
1 
 

OVERSIGT OVER OPSTILLEDE I  

TEKNIK OG SERVICE 

Alle opstillede er opdelt i valgkredse 

  

 
OVERSIGT OVER OPSTILLEDE I  TEKNIK OG SERVICE ..................................................................... 1 

Alle opstillede er opdelt i valgkredse ............................................................................................... 1 

Valgkreds 1 - Hovedstaden samt medlemmer bosat uden for valgkredsene .............................. 2 

Valgkreds 2 - Nordjylland ................................................................................................................. 6 

Valgkreds 3 - Midtjylland .................................................................................................................. 8 

Valgkreds 4 – Syddanmark .............................................................................................................. 10 

Valgkreds 5 - Sjælland ..................................................................................................................... 15 

 

  



2 
 

Valgkreds 1 - Hovedstaden samt medlemmer bosat uden for valgkredsene  

  

Bayram Aydin 
Allerede pensionist 

 

 

 

 

 

Brian Vittrup 
Aktivt indbetalende 

 

FOA og vores arbejdsgiver har bestemt at vi SKAL stå i Pensam. Eneste mulighed for 

indflydelse er, at vælge en repræsentant som vil stille de kritiske spørgsmål, arbejde 

for større selvbestemmelse. Alt sammen for at få en bedre forrentning af DINE 

penge. Arbejdsgiver ser gerne forsikringer som dækker sygdom og tilskadekomst. 

Det kan lyde fristende, men husk på, at udgifterne tages fra DIN pension. Vi er 

offentlige ansatte. Sygdom og tilskadekomst skal betales af vores arbejdsgiver og 

ikke os selv gennem vores pension. Din pensionsindbetaling, SKAL gå til pension. 

Brandmand Brian Vittrup 

 

Carl Erling Jacobsen 
Allerede pensionist 

 

Jeg stiller op fordi det har jeg været lige fra starten. At gøre et godt stykke godt 

arbejde for medlemmerne. Til daglig er jeg pensionist. 

 

 

 

 

Christian Hartvig 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Christian. Jeg er 37 år, far til tvillinger på 6 og en bonusdatter på 3. Jeg 

er paramediciner og har en baggrund som bankmand. Jeg har et stort ønske om at 

kunne leve en tryg seniortilværelse, hvor jeg også kan sikre børn og børnebørn, og 

derfor synes jeg at det er vigtigt at deltage aktivt i mit pensionsselskabs 

forbrugergruppe. Jeg har igennem mange år været både tillidsrepræsentant og 

suppleant. 
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Dennis Schultz 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Dennis Schultz fra Uddannelsesinstitutionen Cphbusiness. Jeg arbejder 

som Service og indkøbschef. Jeg stiller op til forbrugergruppevalget for, at blive lidt 

klogere på pension. Jeg er 57 år og må erkende, at pension ikke tidligere har haft 

mit fokus. Nu begynder pensionen at blive nærværende:-). Jeg vil lægge særlig 

vægt på hvorfor det er så svært for mig og andre, at sætte sig ind i 

pensionsområdet. 

 

 

Henrik Linander 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg arbejder som Cityassistent( også kaldet parkeringsvagt) i Frederiksberg 

kommune, hvor jeg også bor med min familie. Jeg har arbejdet som ovenstående 

siden starten af 2017 og ser gerne Et mere fleksibelt valg for kunderne/ forbrugerne 

i hvordan deres penge skal investeres. Det ser jeg frem til at få en dialog om med 

andre repræsentanter og forbrugere. 

 

 

jan karvig 
Aktivt indbetalende 

 

1. Jeg stiller op for at forbedre pensionen for medlemmer af teknisk service og få 

mere indflydelse på det vi indbetaler det vil sige at råde over de penge vi 

indbetaler. Feks. Man kan gå på pension som 65-70 år udbetaling er sat til 20 år 

hvor mange bliver 90 år Mænd levede sidste år gennemsnitligt 78,5 år, mens 

kvindernes middellevetid steg til 82,7 år. 2. jeg lægger særlig vægt på at de penge 

man indbetaler, går til ens efterlade hvis man dør. Da jeg mener at pension er en 

del af lønnen. 3. jeg er Teknisk Serviceleder på en skole i Rødovre 

 

John Hansen 
Aktivt indbetalende 
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Kim Walther Andreasen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op igen for Teknik- og Servicesektoren til PenSam og bliver jeg valgt ind, 

vil det være min tredje valgperiode, jeg er pt. i Forbrugergruppeledelsen. Jeg 

genopstiller med det mål at sikre de absolut bedste sikrings-muligheder, tilvalgs-

muligheder samt at din alderspension udvikler sig på bedste vis, til gavn for dig. I 

min tid i PenSam, har udviklingen været i positiv retning, administrations 

omkostningerne er kraftigt reduceret så det nærmer sig kr. 400 årligt for dig. 

PenSams afkast ligger efterhånden i den bedste liga i Danmark. Teknisk 

Serviceleder Kim Walther Andreasen 

 

 

Mohamed Omar El Haddad 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op, fordi jeg vil gerne have åbenhed og gennemskuelighed i dækninger 

og pensionen. 

 

 

 

 

Rene Larsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er til daglig teknisk service medarbejder som arbejder i hvidover komunne og 

er en del af vores integrations gruppe og jeg nyder de mange udfordringer som 

min dagligdag byder mig 

 

 

 

Taci Sahin 
Aktivt indbetalende 

 

Lige for tid arbejder jeg i Københavns kommune som teknisk service medarbejder i 

Borgercenter hjemmeplejen, jeg ønsker at prøve noget nyt og have noget 

indflydelse i pensams drift gang og aktiviteter. 
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Tomislav Sørensen 
Aktivt indbetalende 
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Valgkreds 2 - Nordjylland  
 

Henrik Olsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg sejler Skibsfører på Hals-Egense Færgerne, hvor jeg ligeledes er valgt som 

tillidsmand 

 

 

 

 

 

Jørgen Behrentzs 

Allerede pensionist 

 

Jeg har været medlem i mange år af PenSam, og har fuldt pensam's politik, jeg 

sidder i seniorerådet i Aalborg kommune i anden periode 

 

 

 

 

Lars Bo Larsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg genopstiller til posten som forbrugergruppemedlem og repræsentere vore 

kollegaer indenfor teknik og servicesektoren. Jeg har siddet i forbrugergruppen i 8 

år. Jeg vil fortsat arbejde for at omkostningerne skal reduceres så der bliver mest 

muligt på alderspensionen. Samt at PenSam arbejder udfra etiske retningslinjer . At 

man tænker på klimaet og investerer i vedvarende energi. Jeg er til dagligt ansat 

som teknisk servicemedarbejder i Aalborg kommune. Jeg er tovholder i 

faggruppenetværket Teknisk service - skoler i FOA Nordjylland, og er Faggruppeformand for FOA Teknisk 

service – skoler 

Niels Thomsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg blev valgt ind for 4 år siden, og tager gerne en omgang mere. Jeg vil gerne 

sikre at der er mest muligt til alderspension. Jeg vil arbejde for at adm. 

omkostningerne er lavest muligt. Jeg arbejder hos Aalborg kommune, som teknisk 

service medarbejder på 2 plejehjem. 
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Ole Eriksen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil gerne have mere indsigt i pensionsopsparingen. 
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Valgkreds 3 - Midtjylland 

  

  

Finn Haarby Karlsen 
Aktivt indbetalende 

 

Hej kolleger. Mit navn: Finn H. Karlsen. Jeg er ejendomsservicetekniker ved 

Silkeborg Kommune, 2008 Jeg sidder i teknisk og service sektoren Skanderborg-

Silkeborg, 2010 Har prøvet TR jobbet. Jeg er klar til fire år mere, da jeg mener vi kan 

ændre noget. Vores pensions indbetaling skal forrentes højest muligt. Udgifterne 

skal holdes nede. Vi skal ikke lave div. forsikringer for vores indbetalinger. Bliver vi 

nedslidte af arbejdet, er det arbejdsgiver der skal betale for genoptræning, ikke en 

forsikring vi betaler. Venlig hilsen Finn H Karlsen. PS: undersøg om ratepension er 

noget for dig. 

Finn Jensen 
Aktivt indbetalende 

 

Rådhusbetjent. 

 

 

 

 

 

Kurt Erik Pedersen 
Aktivt indbetalende 

 

Det ligger mig meget på sinde at kæmpe for en bedre pension med et større afkast 

til medlemmerne der for stiller jeg min kandidatur til rådighed. Mvh. Kurt Erik 

Pedersen 
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Ronald Peter Grassmé 
Allerede pensionist 

 

Har gennem flere år været med i forskellige grupper og vil gerne igen være med til 

at sikre vores indflydelse i Pensam. Har siden 2017 været selvvalgt pensionist. 
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Valgkreds 4 – Syddanmark 

 

  

Aksel Carlsen 

Aktivt indbetalende 

 

Arbejder som ejendomsserviceteknikker ved Ringsted Kommune. Vil gerne arbejde 

for at gøre vores pensionsmidler så “grønne” som muligt, uden at gå på kompromis 

med forventningen 

 

 

Anita Ivankovic 
Hvilende 

 

Jeg er til daglig bager og arbejder derfor når andre sover. Jeg binder også blomster 

som jeg er meget stolt af at have som hobby. Jeg mener der er brug for at få 

ordenligt overblik over hvad der kan hjælpe såvel unge som gamle til en sund og 

aktiv tilværelse. Hvor vi kan gøre en insats at folk ikke fortaber sig i pc og en masse 

dårlige spisevaner. Hvordan man kan leve godt uden økonomiske problemer på en 

kontant hjælp. 

 

Arne Green Slumstrup 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg har arbejdet præhospitalt i 40 år. Brand, ambulance og lægebil De sidste 6 år 

som Sundhedsfaglig Visitator på AMK 112 i Region Syddanmark. 
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Brian Eckeroth 
Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

 

Carsten Christensen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg vælger at opstille til forbrugergruppevalget da jeg mener vores pensionselskab 

skal og må bliver bedre til at sørge for at vi hver år får så stort et udbytte som mulig 

det har ikke været lige godt de seneste år og kun ved at opstille får man indflydelse 

på dette, jeg er 54 år til daglig ansat i Fredericia kommune(Fredericia 

idrætscenter)hvor jeg er AMR for 50 søde kollegaer det har jeg været i 6 år jeg har 

tidligere været med i diverse bestyrelser inden for fagbevægelsen. Så jeg vil håbe 

jeg kan være med til at løfte denne opgave. Så alle medlemmer for det optimale ud 

af deres pensioner. 

 

Connie Hansen 
Hvilende 

 

Jeg vil være med til at sikre alle med en arbejdsmarkedspension i Pensam det 

bedste for deres indbetalinger - også deltidsansatte, ledige o.l. 

 

 

 

 

 

 

Finn Torben Pedersen 
Aktivt indbetalende 

 

Hej At Foa medlemmer får mest for pengene 
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Flemming Larsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg har valgt at stil op til valg i Pen Sam da jeg mener at der skal være meget mere 

fokus på pensionsordning til mænd Jeg har over 25 års erfaring indenfor fagligt 

arbejde i øjeblikket er jeg fritidsformand i FOA Lillebælt samt i afdelingens 

bestyrelse. Der udover er jeg formand for FOA sport samt suppleant i den centrale 

sektor for region Syddanmark. Til dagligt arbejder jeg i Elbohallen som teknisk 

service leder. Håber du vil stemme på mig på forhånd tak 😊 

 

Frank Damgaard 
Aktivt indbetalende 

 

Kære kollegaer Jeg genopstiller til forbrugergruppe for at kæmpe videre, for at 

opnå den maksimale pensionsudbetaling til os. Jeg har været 

forbrugergruppemedlem i 8 år og har siddet i forbrugergruppeledelsen i de sidste 

fire år. En stemme på mig, betyder at du også fremadrettet kan regne med, der vil 

blive kæmpet hårdt for et godt pensionsafkast, og dermed sikre den maksimale 

pensionsudbetaling. I første halvår af 2019 har pension formuen givet et afkast på 

ca. 8%, hvilket må siges at være ok. Kæmper også for en sundhedsordning til os. 

Mvh. Frank Damgaard Teknisk Serviceleder 

 

Herman Clausen 
Allerede pensionist 

 

Jeg har varet ved Odense Bytræfik i 15 år og jeg har kørt og hentet tøj på fyn og 

Jyland 

 

 

 

 

Jakob Tidemann 

Aktivt indbetalende 

 

Jakob Tidemann 37 år bor i Varde i Vestjylland med min familie. Gift med Ninna og 

sammen har vi to børn Frederik på 12 og Katrine på 9. Til dagligt arbejder jeg ved 

Ambulance Syd og kører som Paramediciner og har kørt ambulance nu i 13 år. Jeg 

vil arbejde for bedre forsikringer til PenSam’s medlemmer blandt andet i forhold til 

vores tab af erhversevne, så mener jeg også at adm. helt generelt kan gøres 

billigere og til sidst skal afkastet simpelthen være langt bedre. Alt i alt mener jeg 

det hele trænger til en grundig gennemgang, hvor vi sammen finder nogle fair og 

ordentlige løsninger. 
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kenneth nielsen 
Aktivt indbetalende 

 

42 år paramediciner i ambulance Syd på Fyn / kasser personaleforening Hvorfor 

Pensam er meget dårlig i forhold til afkast omkostninger og dækning, end andre 

pensionsselskaber. Jeg vil arbejde for at omkostninger bliver som marked og 

afkastet bliver højere end 1 -2 % om året som nu og med mulighed for at vælge 

risici profil øget afkastet og bedre muligheder i dækningsgraden. Ved dødsfald 

bortfalder ens pension og intet til efterladte ved invaliditet er der kun hjælp når 

man er tildelt invalidepension. Et Pensionsselskab bør vælges ud fra afkast, 

omkostninger og dækning og ikke bestyrelsesposter 

Søren Steffensen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er 38 år, gift, far til to og ansat som ambulancebehandler ved Ambulance Syd. 

Når min tid på arbejdsmarkedet er slut, ønsker jeg, at leve på et godt afkast af min 

mangeårige pension. Jeg ønsker at vide, at mine penge er skabt under hensyn til 

etisk ansvarlige og klimabevidste investeringer, så jeg kan bruge mine penge med 

god samvittighed. Jeg stiller op til forbrugergruppen, så jeg kan følge mine og mine 

kollegaers ønsker for PenSam bedst muligt til dørs, så vi kan gå en økonomisk tryg 

pension i møde. 

 

Søren Ege Nielsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel, når vores fælles opsparing skal 

investeres i fremtiden. Arbejder til daglig ved Sønderborg Kommune som 

driftsleder. 

 

 

 

Thomas Hansen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er 53 år og bor i Rødekro. Jeg arbejder i Sønderborg Kommune som 

færgeskipper på Nordalsfærgen, hvor jeg har været i 18 år. Før dette var jeg bro 

betjent ved Egernsundbroen. I min fritid laver jeg diverse friviligt arbejde og sidder 

desuden i bestyrelsen af den lokale bank. Jeg har siddet i forbrugerguppen i over 

20 år og har derfor en del erfaring med pension og forsikring. Hvis jeg bliver valgt 

igen, vil jeg kæmpe for at der kommer en billig sundhedsforsikring til alle, der ikke 

går udover vores pension. 
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Torben H. Johansen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er fællestillidsmand ved Vejle Kommunes materialegård vi er om sommeren ca. 

120 ansatte. jeg er 64 år har arbejdet ved Vejle Kommune siden 2009 først som P-

kontrol efter nogle overfald som P-kontrol, var jeg nød til at skifte job, blev så 

pladsansvarlig til jeg blev tilbudt job som Trafikrapportør som jeg de sidste 2,5 år 

har arbejdet med 
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Valgkreds 5 - Sjælland 

 

  

Alex Svendsen 

Allerede pensionist 

 

Da jeg blev valgt for 8 år siden, var Pensam ikke i en god forfatning som i dag. 

Mange blev valgt i protest mod det som sket. Jeg vil bede jer om en sidste 

valgperiode, til at følge de gode takter til dørs. 

 

 

 

 

Jan Høeg 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er ansat som installationsteknikker i HOFOR som er et forsyningsselskab. Jeg er 

53 år og har været ansat i HOFOR de sidste 31 år, de 19 som tillidsmand og nu som 

arbejdsmiljørepræsentant. Jeg synes det vigtigt at involverer sig i pension, da det er 

den vi skal leva af når vi træder tilbage fra arbejdsmarked. Jeg håber meget at 

komme i betragtning til denne post, og jeg vil gøre hvad jeg kan for at leve op til 

erhvervet. Venligst Jan Høeg 

 

 

Jens Christensen 
Aktivt indbetalende 

 

Ansat på 42 år som Ejendomservicetekniker i Slagelse kommune indvidere 

tillidsrepræsentant for 35 kollegaer. Medlem af Sektorbestyrelsen teknik og Service 

FOA Vestsjælland. 
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Martin Nielsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg gerne vil være med til at gøre Pensam bedre for alle, det er meget vigtigt at 

man får nogle gode år på pension, både økonomisk men også med helbred. Jeg 

mener det er vigtigt at Pensam er konkurrence dygtige, ikke bare på 

pensionsforhold, men også på bank og forsikring, for at sikre at Pensams kunder 

altid får, ikke bare de bedste tilbud, men også de bedste priser. Til daglig er jeg 

ansat i center for parkering KBH. kommune, her fungerer jeg som 

fælledstillidsmand og sidder i flere MED-udvalg, jeg sidder i represantskabet i FOA1 

og er faggruppe formand i teknik og service sektoren i FOA. 

 

Niels bjarne Voss 
Aktivt indbetalende 

 

jeg ønsker at stille op til forbrugergruppevalget for at kunne følge med i i hvad der 

sker i vores pensionskasse Jeg lægger mest vægt på hvordan vores investeringer 

foretages og hvordan vores pension sammensættes Arbejdsmæssigt er jeg teknisk 

serviceleder på Holbæk lilleskole Jeg har været med i mange år der kommer hele 

nyt som er spændene at være med i 

 


