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Er sendt til følgende foreninger: 

 

Yngre Læger 

Foreningen af Speciallæger 

Praktiserende Lægers Organisation 

Foreningen af Danske Lægestuderende, samt  

Lægeforeningen  

 

 

 

 

 

  

Høring over forslag til nyt pensionsregulativ samt 
høring over konsekvensændringer til det eksiste-
rende pensionsregulativ  

 4. NOVEMBER 2022 
CFR/MRO 

Med dette brev igangsættes den formelle høring over materialet, der påtænkes forelagt 

til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling den 5. december 2022. Materia-

let har tidligere været i præhøring, hvilket ikke gav anledning til ændringer i regulati-

verne, men præhøringssvarene har indgået i pensionskassens videre arbejde med ud-

formningen af generalforsamlingsbogen.  

 
På pensionskassens ordinære generalforsamling den 22. april 2022 blev der orienteret om 

pensionskassens arbejde med at udvikle et nyt pensionsprodukt for nye medlemmer. Pro-

duktet har vi valgt at navngive ”FleksibelPension”.  

 

Udviklingen af FleksibelPension har taget afsæt i et ønske om at skabe et produkt med 

mere transparens, bedre standarddækning og større valgfrihed. Opsparingen vil foregå i 

markedsrente. Der vil kunne vælges mellem forskellige investeringsprofiler, som alle har 

det til fælles, at investeringsrisikoen tilpasses med alderen. 

 

Medlemmerne vil med FleksibelPension få risikodækninger (ved sygdom og død), hvis 

størrelse tilpasser sig efter karriereudviklingen (og dermed lønnen). Herudover vil der 

være mulighed for at vælge en anden størrelse dækning afhængigt af det enkelte med-

lems ønsker og behov. 

 

FleksibelPension er beskrevet i pensionsregulativet med tilhørende forsikringsvilkår, jf. ne-

denfor. Regulativet angiver medlemmernes overordnede rettigheder og pligter, og så in-

deholder forsikringsvilkårene en mere detaljeret og uddybende beskrivelse. Ændringer til 

pensionsregulativet vil som hidtil skulle godkendes af generalforsamlingen, mens ændrin-

ger til vilkår kan gennemføres af bestyrelsen.  

 

Generalforsamlingen vedtager således forsat de overordnede linjer i regulativet, mens de 

mere tekniske udfyldende vilkår vedtages af bestyrelsen.  

 

Det følger af vores vedtægters § 8, nr. 4, at  
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”Forslag til ændring i vedtægten og pensionsregulativet skal have været 

udsendt til behandling i de forhandlingsberettigede foreninger senest 1 

måned før den ordinære generalforsamlings eller en ekstraordinær ge-

neralforsamlings afholdelse. I samme periode skal det nævnte materiale 

være tilgængeligt på pensionskassens hjemmeside” 

 

På den baggrund sender vi følgende i høring: 

 

• Forslag til nyt pensionsregulativ (FleksibelPension), der vedlægges som 

Bilag A.  

 

• Ændringsforslag til eksisterende pensionsregulativer, angivet nedenfor, 

hvor regulativet lukkes for optagelse af nye medlemmer.  

 

Som Bilag B vedlægges til orientering udkast til vilkår uden bilag, som bestyrelsen 

kan vedtage med hjemmel i § 16 i pensionsregulativet (FleksibelPension). Bilagene til vilkå-

rene kan eftersendes efter anmodning. 

 

Bemærk, at bestyrelsen vil anmode generalforsamlingen om at give bestyrelsen en  

bemyndigelse til at beslutte et senere ikrafttrædelsestidspunkt, såfremt der  

skulle opstå den situation, at FleksibelPension mod forventningen ikke er klar til at 

blive lanceret den 1. januar 2023. 

Ændringsforslag af eksisterende pensionsregulativ 

Det eksisterende pensionsregulativ findes ved at klikke her: Pensionsregulativer 2020 - En-

delig version (lpb.dk). 

 

Forslag til ændringer er angivet med rød korrekturtekst nedenfor: 

 

På side 4: 

”§ T1. Optagelse af medlemmer 
Som medlemmer af pensionskassen optages læger og lægestuderende, 

når de kan henføres til en af følgende fire kategorier:  

 

1) Ansatte i henhold til en af Lægeforeningen eller en af dens fraktioner 

eller anerkendte organisationer eller Foreningen af Danske Lægestu-

derende indgået kollektiv overenskomst eller aftale, der foreskriver 

pligt til medlemskab af pensionskassen.  

2) Ansatte i stillinger, hvor det af ansættelsesvilkårene fremgår, at lægen 

er forpligtet til medlemskab af pensionskassen, og at forpligtelsen 

hertil ikke kan ændres uden godkendelse af pensionskassen.  

3) Selvstændigt erhvervsdrivende, som omfattes af kollektiv overens-

komst, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen. 

4) Selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af en kollektiv 

overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlem-

skab af pensionskassen for at kunne udøve deres erhverv. 

 

Regulativet er lukket for optagelse af nye medlemmer fra og med 1. ja-

nuar 2023)”  

 

https://www.lpb.dk/media/bcb56c64-d41d-4e0a-8bce-b2779ee6d8e2/tURrhQ/Dokumenter/Om%20os/Generalforsamling/Pensionsregulativer.pdf?download=false
https://www.lpb.dk/media/bcb56c64-d41d-4e0a-8bce-b2779ee6d8e2/tURrhQ/Dokumenter/Om%20os/Generalforsamling/Pensionsregulativer.pdf?download=false
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Forslaget til nyt pensionsregulativ og vilkår kan også findes på vores hjemmeside under 

generalforsamling eller ved at klikke her.  

 

Forslaget er behandlet i bestyrelsen den 12. september 2022 og den 4. november 2022 og 

skal efter planen behandles på den ekstraordinær generalforsamling den 5. december 

2022.  

 

Bemærkninger til høringen imødeses senest tirsdag den 15. november 2022, herunder 

om forslagene kan anbefales eller ikke kan anbefales. Vi stiller os meget gerne til rådighed, 

hvis der er spørgsmål.  

 

Venlig hilsen 

 

Mark Rønnenfelt   Casper Friis 

Juridisk direktør   Senior jurist 

Mob. nr. 30584334   mob. nr. 30445869  

 

https://www.lpb.dk/Om-os/Generalforsamling/xgf-2022

