
 

MØDEREFERAT 

Møde om Velkomstmøde i Medlemsforum Øst 

Møde dato 23. august 2016 

Til stede Medlemsforum Øst, fra Lærernes Pension deltog Ditte Amstrup, Steen 

Schouenborg, Morten Skjerk og Annelise Rosenberg 

Fraværende Lene Nielsen 

Referent Annelise Rosenberg 

 

 

Dagsorden 

1. Velkomst 

2. Orientering om Lærernes Pension 

3. Samarbejde med aftaleparterne 

4. Hvad betyder det at være med i Medlemsforum Øst 

5. Vores hjemmeside 

6. Præsentationsrunde – inkl. hvad vil jeg arbejde for 

7. Valg af formand- og næstformand  

8. Ønsker til fremtidigt arbejde i forummet 

9. Farvel og tak for i dag 

 

Referat 

 

1. Annelise bød velkommen til det første dagsmøde i den nye valgperiode og bød særligt 

de nyvalgte medlemmer velkommen. Dagens program blev gennemgået. 

 

2. Steen Schouenborg præsenterede tal og fakta om Lærernes Pension. Selskabet er 

ejet af Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening, Uddannelsesforbundet 

og Kommunernes Landsforening. Bestyrelsen består af repræsentanter fra lærerorga-

nisationerne, arbejdsgiverrepræsentanter og uvildige regnskabskyndige medlemmer. 

Steen fortalte om Lærernes Pensions idegrundlag og overordnede værdier og om, 

hvordan selskabet klarer sig sammenlignet med andre arbejdsmarkedspensionssel-

skaber. Forummet blev orienteret om, hvordan selskabet er organiseret med et ledel-

sessekretariat, som tager sig af bestyrelsesbetjening, strategisk udvikling, investering 

og risikostyring, kommunikationsstrategi og sikring af medlemsbetjeningen. Al med-

lemsservice er outsourcet til serviceselskabet Forca. Lærernes Pension ejer 1/3 af 

Forca og det er to andre arbejdsmarkedspensionsselskaber, der ejer resten. Der er 

betydelige stordriftsfordele ved at være i sådan et samarbejde og Lærernes Pension 

er også blandt de billigste selskaber, når det kommer til administrationsomkostninger.  

 

Medlemsforaene har en vigtig rolle i Lærernes Pension, da de er med til at sikre med-

lemsindflydelse. Bestyrelsen får referat af alle møderne i foraene og lytter til foraenes 

meninger. Medlemsforaene bliver ofte taget med på råd forud for større beslutninger 

på medlemsområdet. Det er f.eks. når pensionsordningens sammensætning skal 

revurderes eller den etiske kodeks skal tages op til fornyet overvejelse.  
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3. Ditte Amstrup orienterede om samarbejdet med de faglige organisationer og om 

aftalegrundlaget for pensionsordningerne i Lærernes Pension. Ditte redegjorde bl.a. 

for rammeaftalen, som udstikker de overordnede linjer for, hvordan pensionsordnin-

gerne skal sammensættes. Derudover er der pensionsoverenskomsterne, som skal 

godkendes og underskrives af aftaleparterne. Under overenskomsterne ligger forsik-

ringsbetingelserne, hvor alt er beskrevet til brug for medlemmerne samt det forsik-

ringstekniske grundlag, som beskriver regnereglerne for ordningerne.  

 

Ændringer i pensionsoverenskomsterne skal godkendes af aftaleparterne. Forud for 

ændringerne i disse eller i forsikringsbetingelserne skal bestyrelsen og medlemsforae-

ne ofte høres. Et eksempel på en ændring i betingelserne er indførelse af børnepensi-

on til invalidepensionister og suspendering af invalidepension for medlemmer, der 

modtager en offentlig ressourceforløbsydelse. Forud for sådanne ændringer undersø-

ger sekretariatet lovgivning, medlemmernes behov og ønsker, afdækker muligheder 

og præsenterer valgmulighederne for aftaleparterne før der tages beslutning om, 

hvilken løsning der skal implementeres. 

 

4. Annelise fortalte om de praktiske forhold i forbindelse med foraarbejdet. Hvad 

medlemmerne kan forvente af Lærernes Pension og hvad Lærernes Pension forventer 

af dem f.eks. at de kommer til møderne og deltager aktivt i debatterne. Annelise 

forventer også, at medlemmerne læser og forholder sig til alle mails fra Lærernes 

Pension, idet al kommunikation foregår elektronisk. 

 

5. Morten viste, hvor medlemmerne kan finde informationer, referater og refusionsbilag 

på hjemmesiden. Morten er webmaster, så hvis der skal rettes noget f.eks. i de tek-

ster, der står ved hver enkelt medlem, kan man kontakte ham direkte på 

mok@lppension.dk. 

 

6. Både nye og genvalgte medlemmer præsenterede sig selv ganske kort. De fortalte, 

hvor de arbejder, hvad de arbejder med og hvorfor de valgte at stille op til Medlems-

forum Øst. 

 

7. Morten Thygesen genopstillede til formandsposten uden modkandidater. Minna Riis og 

Jeppe Lorentzen stillede begge op til næstformandsposten og afstemningen faldt ud til 

Minnas favør. Tillykke til Morten og Minna med valget. 

 

8. Foramedlemmerne havde en løs snak i grupper om, hvad de gerne vil arbejde med i 

den kommende valgperiode, og her er de forskellige forslag: 

 

 Frit valgs ordningen (0,64%) 

 Investeringsstrategi 

o Hvem laver hvad? 

o Investeringsspil 

 Etik i investeringerne, med eksempler og dilemmaer 

 Alternative investeringer 

o Skov 

o Ejendomme 

o Vindmøller 

 Facebookstrategi, hvem svarer på henvendelserne og hvad er konsekvenserne? 
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 Kommunikation 

o Hvordan får vi fat i de unge? 

o Endnu bedre målretning 

 Ekstra opsparing, f.eks. til timelønnede 

 Pension i den offentlige debat, f.eks. modregningsproblematikken 

 Udsat folkepensionsalder, skal pensionerne tilrettes? 

 

Ud fra de indkomne ønsker laver Morten, Minna og Annelise en plan for de kommende 

møder.   

 

9. Farvel og tak for en dejlig dag i Frederiksdal. 

 

 

 

 


