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INDLEDNING 
 

Dette notat er udarbejdet i forbindelse med Basicos medvirken ved ansættelse af en ny administrerende 

direktør til Lærernes Pension. Paul Brüniche-Olsen, mangeårig administrerende direktør i Lærernes Pension, 

har besluttet at gå på pension den 1. oktober 2019, hvorfor stillingen er ledig til besættelse snarest muligt 

herefter. 

 

Notatet baserer sig bl.a. på drøftelser i ansættelsesudvalget og er på møde i bestyrelsen den 27. juni 2019 

godkendt som grundlag for ansættelsesprocessen. Notatet beskriver de centrale opgaver, vilkår og forvent-

ninger til den nye administrerende direktør. 

 

Basico samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, der består af: 

 

• Anders Bondo Christensen (formand for ansættelsesudvalget) 

Formand for bestyrelsen 

 

• Cecilia Lonning-Skovgaard 

Næstformand for bestyrelsen 

 

• Anne Mette Toftegaard 

Næstformand for revisionsudvalget 

 

• Uffe Rostrup 

Bestyrelsesmedlem 

 

• Steen Schouenborg 

Forsikringsdirektør i Lærernes Pension 

 

Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Basico at gennemføre ansættelsesprocessen og afgive ind-

stilling til Lærernes Pensions bestyrelse, der har ansættelseskompetencen. 

 

Interesserede kan kontakte director i Basico Lykke Pedersen (ferie i uge 29-31) på telefon 28 88 25 10 for en 

fortrolig drøftelse af mulighederne i og vilkårene for stillingen. 

 

Der kan endvidere i fortrolighed rettes henvendelse til formanden for bestyrelsen, Anders Bondo Christensen 

(træffes ikke i uge 32), på telefon 21 64 62 93. 

 

Tilvejebringelsen af kandidater sker som en kombination af search og åben annoncering mhp. at få et så 

kvalificeret kandidatfelt som muligt. Stillingen annonceres på Jobindex og FinansWatch og kan søges i perio-

den frem til den 15. august 2019. Indledende samtaler forventes gennemført i uge 34-35, og beslutning om 

ansættelse forventes at være truffet inden udgangen af september 2019. 
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INTRODUKTION TIL LÆRERNES PENSION 
 

Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab (herefter Lærernes Pension), er et pensionsselskab for lærere an-

sat på alle typer skoler og undervisningsinstitutioner, herunder ansatte i folkeskoler, de frie skoler, eftersko-

ler, tekniske skoler, produktionsskoler, daghøjskoler og handelsskoler i Danmark. 

 

Lærernes Pension tilhører således gruppen af arbejdsmarkedspensionsselskaber, hvis kunder hovedsagelig 

kommer fra overenskomstaftaler og i mindre omfang fra supplerende, individuelle aftaler [godt 5.000 Plus-

Pensioner tilbudt lærerne og deres husstande]. 

 

Selskabet har 145.818 medlemmer (ultimo 2018) og administrerer en samlet portefølje på mere end 97 

milliarder kroner. 

 

Lærernes Pension er et forholdsvis ungt pensionsselskab, der blev oprettet i 1993 for at sikre lærernes pen-

sionsdækning, da mange lærere overgik fra tjenestemandsansættelse til almindelig overenskomst. 

 

Siden har selskabet haft som målsætning at være blandt de bedste pensionsselskaber. Idégrundlaget for 

Lærernes Pension er tryghed, god service, fokus på lave omkostninger, en forsvarlig investeringsstrategi, 

åbenhed, troværdighed og professionel ansvarlighed. 

 

Lærernes Pension er ejet af arbejdsmarkedets parter, det vil sige lønmodtager- og arbejdsgiverorganisatio-

ner i fællesskab. Danmarks Lærerforening (Særlig Fond) ejer 84,7% af aktiekapitalen i Lærernes Pension, 

og Frie Skolers Lærerforening, Uddannelsesforbundet samt Kommunernes Landsforening tegner sig for re-

sten. 

 

Selskabets investeringer er helt overvejende lagt ud til eksterne formueforvaltere. Størstedelen af medlems-

administrationen er lagt ud til serviceselskabet Forca, som Lærernes Pension ejer en tredjedel af. De to an-

dre ejere er Pædagogernes Pension samt PKA. 

 

Lærernes Pension ejer i tillæg 100 % af Lærernes Pension, ejendomsaktieselskab, der står for investeringer 

i fast ejendom i Danmark. De knap 1.000 boliger i hele landet bliver administreret af udlejningsfirmaet 

DEAS. 

 

Lærernes Pension er under tilsyn af Finanstilsynet registreret under nummeret 63 000. 

Lærernes Pensions eksterne revisor er Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København. 

Lærernes Pensions CVR-nummer er 17 10 65 89. 

 

Sekretariatet er lokaliseret i Tuborg Havn i Hellerup, hensigtsmæssigt tæt på Forca og Forsikring & Pension. 

 

Link til yderligere info 

https://www.lppension.dk/  

https://www.lppension.dk/om-os/afkast-og-rent/arsrapporter/ 

https://www.lppension.dk/om-os/selskabet/se-hvem-der-sidder-i-bestyrelsen/ 

 

 

https://www.lppension.dk/
https://www.lppension.dk/om-os/afkast-og-rent/arsrapporter/
https://www.lppension.dk/om-os/selskabet/se-hvem-der-sidder-i-bestyrelsen/
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Forretningsmodellen 

I Lærernes Pension er forretningsmodellen fastlagt i idégrundlaget, der senest er godkendt af bestyrelsen 

den 3. juni 2019, og uddybes således: 

 

”Vi giver lærerne økonomisk tryghed som pensionister og tryghed omkring deres egen og nærmestes øko-

nomi ved invaliditet og død. Vores pensionsordninger sikrer tryghed for hvert enkelt medlem og bygger på 

kollektive, solidariske principper”. 

 

Det vil sige, at udgangspunktet er: 

• De aftalebaserede pensionsordninger på Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde 

• Dækning ved pension, invaliditet og død 

• Økonomisk tryghed for både medlemmet og disses nærmeste 

• Kollektive, solidariske ydelser. 

 

Udfyldningen af forretningsmodellen sker ved tre typer af pensionsordninger: LærerPension (for de overens-

komstansatte), TillægsPension (for tjenestemænd og tjenestemandslignende) og PlusPension (supplerende 

pensionsopsparing for medlemmer og deres husstand). 

 

Så det handler om pension og om lærerne og deres nærmeste, og det handler om kollektive og solidariske 

principper, som gennemføres gennem pensionsordninger byggende på gennemsnitsrente, hvor ”kollektivet” 

er sammen om investeringerne. Lærernes Pension er således ikke gået ind i fx generel bankvirksomhed eller 

anden udlånsvirksomhed, og selskabet er ikke gået på andre(s) græsgange for at hverve nye medlemmer. 

 

Stordriften – kvantum – sikres gennem Forca-samarbejdet. Efter at lærerne ved handelsskolerne og er-

hvervsuddannelserne (EUD) fra 2015 har fået pensionsordning i Lærernes Pension i stedet for i PFA, dækker 

Lærernes Pension stort set hele forhandlingsområderne for Lærernes Centralorganisation, med hvem der er 

et tæt samarbejde. 

 

Samarbejdet sker også med arbejdsgiversiden, herunder særligt Kommunernes Landsforening. Der er også 

et tæt samarbejde med de fire lærerorganisationer: Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening, 

Uddannelsesforbundet samt IMAK, lærerorganisationen for lærere i Grønland. Det sker gennem afholdelse af 

statusmøder, kurser for tillidsrepræsentanter, deltagelse i møder i de ledende forsamlinger, bestyrelser m.v. 

Samarbejdet foregår i en fast mødestruktur samt gennem løbende kontakt, når behovet opstår. 

 

Styrker og muligheder: 

• Stærk forankring via godt samarbejde med og kontakt til aftaleparterne 

• Tæt dialog med aftaleparterne om deres ønsker 

• Centrale beslutningstagere i bestyrelsen 

• Solidt administrativt fundament via Forca-samarbejdet 

• Kapacitet til at løse store opgaver 

• Effektiv drift og lave omkostninger via stordrift 

• Mulighed for fokus på kerneforretningen – agil organisation og et stærkt fagligt miljø 

• Dybtgående kendskab til medlemmerne og deres ønsker 

• Medlemsforaene 

• Hyppig kontakt til medlemmerne via informationsmøder, seniormøder m.v. 
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Medlemsdemokratiet er én af grundpillerne i Lærernes Pension 

Demokratiet giver alle medlemmer mulighed for at blive hørt og inddraget i udviklingen af ydelser og ser-

vices. Generalforsamlingen er en papirgeneralforsamling. På årsmødet, jf. nedenfor, møder bestyrelsen de 

to medlemsfora. Overskuddet går til medlemmerne, da der ikke er nogen aktionærer, der skal tjene på pen-

sionskassen, før overskuddet kan udloddes. 

 

Juridisk ligger ansvaret ifølge loven hos bestyrelse og direktion, men for at sikre medlemmerne reel medind-

flydelse er der etableret to medlemsfora valgt ved urafstemning af og blandt medlemmerne for tre år ad 

gangen. De to medlemsfora, hvert med 25 medlemmer, ét for medlemmer vest for Storebælt og ét for med-

lemmer øst for Storebælt, har medindflydelse på de overordnede investeringsprincipper samt på udformnin-

gen og udviklingen af pensionsordningen og de etiske retningslinjer for investeringerne. Medlemsforaene 

kan stille forslag til bestyrelsen, og ved større ændringer i udbud af pensioner eller investeringsprincipper er 

bestyrelsen forpligtet til at indhente en udtalelse fra medlemsforaene. 

 

En del af kommunikationen med medlemmerne foregår via medlemsbladet [pan'sjo'n], der udkommer to 

gange årligt, hjemmesiden og PensionsInfo, et samarbejde mellem en række pensionsselskaber, herunder 

Lærernes Pension og flere ministerier og pengeinstitutter, der leverer informationer, der giver den enkelte 

borger mulighed for hurtigt at få et overblik over egne pensionsordninger. 

 

I en arbejdsmarkedspensionsordning, hvor pensionsordningen er en del af aftalegrundlaget og dermed en 

fast del af den enkeltes ”lønpakke”, er det afgørende, at der er tillid til pensionsselskabet. Hertil kommer, at 

den almindelige lærer oftest ikke ønsker at bruge meget tid på sin pensionsordning. Det skal bare fungere. 

 

Lærernes Pension er helt i toppen, når forskellige bureauer tester medlemstilfredsheden. 

 

I 2018 topper Lærernes Pension en imageundersøgelse blandt de 15 største pensionsselskaber. Lærernes 

Pension ligger i toppen på alle de otte parametre, der indgår i undersøgelsen (god service, god rådgivning, 

troværdighed, god og synlig kommunikation, konkurrencedygtige priser osv.). Undersøgelsen blev gennem-

ført af FinansWatch og Wilke og var baseret på 4.400 besvarelser. 

 

I januar 2019 skriver konsulentfirmaet Loyalty Group i sin årlige måling, at Lærernes Pension er det pensi-

onsselskab, der har de mest loyale kunder. Loyalty Group har spurgt et panel med flere end 4.700 pensi-

onskunder for at afdække danskernes loyalitet over for og tilfredshed med deres pensionsselskab. 

 

Udtrykt i et enkelt tal får Lærernes Pension karakteren 67 med et klart hop ned til næste selskab på 62. 

 

Gennemsnittet for alle 12 selskaber i undersøgelsen er en karakter på 53, og det selskab, der scorer lavest, 

ligger på 33. Generelt ligger arbejdsmarkedspensionsselskaberne højere end de kommercielle, men der er 

dog et vist overlap i midtergruppen. 

 

Den høje medlemstilfredshed kan også ses på antallet af klager, der årligt ligger på typisk 20-30. 
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Bestyrelsen 

Den overordnede og strategiske ledelse af Lærernes Pension varetages af en bestyrelse på 14 medlemmer, 

hvoraf 10 har baggrund i lærerorganisationerne, 2 er tilknyttet arbejdsgiverorganisationerne, og 2 har sær-

lige kvalifikationer inden for regnskab, revision, investeringer og forsikringsteknik. Medlemmerne vælges af 

generalforsamlingen. Arbejdet med Lærernes Pension er højt prioriteret i de faglige organisationer, og sel-

skabet har en engageret, levende og velforberedt bestyrelse. 

 

Sekretariatet 

Selskabets daglige ledelse varetages af selskabets sekretariat, mens en stor del af driften, herunder områ-

derne aktuariat, medlemsadministration, økonomi og fondsadministration, er outsourcet til serviceselskabet 

Forca. Selve porteføljeforvaltningen er for en stor del outsourcet til eksterne kapitalforvaltere. For alle om-

råderne gælder det, at outsourcingen sker i henhold til bestyrelsens retningslinjer herfor. Ved indgåelse af 

outsourcingaftaler lægges der vægt på en klar beskrivelse og afgrænsning af de outsourcede opgaver, og 

der stilles krav til kontroller og rapportering, så det sikres og løbende kan vurderes, om varetagelsen af de 

outsourcede aktiviteter foregår tilfredsstillende. 

 

Administration/Forca 

I 2008 dannede Lærernes Pension sammen med PKA og Pædagogernes Pension Forca til at stå for admini-

strationen. Forca er ejet 100 % af de tre arbejdsmarkedspensionskasser og -selskaber, som alle er repræ-

senteret i Forcas bestyrelse. 

 

Serviceselskabet Forca tager sig af hovedparten af medlemsadministrationen for flere end 600.000 pensi-

onskunder og dele af regnskabs- og fondsadministrationen. Forca ledes af administrerende direktør Steen 

Gram-Hanssen og er organiseret i tre hovedområder: Forretning & Udvikling, Økonomi & Finans samt IT. 

 

Via outsourcing til Forca har Lærernes Pension sikret en værdiskabende investeringsproces og en omkost-

ningseffektiv administration med kundeservice på højt niveau. Forca har fokus på værdiskabelsen for med-

lemmerne – lige fra optagelse til pensionering – og medlemmerne får en servicepalet, der er bedre og bre-

dere end den, som Lærernes Pension selv ville kunne udvikle som enkeltstående selskab. 

 

Gennem Forca er Lærernes Pension endvidere en del af et stærkt kompetencefællesskab, hvor services ud-

vikles til flere kunder i et effektivt og agilt setup og tilpasses til netop det enkelte selskabs behov. De stor-

driftsfordele, Lærernes Pension opnår i Forca-regi, bidrager til, at Lærernes Pension nu er blandt de allerbil-

ligste pensionsselskaber i branchen med en omkostningsprocent på 1,0. 

 

Lærernes Pensions udbudte pensionsordninger 

Lærernes Pensions udbudte pensionsordninger er overvejende ordninger med livsvarige pensionsudbetalin-

ger i et gennemsnitsrentemiljø. De fleste medlemmer har endvidere forsikringer knyttet til pensionsordnin-

gen i form af invalidepension, ægtefælle-/samleverpension, dødsfaldspension og børnepension. 

 

Pensionsordningerne indebærer, at værdien af selskabets pensionsforpligtelser og dermed også dets reser-

ver afhænger af udviklingen i markedsrenterne samt af medlemmernes levetid og invaliditetsgrad. Et fald i 

renteniveauet, en stigning i medlemmernes forventede levetid og en stigning i invaliditetsgraden er alle æn-

dringer, der vil øge værdien af selskabets pensionsforpligtelser og dermed reducere reserverne. Lærernes 
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Pension har dog i udgangspunktet store reserver og en høj soliditet, hvorfor der er en begrænset risiko for, 

at selskabet ikke vil kunne fastholde den valgte investeringsstrategi selv under meget ugunstige forhold. 

Lærernes Pensions investeringer udspringer af selskabets investeringsstrategi, der har som overordnet mål-

sætning at skabe størst mulige pensioner til medlemmerne under hensyntagen til den påtagne risiko og sel-

skabets etiske kodeks. Det tilstræbes, at investeringsstrategien er sikker, effektiv, langsigtet og etisk for-

svarlig. Da Lærernes Pension er et selskab i vækst, hvor præmieindbetalingerne forventes at overstige ydel-

serne i en lang årrække, kan selskabet tilrettelægge en investeringsstrategi, som tillader investering i illi-

kvide aktiver mhp. at løfte den samlede porteføljes afkast og diversifikation. 

 

Investeringsafkastet tilskrives selskabets reserver og efterfølgende medlemmernes depoter i form af depot-

renten. Herved foretages der en udjævning af afkastet på medlemmernes depoter. 

 

Dette gennemsnitsrenteprincip ligger til grund for alle ordningerne i Lærernes Pension og sikrer en stabil 

udvikling i medlemmernes depoter og ydelser. Depotrenten fastsættes årligt under hensyntagen til selska-

bets reserver, der igen er drevet af det realiserede afkast og det forventede fremtidige afkast. 

 

Lærernes Pensions stærke reservesituation, der både er drevet af historiske afkast og lave garantier, er år-

sagen til, at selskabet i en årrække har givet en af branchens højeste depotrenter. 

 

Investeringsunivers 

Målet med alle investeringer er at sikre gode pensioner til medlemmerne. Lærernes Pension investerer ca. 

100 milliarder kroner i mange typer af investeringer fordelt på mange lande og valutaer – ved udgangen af 

2018 var cirka 47% af alle investeringer i obligationer og cirka 41% i aktier. Det er aktier eller obligationer, 

der kan købes og sælges via børser verden over. Typisk er det aktier fra store firmaer, mens obligationerne 

kan være fra store firmaer eller fra stater, og det kan være realkreditobligationer fra finansieringen af ejer-

boliger. 

 

Som pensionsselskab er Lærernes Pension en langsigtet investor og har således langt de fleste penge place-

ret i børsnoterede investeringer og samlet set et sted mellem en sjettedel og en syvendedel af pengene pla-

ceret i unoterede investeringer. 

 

Bestyrelsen har investeringsstrategien til revision hvert år, typisk på årets sidste møde, og lægger så ram-

merne for de kommende fem år. Ofte er der ikke tale om store ændringer, men blot mindre tilpasninger. 

 

Det tilstræbes altid at sprede investeringerne på mange aktivklasser og lande, så der er mindre risiko for 

store tab, hvis markedsudviklingen viser sig meget anderledes end forventet. 

 

Lærernes Pension har stort fokus på risikostyring. Selskabets risikoprofil er præget af forsigtighed, og sel-

skabet klarer derfor nemt endog meget negative scenarier for udviklingen på de finansielle markeder og i 

livsforsikringsrisici. 

 

Lærernes Pensions væsentligste risici udspringer af pensionsordningerne og investeringerne: Pensionsordnin-

gerne består overvejende af ordninger med livsvarige alderspensioner og forsikringsdækninger, hvortil der er 

knyttet ydelsesgarantier. Det indebærer, at værdien af selskabets forpligtelser og dermed også reserver af-

hænger af udviklingen i renteniveauet samt af medlemmernes levetid og invaliditetsgrad. 
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De indbetalte pensionsmidler investeres på de finansielle markeder mhp. at opnå et højt afkast til medlem-

merne. Det indebærer samtidig en risiko for tab som følge af kursfald eller som følge af, at selskabets mod-

parter ikke honorerer deres forpligtelser. 

 

Etisk kodeks 

Lærernes Pension følger den etiske grundholdning, som afspejles i det omliggende samfund. Lærernes Pen-

sion følger naturligt de gældende love og konventioner såvel i den nationale lovgivning som i de internatio-

nale aftaler, Danmark har tiltrådt. 

 

Bestyrelsen fastlægger Lærernes Pensions etiske retningslinjer efter grundig diskussion i de to medlems-

fora. Målet er at udstikke nogle retningslinjer for, hvilke investeringer der ønskes fremmet, og hvilke typer 

virksomheder Lærerens Pension ikke ønsker at investere i. 

 

Det etiske kodeks betyder i dag, at 7-8 % af de børsnoterede værdipapirer er udelukket fra investeringsuni-

verset. 

 

For at være sikker på, at investeringerne lever op til det etiske kodeks, så har Lærernes Pension hyret fir-

maet ISS-Ethix til at overvåge, om de firmaer, der er investeret i, lever op til Lærernes Pensions etiske ko-

deks. 
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STILLINGEN SOM ADMINISTRERENDE DIREKTØR 
 

Selskabets direktion består af den administrerende direktør, som varetager den daglige ledelse af selskabet 

og sikrer eksekveringen af selskabets forretningsstrategi med reference til bestyrelsen. 

 

Lærernes Pensions organisationsdiagram pr. 1. juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariatets medarbejdere, hvoraf langt størsteparten er specialister, fokuserer på kerneforretningen og 

på overvågning af de aftaler, Lærernes Pension har indgået med sine samarbejdspartnere. 

 

Lærernes Pensions nøglefunktioner ledes af følgende personer: 

Forsikringsdirektør Steen Schouenborg er chef for områderne Forsikring og Medlemmer og Kommunikation. 

Investeringsdirektør Morten Malle er chef for området Investering. 

Finansdirektør Henrik W. Mogensen er chef for områderne Alternative Investeringer og IT. 

Chef for Risikostyring Jesper Bakkegaard er ansvarlig for risikostyringsfunktionen. 

Ansvarshavende aktuar Jesper Brohus er ansvarlig for aktuarfunktionen. 

Compliancechef, advokat Michael Rannje er ansvarlig for compliancefunktionen. 

Regnskabschef Martin Andersson er ansvarlig for Regnskab. 

Sekretariatschef Ditte Amstrup er ansvarlig for sekretariat, Jura og HR. 
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Området Forsikring og Medlemmer samt Kommunikation varetager bl.a. udviklingen af ydelsesmønstre, rap-

porteringen på forsikrings- og kommunikationsområdet til direktion og bestyrelse samt opgaverne knyttet til 

den ansvarshavende aktuar. Området varetager tillige kommunikation til de to medlemsfora. Hertil kommer 

koordinering af relationen til Forca vedrørende aktuarområdet samt forsikring og kommunikation, herunder 

lovovervågning i relation til enhedens opgaver. 

 

Området Investering forestår udvikling, implementering og rapportering af selskabets investeringsstrategi, 

herunder styring af internt forvaltede porteføljer og udvælgelse af porteføljeforvaltere samt porteføljeadmi-

nistration i samarbejde med Forca. Hertil kommer udvikling og vedligeholdelse af den etiske kodeks samt 

rapportering om investeringer til direktion og bestyrelse. Investering er også ansvarlig for at koordinere ar-

bejdet i investeringskomitéen, som bl.a. har deltagelse af direktionen. 

 

Området Alternative Investeringer og IT forestår selskabets alternative investeringer, herunder investerin-

ger i ejendomme, private equity, skov og infrastruktur. Hertil kommer varetagelse af IT-sikkerhedspolitik, 

herunder IT-beredskabsplan. 

 

Området Risikostyring varetager i samarbejde med risikostyringskomitéen selskabets risikostyring. Risiko-

styringskomitéen, hvis medlemmer er chefen for Risikostyring (fmd.), den ansvarshavende aktuar, investe-

ringsdirektøren og analytikeren i Risikostyring samt direktionsjuristen (efter behov), foretager løbende over-

vågning og rapportering af selskabets væsentligste risici, opgør og rapporterer selskabets solvenskapital-

krav og vurderer behovet for risikoafdækning samt koordinerer ALM-analyser. Hertil kommer udarbejdelse 

af oplæg til diverse regulatoriske tilsynsrapporter, herunder bestyrelsens vurdering af egen risiko og sol-

vens. Risikostyringskomitéen refererer til den administrerende direktør. 

 

Den administrerende direktør er omdrejningspunktet for udviklingen af Lærernes Pensions organisation. Den 

administrerende direktør har et særligt ansvar for, at hele organisationen hænger sammen, for at samle or-

ganisation på tværs af funktioner, for at sætte retning og skabe energi samt for at motivere organisationen. 

 

Den administrerende direktør skal sammen med bestyrelsen og fagdirektørerne skabe gode betingelser og 

rammer for udviklingen af Lærernes Pensions i forvejen høje niveau af medlemsservice, værdiskabelse og 

ansvarlighed. Den administrerende direktør skal agere i krydsfeltet mellem mange nøgleinteressenter: be-

styrelsesformanden og bestyrelsen, revisionsudvalget, de faglige organisationer og overenskomstparternes 

styrende organer, medlemsfora; herudover skal vedkommende sikre varetagelsen af selskabets interesser i 

Forca-samarbejdet samt repræsentere Lærernes Pension over for Forsikring & Pension og offentlige myndig-

heder, herunder Finanstilsynet. 

 

Den administrerende direktørs væsentligste arbejdsopgaver omfatter: 

 

Generelt skal den administrerende direktør tage ansvar i forhold til alle væsentlige opgaver og udfordringer 

i Lærernes Pension, aktivt bidrage til at løse opgaverne bl.a. ved selvstændigt at præge arbejdet og sikre 

fremdrift og kvalitet i opgaveløsningen og samtidig stå i spidsen for udvikling af pensionsprodukter samt un-

derstøtte øvrige strategiske udviklingsprojekter, der sættes i værk i Lærernes Pension. 

 

Årsrapport og budget. Den administrerende direktør er den øverste ansvarlige for at sikre budgetoverhol-

delse og sikker drift, herunder sikre udarbejdelse af budget for sekretariat og revision i løbet af regnskabs-
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året, forestå udarbejdelse af budget for præmieindtægter og revision heraf, sikre udarbejdelse af årsberet-

ning og beretning for halvåret samt sikre indberetning af selskabsmæssige forhold til offentlige myndighe-

der. 

 

Bestyrelsesbetjening. Den administrerende direktør skal meget klart kunne videreformidle politisk fast-

lagte mål til organisationen og proaktivt sikre, at målene overholdes med den ønskede kvalitet og inden for 

de tidsmæssige og økonomiske rammer – i forhold til både drift og udvikling. Den administrerende direktør 

skal i samspil med den øvrige direktion løbende vurdere, om organisationen er hensigtsmæssigt opbygget 

og sammensat i relation til mål og opgaver. 

 

Den administrerende direktør godkender fremsendelse af materiale til bestyrelsen og revisionsudvalget og 

forestår udvikling af bestyrelsesarbejdet og arbejdet i revisionsudvalget; i denne forbindelse sikrer vedkom-

mende i samarbejde med formanden for bestyrelsen, at bestyrelsens kompetencer er tilstrækkelige i forhold 

til bestyrelsens opgaver. Opgaven for den administrerende direktør er at forestå den løbende rapportering 

til bestyrelsen vedrørende selskabet drift, herunder de outsourcede aktiviteter, samt at forestå den løbende 

rapportering til bestyrelsesformanden. 

 

I løbet af 2018 blev der afholdt fem bestyrelsesmøder og to bestyrelsesseminarer samt fem møder i revisi-

onsudvalget. Bestyrelsesseminarerne, der er med til at styrke bestyrelsens kompetencer, omhandlede For-

sikringsteknik og investeringer og selskabets strategiske udvikling (Strategi 2043). 

 

Medlemsfora og årsmøde. Synlighed i relation til medlemmerne er et væsentligt succeskriterium for den 

administrerende direktør. Lærere er kollektive og solidariske, fx er organisationsgraden i Danmarks Lærer-

forening på 96 %, og pensionsselskabet bygger på en kultur med medlemsdemokrati. Den administrerende 

direktør skal kunne sætte sig ind i den kollektive ånd, forstå at begå sig i et politisk miljø, møde op og trives 

med det samt engagere sig i og sikre medindflydelse via arbejdet i medlemsfora gennem koordinering og 

afholdelse af årsmøder samt øvrige aktiviteter i relation hertil. Via dialogen med medlemsforaene har både 

sekretariatet og bestyrelsen en god fornemmelse for lærernes ønsker til deres pensionsordning, og mange 

nye ideer er blevet prøvet af i dialogen med medlemsforaene. 

 

Investering og risikostyring. Den administrerende direktør er ansvarlig for at koordinere udarbejdelse af 

oplæg og indstillinger til bestyrelsen vedr. investeringsstrategi og årligt investeringsbudget samt for at god-

kende investeringsbudgetter og alternative investeringer samt for at indgå og opsige porteføljeaftaler i hen-

hold til bestyrelsens retningslinjer. Den administrerende direktør er ansvarlig for selskabets risikostyring, 

herunder ORSA, og skal sikre identificering, kvalificering, håndtering, overvågning og rapportering af selska-

bet risici samt sikre overvågning af selskabets kapitalberedskab, rente- og aktiekursrisiko m.v. 

 

Forca. Forcas tre ejere har lige stor indflydelse på udviklingen og driften i Forca. Ejerne fordeler omkostnin-

gerne forholdsmæssigt efter aktiviteter og trækket på ressourcer. Koordinering af relationen til Forca, her-

under medlemskabet af bestyrelsen, sikring af kvaliteten i medlemsservice og overvågning af outsourcingen 

til Forca er væsentlige arbejdsopgaver for den administrerende direktør, herunder at fastholde og videreud-

vikle et tillidsbåret samarbejde. 
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DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØRS PROFIL 
 
I forhold til stillingen lægges der vægt på, at den nye administrerende direktør har en række formelle fag-

lige kvalifikationer samt en række ledelsesmæssige/personlige kompetencer, jf. nedenfor: 

 

Kandidaters uddannelsesmæssige baggrund forventes af være på kandidatniveau, fx cand.oecon., 

cand.polit., cand.act., cand.jur. eller tilsvarende. Vi ser gerne relevant, aktuel efteruddannelse særligt på 

ledelsesområdet. Vi lægger vægt på en analytisk stærk person, som med personlig integritet vil reflektere 

over opgavernes løsning og sikre et ordentligt og nuanceret beslutningsgrundlag for arbejdets gang. Det er 

vigtigt at kunne det administrative håndværk og kende principperne for god forvaltningsskik. 

 

Minimum fem års ledererfaring på højt niveau, der omfatter ledelse af erfarne, kompetente og selvkø-

rende ledere og dokumenterede kvalifikationer inden for overordnet økonomistyring og HR. Indgående 

kendskab til pensionsbranchen er naturligvis et plus. Samlet har vedkommende tilstrækkelig viden, faglig 

kompetence og erfaring til at kunne leve op til krav om egnethed og hæderlighed (fit & proper) samt mat-

che opgaven som administrerende direktør i et pensionsselskab. Den kommende administrerende direktør 

skal være komfortabel med igennem sin ledelse at kunne sikre fremdrift, sammenhæng og prioritering i op-

gaveløsningen og er parat til at påtage sig det overordnede ansvar. 

 

Vi lægger vægt på, at den kommende administrerende direktør forstår at sætte sig ind i den politiske dags-

orden, kan læse de politiske signaler og har flair for, hvad der rører sig i det politiske rum. Vedkommende 

evner at forberede og forelægge sager for bestyrelsen og bestyrelsens formand – og kan efterfølgende ud-

vise den musikalitet, som er nødvendig for at kunne omsætte politiske beslutninger til handling. 

 

Den administrerende direktør skal respektere og forstå samarbejdet med en lægmandsbestyrelse, hvilket 

indebærer en høj grad af frihed og derfor et kæmpe ansvar og krav om ordentlighed. 

 

Vi søger en administrerende direktør, som har strategiske evner, og som ud fra et helhedssyn vil bidrage 

aktivt i forhold til udviklingsopgaver på tværs af hele organisationen – i et positivt samspil med chefer og 

medarbejdere. Den administrerende direktør skal være indstillet på et tæt samarbejde med bestyrelsen, be-

styrelsens formand og medlemsfora og skal kunne forberede sit områdes sager med såvel fleksibilitet som 

akkuratesse samt være indstillet på, at forandringer er et vilkår, og at forandringer skal formidles og imple-

menteres med respekt for traditioner og menneskelig forskellighed. Dét at kunne opbygge positive relatio-

ner i alle samarbejdsrelationer vil blive værdsat. 

 

Lærernes Pension består af organisatoriske enheder med vidt forskellige arbejdsopgaver. Vi håber på at 

finde en administrerende direktør, som har indsigt i ledelse af enheder gennem chefer, af udviklingsprojek-

ter, af økonomistyring og kommunikationsopgaver, og som med autoritet kan deltage i forhandlinger med 

eksterne samarbejdspartnere og leverandører. 

 

Ingen forventer – eller ønsker – at den administrerende direktør skal være daglig sagsbehandler, men du er 

en dygtig administrator med stort overblik, der sikrer såvel det strategiske blik som den fornødne viden om 

detaljen i forbindelse med opgaveløsningen. Det forventes, at den administrerende direktør indgår som den 

væsentligste koordinerende og motiverende faktor i chefernes ledelse af afdelingernes medarbejdere. Det 

kræver vilje til at gå forrest kombineret med en venlig, rolig, robust og vedholdende væremåde. 
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Det forudsætter endvidere en evne til at balancere mellem at give cheferne plads og samtidig vise nærvær 

ved at udfordre/stimulere og støtte/bakke op. Vi forventer, at den administrerende direktør med cheferne 

skaber det forum, der er nødvendigt for, at driften forløber gnidningsløst, ligesom der skal initieres og fore-

tages opfølgninger på projekter, så disse afsluttes i forhold til aftalt kvalitet, økonomi og deadlines. Det nød-

vendige blik for processer og fasthed i forhold til opsatte mål betyder, at den administrerende direktør skal 

være dialogorienteret, kunne igangsætte og afslutte og være såvel proces- som resultatorienteret. 

 

Den administrerende direktør skal være en sikker kommunikator. Vedkommende skal kort og præ-

cist kunne kommunikere komplekse problemstillinger til forskellige målgrupper i og uden for organisationen. 

Lærernes Pension lægger stor vægt på åbenhed. Den administrerende direktør skal derfor kunne indgå i di-

alog med kritiske medier og stille op til interviews. Vedkommende skal have forståelse for vigtigheden af, at 

selskabets kommunikation også fremadrettet understøtter såvel medlemmernes som øvrige interessenters 

behov og forventninger, så Lærernes Pension altid fremstår proaktiv i sin kommunikationsstrategi og med-

virker til at undgå forebyggelige klager, negativ omtale osv. 

 

Den administrerende direktør skal være en tillidsskabende samarbejdspartner i alle sammenhænge og indgå 

som en nærværende og naturlig partner i netværk, forhandlinger og samspil med interessenter. 

 

Herudover lægges der vægt på, at den kommende administrerende direktør i Lærernes Pension har: 

 

• Et meget stort ansvarsgen og vedholdenhed i forhold til at sikre, at organisationen leverer de lovede 

resultater med den fornødne kvalitet. 

• Overblik, lyst og evne til at sikre opfølgning på de fastlagte mål.  

• Evne til proaktivt at forudse og forebygge problemer, der måtte opstå. 

• Mod og vilje til at styre organisationen i den retning, der er nødvendig for at opnå de fastsatte mål, 

samt mod og vilje til at tage konsekvensen, hvis det er nødvendigt undervejs. 

• En ordentlig og troværdig personlighed med en naturlig autoritet og en god personlig udstråling, der 

kan være den samlende rygrad, såvel på den korte bane som i det længerevarende perspektiv. 

• Et anerkendende, positivt og humanistisk livssyn. 

• Personlig robusthed med høj grad af integritet, der kan bidrage til et konstruktivt tværfagligt og til-

lidsfuldt samarbejde overalt i organisationen. 

• Spændvidde og tydelighed. 

 

Slutteligt stiller vi krav om, at den administrerende direktør taler og skriver flydende dansk og engelsk og i 

det hele taget har samfundsmæssig viden og forståelse. 


