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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Øst 

Møde dato 6. september 2017 

Til stede Medlemsforum Vest og fra Lærernes Pension deltog Paul Brüniche-Olsen, 

Morten Roed Eriksen og Mettemalou Eden 

Fraværende Kim Bach, Mads Troelsø, Nadia Wittus Houman, Rune Ibsen 

Referent Mettemalou Eden 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst  

2. Orientering om udbetalinger af invalidepension og midlertidig invalidepension 

3. Lærernes Pensions etiske kodeks 

4. Etiske investeringer – best practice 

5. Etiske investeringer – fire fokuspunkter 

6. Refusion – sådan gør vi 

 

Referat 

 

1. Morten Thygesen bød velkommen til mødet og fortalte, at det er det første af to mø-

der, som skal handle om etik i investeringerne. Det er et område, der hele tiden ud-

vikler sig, og vi skal følge med. Bestyrelsen ønsker at kende medlemmernes holdnin-

ger, og vi skal også være rustet, hvis medierne kaster et kritisk lys på os. Morten un-

derstregede at Medlemsforum ikke i dag skal beslutte noget – blot debattere. 

 

2. Mettemalou fortalte om, at der siden 1. juli 2016 ikke er blevet udbetalt midlertidig 

invalidepension til medlemmer, der modtager ressourceforløbsydelse fra det offent-

lige, fordi det fulde beløb bliver modregnet krone til krone. I stedet undersøger Læ-

rernes Pension muligheden for at udbetale en sum, et engangsbeløb, til medlemmer, 

der er på ressourceforløbsydelse fra det offentlige, da et engangsbeløb ikke bliver 

modregnet.  

Lærernes Pension har oplevet en nedgang i udbetalingerne af invalidepension, fordi 

der siden førtidspensionsreformen har været en nedgang i tilkendelserne af førtids-

pensioner fra det offentlige. En invalidepension fra Lærernes Pension forudsætter, at 

man har fået tilkendt førtidspension. Fordi effekterne af reformen tilsyneladende 

endnu ikke helt har fundet sit leje, og fordi reformen bliver kritiseret massivt fra en 

lang række kommuner, ændrer Lærernes Pension ikke nu sine tilkendelseskriterier, 

men overvåger udviklingen på området nøje.  

Der viste sig et ønske hos medlemmerne om flere detaljer om, hvordan en mulig sum 

skal udbetales. Sådan en beskrivelse vil Mettemalou sørge for og sende ud til begge 

medlemsfora. 

 

3. Mettemalou Eden introducerede temaet for resten af dagen, blandt andet med at om-

dele et anonymt spørgeskema, med spørgsmål om hvor deltagerne tror Lærernes 

8. september 2017  
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Pension befinder sig i forhold etiske investeringer og hvor medlemmerne synes sel-

skabet bør befinde sig.  

 

Paul Brüniche-Olsen, som er administrerende direktør i Lærernes Pension, fortalte 

kort om de udspil der netop er kommet fra regeringen om at bruge 2½ mia. krone på 

at afhjælpe samspilsproblematikken. Blandt andet ligger der et forslag om, at man, 

frem til fem år før man når sin folkepensionsalder, skal kunne indbetale 5.000 årligt 

på en alderspension. En alderspension, der vel at mærke ikke bliver ramt af modreg-

ning i offentlige ydelser. Når der er mindre end fem år til, man når sin folkepensions-

alder, skal man kunne indbetale 50.000 kroner på en aldersopsparing. Paul Brüniche-

Olsen fortalte også om Lærerens Pensions overvejelser om, hvordan vi kan gøre det 

så smidigt som muligt for vores medlemmer, så de blandt andet undgår selv at skulle 

indbetale B-skat af indbetalingerne. Tanken er – lige nu – at alderspension skal indfø-

res som en del af LærerPensionen, og at medlemmer, der ikke ønsker den, skal kunne 

melde sig fra. For eksempel kunne den reduktion af forsikringsdækninger, som al-

derspensionen medfører, være et argument for nogle for ikke at ønske den. 

Et andet forslag er et øget fradrag for indbetalinger i et særligt interval. Lærernes 

Pension har regnet ud at sådan et fradrag for en gennemsnitlig lærer vil betyde en 

skattebesparelse på ca. 5.000 kroner. 

 

 

Paul Brüniche-Olsen gik herefter over til at fortælle om den historiske baggrund for og 

det nuværende indhold i Lærernes Pensions etiske kodeks. Kodeksen er fra 1997 og 

stammen er den samme, men kodeksen er blevet justeret undervejs. Han gennemgik 

i hovedtræk, hvordan det bliver implementeret. Det sker dels via de porteføljeforval-

tere, som står for hovedparten af vores investeringer, dels via et screeningsbureau, 

som overvåger og opererer med et trafik-lyssystem, hvor virksomheder kan komme i 

enten grønt, gult eller rødt lys. Virksomheder i gult lys bliver nøjere overvåget; virk-

somheder i rødt lys bliver frasolgt så hurtigt som muligt. Endelig står Lærernes Pen-

sion selv for en del, som fx ejendomme, skov og lignende. 

Paul Brüniche-Olsen fortalte også, at etikområdet er et stort område, som ikke er 

sort-hvidt, men fuld af grå nuancer, og som desuden heller ikke er statisk. Lærernes 

Pension har da også været ude for, at der er rejst kritik af deres investeringer. Det vil 

sikkert komme til at ske igen. Lærerens Pension forholder sig så pragmatisk til den 

givne situation. Lærernes Pensions sortliste over virksomheder, vi ikke ønsker at in-

vestere i er omfattende sammenlignet med andre. 

 

 

4. Morten Roed Eriksen, som er Head of Manager Selection i Lærernes Pension, fortalte 

om trends i ansvarlige investeringer, blandt andet  

 

a. Om Paris-aftalens klimamålsætninger 

b. om FNs 17 verdensmål som et nyt omdrejningspunkt for investorers etiske in-

vesteringer,  

c. om OECD’s principper for ansvarlig forretningsadfærd  

d. om cases, hvor aktivt ejerskab har haft en god effekt, ”against all odds” 

e. om PRI, som er et stort netværk af institutionelle investorer (repræsenterer 

60 billioner $) og som er støtte af FN, og som bekender sig til at ville ”udøve 
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aktivt ejerskab og indarbejde miljø, sociale og ledelsesmæssige faktorer i vo-

res ejerskabspolitikker og praksis”  

f. om proportionalitetsprincipper i anbefalingerne.  

 

Han gennemgik også, hvordan Lærernes Pension i dag forholder sig til disse trends, 

og sammenlignede med hvordan andre danske arbejdsmarkedspensionsselskaber for-

holder sig. Det viser sig, at Lærernes Pension er alene om ikke at deltage i nogle af 

de nyere tiltag og alene om udelukkende at anvende eksklusion som praksis, når den 

etiske kodeks skal implementeres. 

 

Et medlem havde håbet at Lærerens Pension var med i den nye Afrika Infrastruktur 

Fond, og spurgte, om vi ikke var blevet inviteret. 

Paul Brüniche-Olsen svarede at vi har aftalt et møde. Vi har tidligere haft skovinveste-

ringer i udviklingslande og er i den forbindelse stødt på omfattende korruptionsproble-

mer, men Mærsk, som er en af initiativtagerne til fonden, har stor erfaring med inve-

steringer i Afrika. 

 

Et medlem spurgte om ikke det er meget let at smyge sig udenom, når der er så me-

get tale om ”vejledende” – altså elastik-retningslinjer. 

Morten Roed Eriksen svarede at selvom der er tale om såkaldt ”soft law”, går det den 

rette vej og det er anset for at være best practice at følge retningslinjerne. Blandt an-

det kravene om rapportering vil sandsynligvis i sig selv medføre mere ansvarlig hand-

ling. 

 

Et medlem spurgte om der kan påvises noget om sammenhæng imellem aktivt ejer-

skab og etisk ansvarlige investeringer. 

Morten Roed Eriksen svarede at der ikke er undersøgelser, der kan påvise noget med 

sikkerhed. Men han læser selv stadigt hyppigere artikler i Financial Times om selska-

ber, der af deres ejerkreds bliver presset til mere god Corporate Governance.  

 

Et medlem spurgte om der er en benchmarking, eller en art ”trip Advisor” for investe-

ringer. 

Morten Roed Eriksen svarede, at det er der ikke, men at vi jo i hvert fald kan komme 

et stykke af vejen ved at vise åbenhed om os selv.  

 

Et medlem spurgte, hvornår Lærerens Pension bliver gjort bekendt med, at der er 

sortlistede aktier i futures og i index, som vi har 8-9 mia. kroner investeret i.  

Morten Roed Eriksen svarede, at vi allerede fra start er informerede om, at den risiko 

foreligger.  

 

Et medlem spurgte, hvordan linjen er for de screeninger, vi benytter i frontier mar-

kets. 

Morten Roed Eriksen svarede, at det har vi ikke et detaljeret kendskab til, men at der 

er tale om et velrenommeret større firma, der også er blevet engageret af en forvalter 

vi er trygge ved. 

 

Der blev spurgt, om vi kan ændre det kriterium på maksimalt 25% våbenproduktion 

til i højere grad at fokusere på, hvilke lande virksomhederne sælger våben til. 
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Paul Brüniche-Olsen svarede, at det er svært. Der er lande, vi kan lide og lande, vi 

ikke kan lide, men reelt kan vi kun agerer i forhold til, hvor der er reelt embargo, og 

det er ikke så mange steder. 

 

Et medlem spurgte om – hvis målet er at skabe en positiv forandring – vi så ikke kan 

gå mere i samarbejde med andre i branchen for at få mere pondus. 

Morten Roed Eriksen svarede, at samarbejde i høj grad er indarbejdet i det aktive 

ejerskab, hvor branchen – via screeningsbureauer – agerer i et fællesskab. 

 

5. Morten Roed Eriksen præsenterede en række anslag til debatten om de fire etiske fo-

kuspunkter, som bestyrelsen har særligt fokus på, og som bestyrelsen ønsker at høre 

Medlemsforums holdninger til. Punkterne er:  

 

a. Aktivt ejerskab 

b. Investeringer i udvinding af fossile brændstoffer 

c. ”Syndeaktier”, fx tobak og våben.  

d. Pragmatiske proportionalitetsprincipper 

 

De tre første punkter blev systematisk gennemgået i grupper, sådan at der først blev 

frembragt så mange argumenter for som muligt og derefter så mange argumenter 

imod som muligt. Hensigten var ikke, at Medlemsforum i dag skulle komme frem til 

nogen konklusion, men derimod afsøge så mange hjørner af argumentationerne som 

muligt. 

Argumenterne, der kom frem, er listet op i skemaer nedenfor: 

 

Punktet om proportionalitetsprincipper – det vil sige spørgsmålet om, hvor rigidt prin-

cipperne skal følges, og under hvilke omstændigheder det er legitimt at slække på 

dem - blev debatteret i plenum under afslutningen af punkt 4. 

 

Argumenter for aktivt ejerskab 

 

Argumenter imod aktivt ejerskab 

 

 Giver Lærernes Pension et positivt 
image 

 Det er medlemmernes ønske på sel-
skabsniveau 

 Vi kan få indflydelse ved at gå sam-
men med andre 

 Aktivt Ejerskab giver højere afkast 
 Vi tager et politisk ansvar  

 Vi påvirker indirekte i en etik-føde-
kæde 

 Vi er politiske  
 Vi får mere indsigt i virksomheder 
 Vi kan præge virksomheder ift. Læ-

rernes Pensions etiske kodeks 
 Det er bedre at forandre end bare at 

trække sig 
 Vi investerer 100 mia. kroner, så vi 

har for 100 mia. kroner ansvar 
 Vi skal være med sammenmed de 

andre i branchen 

 Det koster resurser 
 Vi har for lille ejerandel 

 Vi skal holde fokus på afkast 
 Hvordan kan vi være politiske for 

140.000 medlemmer? 
 Hvor reel er indflydelsen, når man be-

nytter et bureau? 
 Bliver det ikke bare mere ”rød-gul-

grøn” for 2000 virksomheder? 
 Det er bare en megatrend, vi ikke be-

høver at ryge på 
 Vi tjener mere ved ikke at blande os 
 Hvem skal bestemme de kriterier, vi 

skal agere efter? 
 Vi er ikke politiske 

 Det er for komplekst med investerin-
ger i 2.000 virksomheder 

 Hvilke agendaer har andre ejere? Det 
er et stor arbejde at sætte sig ind i 

 Det bliver bare micro-management 
 Det kan skade vores image 
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 Vi kan få dybere indblik og dermed 

dybere indflydelse i virksomheder. 

 Vores ejerandele er for små. 

 

 

 

Argumenter for kulfilter 

 

Argumenter imod kulfilter 

 

 Vi lever op til FN og Paris-aftalen 
 Begejstrer medlemmer 
 Grøn for sort 
 Der skal være en jord til os, når vi 

går på pension 
 Baner måske vejen for investeringer i 

andre mere bæredygtige energifor-
mer 

 Fossile brændstoffer er en dårlig øko-
nomisk investering på mellemlang 
sigt 

 Der er problemer med sikkerhed og 
arbejdsmiljø ved udvinding af fossile 
brændstoffer 

 Vi kan fremme folkesundhed 
 Vi skal begrænse global opvarmning 

 Det er måske på kort sigt en rigtig 
god investering 

 Destabilisering af industri – der er 
stadig afhængighed af sort brændstof 

 Hyklerisk – vi forbruger jo selv fossile 
brændstoffer 

 Vi bedriver ikke politik 
 Der er et fornuftigt afkast 
 Det er job-bevarende 
 Der er masser af kul tilbage 
 Vi bliver bedre til at udvinde 

 Vi støtter regimer i olieproducerende 
lande og skaber stabilitet  

 Russere og kinesere kommer ikke til 
at dø af sult og kulde 

 Vi er alligevel for små 
 Vi er ikke politiske 

 Vi skal ”bruge op” før vi tager hul på 
noget nyt. 

 

 

 

Argumenter for ”syndeaktier” 

 

Argumenter imod ”syndeaktier” 

 Holder befolkningstilvæksten nede 
 Køb tysk sex-legetøj for folkesundhe-

den 
 Der er et højt afkast 
 Hyklerisk – vi ryger og drikker selv 
 Dronningen ryger 
 Hvem skal sætte grænsen for hvor 

politisk korrekte vi skal være? 
 Det er ikke ulovligt 

 Vi kan med aktivt ejerskab påvirke 
brugen og markederne 

 Vi bør investere i cannabis-produk-
tion 

 Der er afledt jobskabelse i sundheds-
sektoren 

 Våben og nydelsesmidler hører ikke 

til i samme kategori 

 Samfundsøkonomisk gevinst og øget 
livskvalitet 

 Folkesundhed 
 Socialt ansvar 
 Bedre image – det er godt at sige nej 
 Nej til kriminalitet og korruption 
 Våben er inhumane – især kontro-

versielle 
 Vi prøver selv dagligt at lære bør-

nene at leve fornuftigt ift alkohol, to-
bak, konfliktløsning etc. 

 

 

  

Afslutningsvist blev spørgeskemaet fra dagens start udfyldt igen – med henblik på at 

undersøge om debatter og det nye informationsniveau, dagen har bragt, flytter fo-

rum-medlemmernes formodninger og holdninger. 
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6. Mettemalou gennemgik regler og procedurer for refusion af hhv. kilometerpenge og 

udlæg.  

Refusionsdokumenter til udlæg, kilometerpenge og frikøb ligger sammen med en ny 

vejledning på Lærernes Pensions hjemmeside.  

https://www.lppension.dk/om-os/medlemsfora/bilag-til-refusion/
https://www.lppension.dk/om-os/medlemsfora/bilag-til-refusion/
https://www.lppension.dk/om-os/medlemsfora/bilag-til-refusion/

