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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Vest 

Møde dato 7. oktober 2015 

Til stede Medlemsforum Vest samt fra sekretariatet Morten Roed Eriksen, Mettema-

lou Eden og Annelise Rosenberg 

Fraværende Erik Gjødrik-Baumgarten, Kasper Hagen Jensen, Kaare Holst, Peter Al-

brechtsen, Povl Wichmann, René Steenberg Olsen, Tom Kærgaard 

Referent Annelise Rosenberg 

 

 

Dagsorden 

1. Velkomst ved formanden 

2. Etik i Investeringerne ved Morten Roed Eriksen 

3. Siden sidst i Lærernes Pension ved Annelise Rosenberg 

4. Medlemstilfredshedsundersøgelsen ved Mettemalou Eden 

5. Emner til de næste dagsmøder i Medlemsforum Vest 

 

 

Referat 

 

1. Formanden bød velkommen til dagsmøde i Medlemsforum Vest. Leif har fået nogle 

henvendelser efter varslingsbrevet vedrørende børnepension blev sendt ud i sommer. 

Sådanne henvendelser sender han videre til sekretariatet, som svarer hver enkelt, 

mere herom senere på dagen. Desuden har Leif har også været til formandsskabs-

møde inden sommerferien. Formandsskabsmøderne bliver brugt til at tage pulsen på 

arbejdet i de to medlemsfora og til at planlægge det kommende år, mere herom se-

nere på dagen. 

 

2. Morten Roed Eriksen fremlagde Lærernes Pensions etiske kodeks og startede med et 

eksempel, som forummet summede over i grupper. Det handlede om situationen i 

foråret, hvor Ryanair ikke ville indgå overenskomst med dansk fagforening og der 

blev varslet konflikt. Hvad mente forummet, Lærernes Pension skulle gøre med deres 

aktiver i virksomheden?  

 

Stort set alle syntes, at Lærernes Pension skulle sælge aktierne i Ryanair. En synes 

ikke, fordi Ryanair selv havde taget konsekvensen og lukket i Danmark. Her er et ud-

drag af, hvad der blev sagt: Så ville der være flere virksomheder, vi ikke kunne inve-

stere i. Vi kan ikke undersøge, om alle virksomheder overholder overenskomsterne. 

Kan man få hjælp fra ILO? Hvorfor havde Ethix dem i grønt lys? Det havde de fordi, 

de ikke har overtrådt internationale konventioner.  

 

Vi kan nok ikke undgå, at komme til at investere i virksomheder, der overtræder 

nogle af rettighederne, men rettidig omhu er vigtig. Det er svært, at have et filter alle 

vegne, men når der er noget under opsejling, skal vi reagere og sælge. Vi skal prøve 

at holde os under radaren. 

 

8. oktober 2015  
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Grænsen skal gå der, hvor der er nogen, der prøver at trykke lønforholdende i Dan-

mark. De er så store og de presser lønmodtagerrettigheder alle vegne. 

 

Det er en del af Ryanairs DNA at undertrykke deres ansatte. Det skal vi ikke under-

støtte. Det er åbenlyst, at de har en skidt moral, hvis de stadig opererer, skal vi prøve 

at bekæmpe det. 

 

Det er en fagforeningskamp. De har ikke noget at lave in Danmark. De har en anden 

dagsorden. 

 

Hvad så med rederier og udflagning? Mærsk transporterer våben rundt i verden. 

 

Hvordan håndterer sekretariatet at kodeksen overholdes i praksis?  

Vi skal genbesøge det etiske kodeks. Det gør vi hvert andet år sammen med bestyrel-

sen. Bestyrelsen havde emnet på dagsordenen i september og vil høre foraens hold-

ning til nogle punkter, inden de har det på dagsordenen igen til november. 

 

Proceduren 

Lærernes Pension arbejder sammen med screeningsbureauret Ethix. Alle virksomhe-

der, som bliver sortlistet via deres screeningsprogram bliver solgt fra. Hvis en virk-

somhed ikke fanges af Ethix, kan bestyrelsen frasælge alligevel, hvis de vurderer at 

virksomheden ikke overholder kodeksen. Morten viste eksempler på hvorfor virksom-

heder havner på den sorte liste og hvilken betydning det har for porteføljen. 

 

Hvordan kan Lærernes Pension være sikker på, at Etihx gør deres arbejde ordentligt? 

Vi er rimelig trygge i Ethix håndtering, men vi har alligevel indført den nye procedure, 

hvor vi kan frasælge. 

 

Lærernes Pension indgår aftaler med alle forvaltere om de etiske normer. 

 

Der er 166 virksomheder på den sorte liste, mange af dem er sortlistet fordi de pro-

ducerer våben eller dele til våbenindustrien. Dernæst er der virksomheder, der over-

træder menneske- og arbejdstagerrettigheder f.eks. Palæstina.  

 

Der er trafik ind og ud af sortlisten og i 2013 og 2014 solgte Lærernes Pension 5 virk-

somhedsaktier. Handelsomkostningerne beløber sig op til 100-300.000 kr. årligt.  

 

Ville afkastet være bedre, hvis Lærernes Pension ikke havde relativt strengt kodeks? 

Nej, det er marginalt. 

 

Hvad gør de andre? De indgår aktivt ejeskab. 

 

Aktiv ejerskab 

Hovedparten af selskaberne udøver aktivt ejerskab og regeringen opfordrer til det. 

Det kunne påvirke virksomhederne bedre end bare et frasalg. På den anden side, er 

der ingen garanti for, at man kan ændre noget. Vi undgår udgifter, der er forbundet 

med salg af aktiver i virksomheder på sortlisten, men vi skal også tage højde for, at 

der skulle ansættes en ekstra medarbejder i sekretariatet plus ekstra ekstern konsu-

lentbistand til at varetage opgaven. 



 

Side 3/5 
 

 

Der fulgte en debat i grupper og ved den efterfølgende opsamling blev der bl.a sagt: 

Det er svært, fordi i Danmark ville vi måske kunne påvirke lidt men i udlandet, vil vi nok 

ikke kunne rykke. Vi har nok samme holdning, som de andre pensionsselskaber og sam-

men ville vi måske kunne rykke her i landet. Man kunne også dele interesse med andre 

globalt. Hvor længe skal man holde gang i en dialog? 

 

Ja tak til aktivt ejerskab i Danmark og samtidig ja tak til flere danske investeringer. Indgå 

i samarbejder for at skubbe i den rigtige retning. 

 

Dialog og påvirkning f.eks sammen med PKA eller andre nordiske lande med samme hold-

ning og interesse, kunne påvirke gennem dialog. 

 

Gerne gå i dialog, men nogen gange er det ikke enten eller, så sælger vi bare.  

Hvilken værdi ligger der i at have aktivt ejerskab? Hvis det virker, så begynder de at op-

føre sig ordentligt. Men kan vi ikke også profilere os på at udøve aktivt ejerskab? 

 

I forhold til Dansk Vækstkapital II, så ligger der et pres fra regeringen, og vi gider ikke 

kun at tage skidtet. Det skal stadig være en god investering. Vi skal ikke bare tage de in-

vesteringer, som ingen andre vil tage. Hvis vi bliver skubbet ud i for meget skrammel, så 

vil det måske gøre arbejdsmarkedspensionssystemet uattraktivt. 

 

Arbejdstagerrettigheder 

Her følger nogle af de kommentarer, der kom efter gruppedebatten: Svært hvis vi træk-

ker alle investeringer ud i et område, hvor menneskerne pludselig står uden forsørgelses-

grundlag. Der skal være et alternativ og ses i et større perspektiv. F.eks Coops Savanna 

projekt, men der skal andre spillere med. 

 

Miljøhensyn 

Gerne skærpet, gerne mere debat. Positive porteføljer. Vende tilgangen lidt på hovedet. 

Vælge positivt til i stedet for at skulle vælge fra. Vi investerer kun i ”de bedste”. Vores 

skovinvesteringer er eksempel på positiv tilvalg.  

 

Er der lavet et regnestykke, der viser hvad det koster i pension, hvis vi investerer grønt? 

Det har vi ikke regnet på den måde, men vi skal sprede investeringerne og sikre bedst 

muligt afkast. Man skal passe på med dogmatisk tilgang til investeringer. Det er slet ikke 

så let at forudse. 

 

Vi ville gerne investere i ekstra ansat i sekretariatet til at håndtere det. Vi vil gerne inve-

stere grønt og dansk, mere miljøvenligt. En måde at brande Lærernes Pension, at vi in-

verterer miljørigtigt, vi tager aktivt del. 

 

Kunne vi ikke investere i skoler med godt miljø for lærerne? Det skal kunne give et godt 

afkast? 

 

Vi er nødt til at finde alternativer, kan vi finde investeringer medbåde godt afkast og den 

rigtige tilgang til miljøet. Vi skal på ikke at låse os for meget, så vi til sidst ikke må inve-

stere i noget. 
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Hvad med at investere i billige boliger til unge? 

 

3. Efter frokost gav Annelise en status på noget af det, sekretariatet arbejder med. 

Mediemøllen 

Lærernes Pension været igennem mediemøllen i Politikken, hvor flere arbejdsmar-

kedspensioner blev hængt ud for at have gammeldags pensionsordninger med ægte-

fælledækning, som udhuler opsparingen og ikke er til gavn for andre end dem, som er 

gift. Lærernes Pension har afskaffet ægtefællepensionen tilbage i 2008 og er i øvrigt 

ikke så dyr, som der påstås i artiklen. 

 

Hvem er det, der har pension hos Lærernes Pension? 

Lærernes Pension har godt 135.400 medlemmer, hvoraf omkring 84.000 er præmie-

bærende. Langt de fleste (ca. 65.000) er ansat i folkeskolen under en kommunal 

overenskomst som lærer, børnehaveklasseleder eller skoleleder. Deres faglige organi-

sation er Danmarks Lærerforening og organisationsprocenten er meget høj – omkring 

95%. Den næststørste gruppe (ca. 13.000) er statsansatte lærere, børnehavepæda-

goger og ledere på efterskoler, frie grundskoler og privatskoler. Deres faglige organi-

sation er Frie Skolers Lærerforening og organisationsprocenten er på ca. 60-65%. Ud-

dannelsesforbundet omfatter mange faggrupper f.eks. produktionsskoler, amu-centre, 

eud, anden ungdoms- og voksenundervisning, handelsskoler og forsvarets civile fag-

lærere så det er en broget skare på omkring 6.000 af vores medlemmer. Til slut har 

vi en lille gruppe på 500 lærere i Grønland. Overordnede aftalepartner for organisatio-

nerne er Lærernes Centralorganisation (LC).  

 

LC ønsker at samle pensionsordningerne hos Lærernes Pension og derfor får alle ny-

ansatte lærere på handelsskolerne, eud og forsvarets civile faglærere fra 1. august 

2015 deres pensionsordning hos os. Pensionsordningen var tidligere hos PFA og alle 

med ordning i PFA kan vælge af blive i PFA eller komme med over til Lærernes Pen-

sion. PFA og Lærernes Pension har i forening lavet et kampagnesite og afholdt infor-

mationsmøder vedrørende valget. 

 

Revision af pensionsordningen 

Sekretariatet er kommet langt med implementeringen af ændringerne på pensions-

ordningerne. Der er fokus på ensretning for at gøre tingene så simple og overskuelige 

som muligt for medlemmerne og for administrationen. Det betyder f.eks. at alle får de 

samme regler for børnepension. Vi sendte varslingsbrev ud inden sommerferien og 

har indtil nu modtaget 23 henvendelser på baggrund af dette. 

 

Alle nye pensionsordninger vil fra 1. januar 2016 automatisk få tilknyttet en ratepen-

sion, som kan fravælges. Sekretariatet arbejder videre med en god løsning for alle 

eksisterende medlemmer med en skattekode 9 opsparing. Der skal tages stilling til, 

hvad der er bedst for de medlemmer, som ikke får læst vores breve og som derfor 

ikke selv tager stilling til deres pensionsordning. 

 

Pilotprojekt med Falck Healthcare 

Pilotprojektet sammen med Falck Healthcare er blevet udvidet, så medlemmer med 

invalidedækning hos Lærernes Pension kan få tilbudt at være med i projektet, hvis de 

pga. helbredsproblemer er fyringstruede og projektet omfatter nu alle sygdomme. 
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Der er dannet en fokusgruppe bestående af 4 medlemmer af medlemsforaene og pro-

jektet vil i første omgang blive rullet ud i deres kredse. Det er Lolland-Falster, Køge, 
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg samt Randers. Sekretariatet er ved at lave 

informationsmateriale til kredsene, til tillidsrepræsentanter og til de medlemmer, som 

tilbydes at være med i projektet. Alt materiale bliver sendt til orientering til resten af 

foramedlemmerne. Projektet løber efter planen 2016 ud. 

 

Mere presse 

Et emne, der har været diskuteret heftigt i pressen, er modregningsproblematikken 

for folkepensionister. Journalisterne bruger ligefrem begreber som ”pensionsbombe 

under staten”. Er danskerne villige til at spare op, når de bliver straffet via modreg-

ning i deres folkepension? Annelise redegjorde for problematikken. 

 

4. I foråret fik Lærernes Pension foretaget en medlemstilfredshedsundersøgelse. Mette-

malou viste de forskellige parametre, der blev målt på og heldigvis ligger tilfredshe-

den helt i top over hele linjen.  

 

5. Inden vi tog afsked snakkede foraene om, hvad de kunne tænke sig at arbejde med 

på de to sidste møder i denne valgperiode. Foraene vil gerne arbejde mere med etisk 

kodeks. 

 

November: Medlemsforaenes rolle med besøg af Steen Schouenborg og medlemsche-

fen fra PKA, Digital medlemsstrategi, kommunikation, pressehåndtering, effekt af 

postkortkampagnen. 

 

Februar: Forca, Medlemsservice, folkepension og modregning (stikke dybere ned), 

medlemsmøder (indhold), Den gode investeringshistorie, Fremtidens investering,  

 

Årsmøde: Torben M. Andersen (pensionskommissionen), Ethix (arbejde med dilem-

maer i investering) i kombination med Palers Persson fra Mercur Bank (formidle lån til 

bæredygtige formål, hvordan spotter de virksomheder som også giver afkast), alter-

nativt Jesper Bo Jensen (fremtidsforsker og bor i Århus) 

 

Årsmøde afsked: Formandsskabet arrangerer en aktivitet f.eks. en tur på Aros eller 

Moesgaard.  

 

 


