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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Vest 

Møde dato 30. august 2017 

Til stede Medlemsforum Vest og fra Lærernes Pension deltog Steen Schouenborg, 

Paul Brüniche-Olsen, Morten Roed Eriksen, Mortens Skjerk og Mettemalou 

Eden 

Fraværende Benny Bukhave, Karin Lundgaard, Kirsten Nielsen, Marie Fink, Thomas 

Lynge Madsen 

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. Leif Plauborg bød velkommen til dagsmødet med Medlemsforum Vest. Han håbede, 

alle har haft en god sommer og er klar til et efterår med etik. 

 

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 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.  

 

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 

Pension befinder sig i forhold etiske investeringer og hvor medlemmerne synes sel-

skabet bør befinde sig.  

Endvidere præsenterede hun Morten Skjerk fra Lærernes Pension, som var med for at 

31. august 2017  
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lave små interviews med et par af medlemmerne til medlemsbladet. 

 

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

den historiske baggrund for og det nuværende indhold i Lærernes Pensions etiske ko-

deks. Han gennemgik i hovedtræk, hvordan det bliver implementeret. Det sker dels 

via de porteføljeforvaltere, som står for hovedparten af vores investeringer, dels via 

et screeningsbureau, som overvåger og opererer med et trafik-lyssystem, hvor virk-

somheder kan komme i enten grønt, gult eller rødt lys. Virksomheder i gult lys bliver 

nøjere overvåget; virksomheder i rødt lys bliver frasolgt så hurtigt som muligt. Ende-

lig står Lærernes Pension 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. 

 

Der var spørgsmål om, om man kunne lade medlemmerne selv vælge mellem tre for-

skellige etiske profiler i deres investeringer – Det blev anført at sådan en løsning vil 

være bekostelig og at medlemmerne næppe ville benytte sådan en valgfrihed. 

 

Der var forslag om, at Lærernes Pension kan beslutte at investere en fast procentdel i 

grøn udvikling. Der blev svaret, at det er en mulighed. 

 

Der var et spørgsmål om, hvorvidt Lærernes Pension kan støtte forskning – og svaret 

var, at det kan de kun for så vidt støtten bliver givet af egenkapitalen. Lærerenes 

Pension må ikke bruge medlemmernes penge til andre formål end pension og forsik-

ring, som det er fastlagt af aftaleparterne. 

 

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 

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. 

 

Efter frokost orienterede Paul Brüniche-Olsen kort om regeringsudspillene i forholdt til 
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modregningsproblematikken – forskellige modeller til at øge incitamentet til selv at 

spare mere op. Han fortalte, at Lærernes Pension allerede er i gang med at gøre sig 

klar til at kunne håndtere de nye muligheder, på en måde så det bliver mindst muligt 

kompliceret for medlemmerne.  

 

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: 

 

Argumenter for aktivt ejerskab 

 

Argumenter imod aktivt ejerskab 

 

 En investor, der viser ansvar – giver 
et godt image. 

 Giver et image som en seriøs ejer 
 Investor kan påvirke driften i en posi-

tiv retning 

 Man plejer sin investering 
 Man kan sikre at virksomheden age-

rer etisk (fx Lundbeck og dødssprøj-

ten) 
 Man kan tiltrække andre seriøse inve-

storer 
 Lærernes Pension kan reelt godt få 

indflydelse 
 Man opnår selvglæde – god samvit-

tighed 

 Følelse af indflydelse 
 Intern imageforbedring – stolthed 

over sit selskab 
 Ekstern imageforbedring 
 Man er aktiv deltager i et demokrati – 

(som folketingsvalg – den ene kan 
ikke gøre en forskel, men de mange 

kan.) 
 Man kan være med til at tage ansvar 

for næste generationer 
 Være i overensstemmelse med lærer-

nes involverende og inkluderende na-
tur 

 Man har et værn imod shitstorm 

 Vi kan være gode forbilleder – også i 
branchen 

 Det er omkostningskrævende 
 Der er et stærkere signal i bare at 

sælge, så vi ikke kommer til at støtte 
noget uetisk, mens vi venter på at de 
retter sig 

 Det koster på afkastet 
 Indflydelse er ikke altid godt – hvis 

man fx mangler indsigt. 

 Det koster tid og penge 
 Det giver et dårligt afkast 
 Hvis vi blander os i noget, vi ikke har 

indsigt i, risikerer vi en shitstorm 
 Overflødigt, hvis vi har tillid til at ”det 

kører” 
 Det har ingen effekt 

 Det fungerer udmærket i dag uden ak-
tivt ejerskab 

 Vi har en tydelig eksklusionsliste – di-
alog kan føre til at den etiske linje 
pludselig kan diskuteres. 

 Det kan bringe os i mange dilemmaer 
 Det er bureaukratisk 

 Vi skal holdefokus på kerneopgaven – 
som er at skabe afkast 

 Det er vanskeligere at forklare med-
lemmerne hvad vi gør og hvorfor 

 En sotliste er nemmere at forklare 
 Det kan give et falsk glansbillede af at 

vi gør noget godt – det kan fungere 

som aflad 
 Vi vil gerne kunne agere pragmatisk 
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 Vi kan være aktive på flere niveauer 

– vi giver ikke op, men bruger vores 
stemme 

 Gå sammen med flere små for at 
opnå gennemslagskraft 

 Vi kan sætte en etisk prægning  
 

 Hvis vi ikke kan have tillid til vores 

samarbejdspartnere, skal vi finde 
nogle andre 

 Kan man overhovedet tro på, at en 
virksomhed efterkommer en general-
forsamlingsbeslutning? 

  

 

 

 

 

Argumenter for kulfilter 

 

Argumenter imod kulfilter 

 

 Vi viser miljøhensyn 

 Fremmer grøn energi 
 Vi undgår en shitstorm 
 Vi får et godt omdømme  
 ”Det er dårlig stil at investere i kul” 
 Vi viser ansvar over for næste genra-

tioner 

 Fossile brændstoffer er en døende in-
dustri 

 Positiv indvirkning på den globale fol-
kesundhed 

 Vi bidrager til et renere klima 
 Vi reducerer partikelforureningen 
 Vi reducerer co2-udledningen 

 Vil gerne understøtte Parisaftalen 
 Fremme udviklingen af miljøvenlig 

energi 
 Undgå dårligt arbejdsmiljø i udvin-

dingsvirksomheder/miner 
 Der er ikke en økonomisk rentabel in-

vestering for medlemmerne på læn-

gere sigt 
 Vores image lider, hvis vi ikke har 

kulfilter 
 Vi for bedre nattesøvn – pga. ren 

samvittighed 
 

 CO2-fokus fjerne fokus fra andre 

presserende miljø- og verdensproble-
mer 

 Det er ikke ok at afskære de fattige 
lande fra at bruge fossil brændsel, 
når vi nu selv har gjort det i så 
mange år 

 Det kan have kontraproduktive effek-
ter 

 Vi afskærer os fra indflydelse på de 
industrier 

 Det er en billig energiform 
 Kul er ikke forbudt 
 Rummer mange arbejdspladser 

 Kul er nødvendigt – lad os få pen-
gene 

 Energibehovet vokser 
 Det er for svært at implementere og 

styre et filter 
 Vi begrænser vores risikosprednings-

mulighed 

 Vi ved reelt ikke, hvilken betydning 
det får, hvis vi gør det 

 Vi gå glip af et godt afkast 
 Trump understøtter branchen – der 

kan være et opsving på vej 
 

 

 

 

Argumenter for ”syndeaktier” 

 

Argumenter imod ”syndeaktier” 

 Der er penge i det – højt afkast 
 Våben opretholder magtbalancer 

 Vi kan investere i ”gode” våben 

 Rygning er folks eget ansvar 
 Vi kan få indflydelse på reguleringen 

af våbenmarkedet 
 VI kan alligevel ikke stoppe våben-

produktionen 
 Synd finder alligevel vej 
 Våbenfremstilling er et gammel u-

uderyddeligt erhverv 

 Det er uetisk at investere i sund-
hedsskadende forretningsområder 

 De negative effekter af ”syndepro-

dukterne” rammer socialt skævt – 
eliten går fri 

 Der er høje samfundsomkostninger 
v. sygdom 

 Våben modvirker fred i verden 
 Det er hyklerisk at lærere investerer 

i våben, samtidig med at de lærer 

elever at løse konflikter uden at slå 
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 USA stiller krav om at alle NATO-

lande yder 2% af BNP til deres mili-
tær 

 Våben hindrer klodens overbefolkning 
 Hvor skulle vi sætte grænsen… hvem 

skal sætte grænsen for syndeaktier? 
Det bliver en glidebane 

 Vi vil ikke være moralske overdom-

mere 
 Våbenindustrien trækker en teknolo-

gisk udvikling, som bruges nyttigt i 
andre sammenhænge 

 Disse aktier giver højt afkast 
 Våben er en sikker branche at inve-

stere i da der altid vil være efter-

spørgsel 
 Våben er ikke i sig selv onde 
 ”Synde-producenter” er lovlige virk-

somheder 
 Hvad med supply-chain? 
 Det er dobbeltmoralsk ikke at ville in-

vestere i syndeaktier, for vi bruger 
selv produkterne 

 En del af disse produkter giver en 
stor samfundsindtægt (eksport og af-
gifter) 

 Tobaks- og hash-produktion kunne 
være gode produkter for u-lande – 

(lavteknologi) 
 

 Uetisk 

 Vi skal som lærere gå foran som et 
godt eksempel 

 De giver os en imageudfordring 
 Vi risikerer shitstorm 
 Sundhedsskade 

 

 

Det fjerde punkt, om proportionalitetsprincipper – det vil sige spørgsmålet om, hvor 

rigidt principperne skal følges, og under hvilke omstændigheder det er legitimt at 

slække på dem - blev debatteret i plenum. 

  

Det var en generel opfattelse af, at det er et svært område, at det er svært at være 

helt ”ren”. Ét bud på etisk kompas var, ”Er man i tvivl, så lad være”.  

 

Det blev også udtrykt, at lærere har et billede af sig selv som nogle, der gerne vil 

være etisk korrekte, men at der ikke er helt objektive kriterier for, hvad dét er. 

 

Én nævnte situationen omkring Ryan Air – ”Pressen vil gerne gøre alt sort/hvidt, men 

sådan er virkeligheden ikke, så vi må gøre det så godt, vi kan”.  

 

Der blev spurgt til, hvorfor det lige præcis var 25%, der er sat som grænsen for, hvor 

meget af en virksomheds produktion, der må anvendes til våbenfremstilling. Paul 

Brüniche-Olsen kunne fortælle, at det var historisk betinget. Oprindeligt var grænsen 

sat ved en tredjedel, men vores screeningsbureau arbejdede med en 25% grænse, og 

den havde vi valgt af følge.  

 

Der blev spurgt til, om Lærernes Pension ved, hvad det er for virksomheder, der lig-

ger bag, når de investerer i såkaldte futures, for ”når vi nu har et kodeks, skal vi ikke 

give nogen mulighed for at omgå det”.  
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Morten Roed svarede, at det kan vi godt se. 

 

Selv om en deltager tidligere havde bedt om, at vi også kunne diskutere andre etiske 

spørgsmål, end lige de fire, bestyrelsen havde udvalgt, var tiden løbet, så etikdebat-

ten måtte slutte her. Mettemalou opfordrede til, at alle der havde ideer til dagsorden 

eller ting, de gerne vil debattere, henvender sig enten til hende eller til formanden, så 

vi kan planlægge tid til det. 

 

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/

