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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Øst 

Møde dato 8. september 2020 

Til stede Medlemsforum Øst og Karsten Kjeldsen, Line Harvest, Katrine Graabæk 

Mogensen, Christoffer Randeris og Mettemalou Eden, alle fra Lærernes 

Pension 

Fraværende Jais Rottbøll Haybye, Lene H. Nielsen, Louise Schmidt Pierri, Tine Buchardt 

Referent Mettemalou Eden 

 

 

 

Dagsorden 

 

 

1. Velkommen & ”Siden sidst” v. formand & Mettemalou 
2. Coronakrisen og Lærernes Pension v. adm. dir. Karsten Kjeldsen 
3. Klima – Hvad nu? Intro v. Mettemalou Eden 
4. Klimarelateret lovgivning – et overblik v. jurist Line Harvest 
5. Lærernes Pensions klimastrategi v. ESG-manager Katrine Graabæk Mogensen 
6. Klima - Risici og rapportering v. risikomanager Christoffer Randeris  
7. Forum på webben – en ønskeliste v. Mettemalou Eden 
8. Afrunding og tak for i dag 

 

 

 

Referat 

 

Ad 1 – Velkommen og siden sidst 

 

Formand Bjarne Skule og mødeleder Mettemalou Eden bød velkommen.  

 

Bjarne Skule kunne berette, at der har været en henvendelse til Medlemsforum Øst, via 

Charlotte Harder, fra beboere i en af Lærernes Pensions ejendomme. Beboerne var ikke 

tilfredse med den måde, det administrerende selskab løste sine opgaver på. Bjarne Skule 

slog fast, at Medlemsforum ikke skal eller kan sagsbehandle, blot ”udtrykke vores ønsker 

om, at alle dele af LP-koncernen drives etisk forsvarligt og helt gennemsigtigt. Det være 

hermed gjort”. – Sagen er allerede i gang med at blive håndteret i Lærernes Pensions 

ejendomsafdeling. 

 

Bjarne Skule slog dagens omfattende klimatema an ved at nævne nogle nedslag i den 

række af historier og problematikker, der har fyldt i medierne. Han indledte med sit nylige 

møde med begrebet, Green Washing – et begreb der beskriver en lidt for stor iver med at 

anprise sine varer og ydelser som mere grønne og miljørigtige, end de egentlig er. Han 

nævnte advarsler om, at det grønne fokus kan skabe en grøn boble. Han har iagttaget, at 

informationer i medierne om co2-aftryk ofte er meget ringe formidlet, og at en elbil købt i 

10. september 2020 
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Tyskland er sortere i regnskabet end den samme bil købt i Danmark, fordi vi i Danmark 

kører mere på grøn strøm. Bjarne Skule konkluderede, at der er meget at tage hensyn til, 

når man vil tale klima, og at det derfor er vigtigt, at Lærernes Pension er transparente 

omkring grønne hhv. sorte investeringer. Han huskede også, at Holland i januar udstedte 

for 45 mia. kr. grønne statsobligationer og spurgte, om Lærernes Pension mon havde 

købt nogle. Karsten Kjeldsen svarede, at Lærernes Pension har grønne statsobligationer, 

men han kunne ikke umiddelbart sige, om der blandt dem var nogle af de hollandske fra 

starten af året. 

For selskabet så Bjarne det som den væsentligste begivenhed, at Karsten Kjeldsen er 

trådt til som administrerende direktør, og han bød ham velkommen. Bjarne Skule lykøn-

skede så Mettemalou Eden med hende ti-års-jubilæum – og overrakte hende en flaske 

rigtig god cava. 

Han sluttede af med at viderebringe en hilsen fra Tina Buchardt, som var fraværende på 

grund af svær og alvorlig sygdom. 

 

Mettemalou fortalte, at Lærernes Pensions Medlemsservice har klaret hjemsendelsesperi-

oden under Coronakrisen rigtig godt. I Helbredsafdelingen har de ovenikøbet oplevet at 

kunne afslutte en del flere sager end vanligt på den samme tid. 

 

Hun fortalte også, at Lærernes Pension udover at være blevet udnævnt til det bedste ar-

bejdsmarkedspensionsselskab af EY og Finans Watch i juni 2020 nu også er nomineret til 

en pris for bedste digitale kundeløsninger af markedsanalyseselskaber Wilke. Om vi får 

prisen, afsløres 10. september. 

 

 

Ad 2 - Coronakrisen og Lærernes Pension v. adm. dir. Karsten Kjeldsen 

 

Dette var Karsten Kjeldsens første møde med Medlemsforum Øst, så han indledte med at 

introducere sig selv. 

 

Derefter gik han over til at fortælle lidt om verdens tilstand, om udviklingen siden finans-

krisen og om, hvilken betydning Coronapandemien har haft og kan forventes at få for 

fremtiden. Nogle væsentlige spørgsmål og pointer var: 

 

a) Renterne er stagneret på et historisk lavt niveau, og mange stater forøger deres 
gæld. For Lærernes Pension betyder det, at de gode afkast, vi har opnået gennem 
de sidste 10 år - højst sandsynligt – ikke vil kunne matches i de kommende 10 år.   

b) Handelskampen mellem Kina og USA er alvorlig for hele verden. Det samme er Ki-
nas nye positionering på verdensmarkedet og som førende udvikler af kunstig intel-
ligens. 

c) Renterne er lave, ca. 0, selv i USA, og det vil de formentlig forblive. 
d) Der har været en lille positiv udvikling på aktiemarkederne under Coronakrisen, 

men den er primært drevet af medicinalindustrien og de store tech-giganter som fx 
Facebook, google og Amazon, som har haft stor vækst under krisen. Tager man 
dem ud af regnestykket, er aktiemarkedet faldet. 

e) Der er negativ vækst i realøkonomien i øjeblikket. Spørgsmålet er, hvordan Corona-
pandemien kommer til at ændre vores adfærd og forbrugsmønstre på lang sigt.  
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f) Mange stater har iværksat økonomiske hjælpepakker. De har en effekt, men hvor 
længe får vi dem, og kan de løse problemerne? 

g) En vaccine vil hjælpe, men hvor effektiv vil den være, og hvor mange mennesker i 
verden vil kunne få den? 

 

Karsten Kjeldsen sluttede sit oplæg af med at vise en optimistisk prognose for verdens-

økonomien fra IMF. Karstens Kjeldsens egen vurdering var, at prognosen nok er lidt for 

optimistisk i betragtning af, at vi endnu ikke ved, hvornår vi får en effektiv vaccine. 

 

Morten Thygesen spurgte, om der er forvarsler om inflation. 

Karsten Kjeldsen svarede at han håber på inflation, fordi inflation vil hjælpe med at gøre 

det muligt for stater at komme af med den gæld, de har stiftet for at skabe corona-hjæl-

pepakker. Det vil kunne stabilisere verden. 

 

Isabel Munksgaard Berg spurgte Karsten Kjeldsen, hvordan han ser på Tyrkiets samar-

bejde med Rusland om gasledning.  

Karsten Kjeldsen ser samarbejdet som en effekt af, at USA har trukket sig noget fra sin 

tidligere rolle som garant for ro i verden. Når USA træder tilbage, træder andre frem – 

aktuelt Tyrkiet.  

 

Jens Skovmand spurgte, hvordan Karsten Kjeldsen ser Brexit spille en rolle.  

Karsten Kjeldsen svarede, at England er meget hårdt ramt af den negative vækst i øje-

blikket, og man kan håbe, at pragmatiske kræfter kan formå at rykke GB lidt mere til EU's 

side. 

 

Jeppe Lorentzen nævnte, at der i USA er økonomisk stærke kræfter, der vildt og løsrevet 

kan præge dagsordenen.  

Karsten Kjeldsen var mere bekymret for udviklingen i Kina, deres evne til med ufattelige 

datamængder at kunne kontrollere befolkningen blandt andet via AI. 

 

Isabel Munksgaard Berg spurgte, om den negative vækst og finansielle krise udelukkende 

skyldes Corona, eller om den var kommet alligevel 

Karsten Kjeldsen svarede, at det er en naturlig tilstand i verden, at der kommer en form 

for krise hvert tiende år. Mange har tænkt, at når renterne nu er så lave, og det er længe 

siden, vi sidst har haft recession, så der kommer nok noget. Corona er mere en sund-

hedskrise, end det er en finanskrise. 

 

 

Ad 3 - Klima – Hvad nu? Intro v. Mettemalou Eden 

 

Flere af deltagerne havde taget de forskellige klima-aftryk-selvtest, som Mettemalou Eden 

forud havde opfordret til at prøve. De, som havde gennemført testene, oplevede alle, at 

testresultaterne var meget forskellige. Netop dén pointe – at det er svært at finde konsi-

stente og konsensusbårne målinger og målemetoder på, hvad ens eget klimaaftryk er – 

blev sat som rammen for resten af dagens program. Det handlede nemlig om, hvordan 

Lærernes Pension agerer i forhold til klimadagsordenen, og de manglende målemetoder.  

 

Ad 4 - Klimarelateret lovgivning – et overblik v. jurist Line Joensen Harvest 
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Line indledte med at slå fast, at klima er alle vegne, og alle taler om det. Derfor ser lovgi-

vere på alle niveauer et behov for at harmonisere tiltagene. 

 

Line gik så over til en kort præsentation af FNs Parisaftale, som danner grundlag for me-

get lovgivning. 

 

Herefter fortalte hun om den afledte danske klimalov, som er den første gang, vi i Dan-

mark får et forpligtende mål om reduktion af udledning af drivhusgasser, som vi skal 

følge.  

 

Fordi staten ikke kan gennemføre klimatiltagene selv, er erhvervslivet forpligtet til at del-

tage. Erhvervslivet er delt op i 13 sektorer, som hver især er kommet med en rapport 

med deres bud på, hvordan de kan og vil reducere udledning af drivhusgasser -  en kli-

mapartnerskabsaftale.  

 

Finanssektoren, hvor Lærernes Pension hører hjemme, indleverede sin rapport i marts 

2020: Rapporten indeholder både bud på, hvad sektoren selv kan gøre og forslag til, hvad 

det offentlige kan gøre på området. 

Finanssektoren vil reducere udledninger fra sine egne aktiviteter og vil aktivt understøtte 

erhverv, der reducerer drivhusgasudledningen. 

Finanssektoren håber med sin rapport at kunne påvirke udformningen af lovgivning på 

området.  

 

Line fortalte, hvordan grøn omstilling er et meget centralt fokuspunkt i EU – udtrykt i 

GREEN DEAL! Hvordan kommer vi i mål med at gøre EU klimaneutral i 2050. Line fortalte 

herunder om disclosure-forordningen, som blandt andet forpligter Lærernes Pension til at 

udvikle og offentliggøre en politik for, hvordan selskabet vil integrere bæredygtighedsrisici 

i investeringsprocessen. 

 

Hun fortalte også om EU's taksonomi-forordning, en 600 siders ordbog, der beskriver ord 

og vendinger i tilknytning til ”Green Deal”, som skal hjælpe lande og virksomheder med 

at harmonisere måden at forstå og øge bæredygtighed (ikke kun klima, men i bred for-

stand) i deres virke, så de kan tale samme sprog. 

 

Line sluttede af med at konstatere, at lovgivningsmæssigt kan vi i Lærernes Pension selv 

bestemme, hvor grønne vi vil være. Men reglerne for, hvad vi må kalde grønt, vil hele ti-

den blive strammet, så det grønne, vi kan smykke os med i dag, kan blive kategoriseret 

som gråt eller måske sort næste år. 

 

 

Ad 5 - Lærernes Pensions klimastrategi v. ESG-manager Katrine G. Mogensen 

 

Katrine indledte med kort at fortælle om den virkelighed, klimadagsordenen udvikler sig i: 

Verdens energiforbrug stammer stadig for den største del fra sorte energikilder, olie, gas 

og kul, men vedvarende kilder som fx sol og vind fylder stadig mere. 

 

Klimaforandringer er i fuld gang – spørgsmålet er, hvor omfattende de bliver. Med den 

øjeblikkelige globale politiske indsats må vi regne med at få temperaturstigninger på op 

imod 3 grader.  
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Lærernes Pension kan hjælpe via sine investeringer: både ved at investere i virksomhe-

der, der medvirker til at nå klima- og temperaturmålsætningerne og ved at undlade at in-

vestere i virksomheder, der modarbejde målene. Vi kan også investere i virksomheder, 

som medvirker til, at vi kan leve godt på trods af de klimaforandringer, der kommer. 

Overordnet gælder det dog altid, at investeringerne skal give et fornuftigt afkast og bi-

drage til lærerens pensioner. 

 

Katrine fortalte så om de tre ben i Lærernes Pensions klimastrategi fra 2018. 

• Eksklusion af særligt klimaskadelige beholdninger – vi udelukker os dermed fra 

0,5% af investeringsuniverset. 

• Flere grønne investeringer: vi har ca. 10 mia. i dag. Vi er nogenlunde på linje med 

andre tilsvarende pensionsselskaber, men det er svært at regne med, for der er ikke 

enighed om, hvad der er grønt. Det vil hjælpe, når EU-taksonomien er implemente-

ret.  Måske kan vi have 40-50 mia. i grønne om nogle år – hvis de er økonomisk re-

levante. 

• Reducere co2-aftryk på resten af porteføljen.   

Først skal vi dog prøve at måle, hvad aftrykket egentlig er i dag.  

 

Katrine forklarede herefter om metoderne til at måle et co2-aftryk, og hvilket - foreløbigt 

meget usikkert – resultat man kan nå frem til om Lærernes Pensions co2-aftryk. Blandt 

andet er der vanskeligheder med at få leveret ensartet og komplet data om investeringer-

nes udledning. 

 

 

Ad 6 - Klima - Risici og rapportering v. risikomanager Christoffer Randeris 

 

Christopher Randeris fortalte om, hvordan klimaforandringer kan udgøre en trussel for 

Lærernes Pensions investeringer og dermed i sidste ende lærernes pensioner. 

Han fortalte blandt andet, at Lærernes Pension har modtaget en lang række spørgsmål 

fra Finanstilsynet om, hvordan vi forholder os til klimarelaterede risici.   

 

En klima-arbejdsgruppe har siden starten af 2020 arbejdet på at besvare de spørgsmål. 

Gruppen har blandt andet set på, hvor mange og hvilke af Lærernes Pensions investerin-

ger der er placeret i sektorer, som er specielt udsat for forandringer som følge af klima-

forandringer eller –tiltag. Og gruppen har set på, hvor mange og hvilke af Lærernes Pen-

sions investeringer der er placeret i geografiske områder, som er specielt udsat for tru-

ende klimaforandringer. 

 

Der gælder dog det samme for de modeller, gruppen forsøger at beregne risiko med, som 

der gjaldt for de beregnere, som nogle af Medlemsforumdeltagerne havde prøvet at be-

regne deres eget co2-aftryk med inden mødet: der er stor forskel på, hvilket resultat de 

forskellige modeller giver. 

 

Når klimarbejdsgruppen skal give et bud på Lærerens Pensions risiko-billede, har den 

valgt at lægge sig i midten af de udslag, som modellerne giver. Men Christopher Randeris 
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understregede, at med tiden og med nye målemetoder og modeller kan det sagtens tæn-

kes, at det billede, som gruppen tegner i dag, kommer til at se helt anderledes ud om et 

år. Der er meget usikkerhed i målingerne, for der er meget lidt historisk erfaring og en 

meget lille mængde data at læne sig op ad. Bank of England og den hollandske central-

bank er i øjeblikket førende på området for klima-risiko-vurderinger, så gruppen følger 

med i udviklingen her. 

 

Endelig fortalte Christoffer Randeris, at Lærernes Pensions risikoafdeling fremover lø-

bende vil analysere selskabets eksponering mod klimarisici, mod udsatte sektorer og mod 

udsatte geografiske områder. Desuden kommer afdelingen til at erfaringsudveksle med 

andre i branchen, som står over for de samme udfordringer – fra klimaet og fra Finanstil-

synet. 

 

  

Ad 7 - Forum på webben – en ønskeliste v. Mettemalou Eden 

 

Deltagerne mener ikke, at de har behov for særlig information og værktøj rettet til Med-

lemsforumdeltagerne. Ingen bruger det i dag. Deltagerne får de informationer, de særligt 

har behov for gennem deres dialog med sekretariatet/Mettemalou. 

Der bør derfor blot være orientering generelt om Medlemsforumarbejdet rettet mod om-

verden og øvrige medlemmer. 

Det er i den sammenhæng godt at holde fast i beskrivelse af Medlemsforums arbejde, 

omfang og mandat, eventuelt med eksempler på, hvor Medlemsforum senest har gjort sin 

indflydelse gældende. Rækkefølgen på informationerne  

Det er også godt at referater fra møderne er tilgængelige for alle. 

Der var forslag om at sektionen med ”De mest brugte pensionsord” kunne forblive på 

hjemmesiden. 

Der var forslag om, at afsnittet om ”Hvad er medlemsforum” bliver rykket op før afsnittet 

”Medlemsforum Vest og Medlemsforum Øst” 

 

Ad 8 - Afrunding og tak for i dag 

Det var en god, men også noget lang og kompakt dag.  

 


