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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Øst 

Møde dato 20. november 2019 

Til stede Anne Mette Asbjørn Mungsfeldt, Annette Engstrøm, Birgitte Langhave, 
Bjarne Skule, Carsten Borgen, Charlotte Harder, Dorthe Knudsen, Gitte 
Winther, Hans Jørgen Franks, Henning Gebauer, Irene Madsen, Isabel 
Munksgaard Berg, Jens Skovmand, Jeppe Lorentzen, Karin Bergman Han-
sen, Kris Kolbjørn Nielsen, Lene H. Nielsen, Linda Ravn, Louise Schmidt 
Pierri, Marianne Dyhr Spanggaard, Mathias Due Jensen 

Fraværende Jais Rottbøll Haybye, Janne Riise Hansen, Morten K. Thygesen, Rune Ib-
sen, Thomas Poulsen, Tine Louise Kjelgaard R Buchardt, Inge Kiilerich 

Referent Susanne Bych 

 
 
 
Dagsorden 
 
1. Velkommen v. formand Bjarne Skule  
2. ”Siden sidst” v. Morten Skjerk  
3. Rammer for Lærernes Pension 
4. Sådan arbejder PKA med ansvarlig investering 
5. Vi gør, hvad vi siger - og nu siger vi også, hvad vi gør 
6. Debat om dilemmaer  
7. Opsamling og zExpence-intro 
 
Referat 
 
1. Formanden Bjarne Skule bød velkommen til mødet. Han fortalte, at Øst og vest havde 

arrangeret, at der blev sendt blomster til Mettemalou. Bjarne Skule kunne fortælle, at 
på pensionsområdet havde der siden sidst været skrevet om, at ATP investerede for 
forsigtigt, og at det gik ud over afkastet, så derfor kunne det være interessant at 
vide, hvordan Lærernes Pension investerer. Det kunne også være interessant at vide, 
hvor stor en andel Lærernes Pension står for af de 350 mia. kr. som regeringen har 
meldt ud, at pensionsselskaberne vil bruge på grønne investeringer.  

 
Kina bruger de nye teknologier til at overvåge borgerne. Er Lærernes Pensions inve-
steringer med til at understøtte dette.  
 

2. Morten Skjerk fortalte at Mettemalou desværre er syg i en længere periode, og at 
han, sammen med Susanne Bych, overtager de to fora, indtil Mettemalou er tilbage.  

 
Lærernes Pension har indtil videre opnået et godt afkast i 2019. Det er selskabet ikke 
alene om - det ser nemlig godt ud for stort set alle pensionsselskaber. 
 

14. november 2019  
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Der er mange nye ansættelser i Lærernes Pension. Nogle skyldes, at der gennem 
længere tid har manglet ressourcer, og andre hænger sammen med de påbud Lærer-
nes Pension har fået af finanstilsynet. Det handler især om ressourcer, som kan vur-
dere risiko og kontrollere investeringer.   
 
Den 2. januar flytter Lærernes Pension til nye lokaler, da der ikke længere er plads til 
alle medarbejdere i de eksisterende lokaler. De nye lokaler ligger i samme område og 
har en billigere husleje.  
 
Susanne Bych fortalte om kampagnen, som giver medlemmerne mulighed for at 
vælge den nye aldersopsparing. Medlemmer er via Dialogplatformen, E-Boks eller 
brev blevet gjort opmærksom valgmuligheden. På portalen har de haft mulighed for 
at tage en test, som giver dem en anbefaling. Efterfølgende har de via en selvbetje-
ning kunne vælge aldersopsparingen. Kampagnen har medført et stort pres på telefo-
ner og chat hos Medlemsservice, da medlemmer havde brug for at blive betrygget i 
deres beslutning.  
Det fælles branche-initiativ Pensionsdagen er vel overstået for Lærernes Pension. 
Denne gang var temaet begunstigelse. Mange lærere valgt at ringe til Lærernes Pen-
sion på selve pensionsdagen, hvor telefonerne ekstraordinært var åbne. Men også op 
til pensionsdagen var der masser af aktivitet på hjemmesiden og Facebook.  
 

3. Morten Malle startede med at fortælle, at ESG er blevet hverdag for 
pensionsselskaberne, og han gennemgik, hvordan AM-pensionsselska-
berne typisk arbejder med ESG. For at sikre at de nye i medlemsfo-
rummet var på omgangshøjde med resten, gennemgik han Lærernes 
Pensions etiske kodeks.  
 
Medlemsforummet havde fået lektier for til mødet. De skulle læse op 
på verdensmålene, så de i grupper kunne sammenholde verdensmå-
lene med Lærernes Pensions etiske kodeks. De skulle forholde sig til, 
om Lærernes Pension allerede lever op til nogle af verdensmålene med 
det eksisterende etiske kodeks, og om der er noget der i dag ikke bli-
ver favnet, men som burde favnes. 
 
Medlemsforum Øst mente, at generelt flugter det etiske kodeks nogen-
lunde med verdensmålene, men det er der ikke fokus på i kommunikationen. Lærer-
nes Pension har en sortliste, men kunne godt have positivliste der fremhæver, hvor-
dan Lærernes Pension lever op til verdensmålene.  
 
I forhold til verdensmålene bør Lærernes Pension have et større fokus på rent vand 
og kvalitetsuddannelser. Det er på mange måder langt vigtigere end fx at gå ud af to-
baksinvesteringer.   

 
Bæredygtige ejendomme er også et område, som Lærernes Pension skal have fokus 
på. Medlemsforummet tror, at ejendommene er bæredygtige, men ved det ikke. Læ-
rernes Pension skal fortælle mere om, hvordan vi bygger, fx om energiforbruget i 
ejendommen er baseret på grøn energi, om der bliver brugt solceller og om det er 
lavenergi-byggeri?  

 

Forkortelsen ESG står for  
Environmental – Social – 
Governance. 
Environmental dækker over de 
miljømæssige hensyn – bære-
dygtighed og klima. 
Social omfatter blandt andet 
menneskerettigheder og andre 
hensyn til det samfund, firmaet 
opererer i.  
Governance handler om ordent-
lig drift af selskabet.  
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Selv om udgangspunktet for investeringerne er, at de skal give et godt afkast, bør 
Lærernes Pension diskutere om nogle få procent skal gå til iværksætteri. Det kunne 
være investeringer i mere bæredygtige produkter, virksomheder eller lignende, som 
på sigt ser lovende ud. Det kunne fx være nye initiativer som den metan frie ko og 
nye CO2 neutrale brændstoffer. 
  

 
Lærernes Pension bør overveje at investere i dilemma-områderne - altså selskaber som 
både er sorte og grønne. Lærernes Pension skal så påvirke disse selskaber i en mere grøn 
retning.   
 
Lærernes Pension skal passe på med investeringer i medicinalindustrien. Det er ikke godt, 
hvis der investeres i medicin, som folk bliver afhængige af.   

 
4. Dewi Dylander, som er ansvarlig for PKA´s ESG-afdeling, fortalte hvordan PKA går til 

etik i investeringerne. PKA har en ESG-afdeling med fire ansatte, som refererer til in-
vesteringsdirektøren. Afsættet for PKA´s tilgang er aktivt ejerskab og gerne i tæt 
samarbejde med andre aktører. Det betyder, at PKA har tilsluttet sig en række inter-
nationale organisationer, hvor der samarbejdes om at nå målsætningerne i Paris-afta-
len ved at påvirke selskaberne. Derudover har de entreret med Hermes EOS, som 
står for at det praktisk i forbindelse med forvalter PKA´s aktive ejerskab. PKA har 
også nogle forskellige principper for, hvor de forvalter det aktive ejerskab, fx frasæl-
ger PKA selskaber, som ikke ønsker at gå i dialog. Derudover har de også udvalgte 
sektorer, som de ikke investerer i, fx tobaksindustrien og kontroversielle våben. 
PKA´s bestyrelse har udvalgt 7 verdensmål, som de især har fokus på at understøtte 
med deres investeringer. Endelig forholder de sig overordnet til de øvrige verdensmål 
- de placerer deres eksisterende investeringer ind i rammen for verdensmålene. 
 

5. Morten Skjerk havde en hurtig gennemgang af trafikken på det nye investeringssite, 
som viser et lavt, men stabilt antal besøgende på omkring 200 om dagen.  

 
6. Medlemsforummet forholdte sig til flere forskellige temaer: 

a. Grønne porteføljer: medlemsforummet var imod, at medlemmer skulle 
kunne vælge grønne porteføljer. Argumentet var, at det ikke stemmer 
overens med Lærernes Pensions solidariske og kollektive tilgang til pensi-
onsordninger. Hvis det bliver aktuelt, så skal der regnes på omkostnin-
gerne.   

b. Fossile brændstoffer: Lærernes Pension skal på sigt udfase fossile 
brændstoffer, men de skal udfases smart, så Lærernes Pension går ud af 
dem, som modarbejder Paris-aftalen og bliver i de selskaber, som omstil-
ler sig til grøn energi.  

c. Tolerancetærskel: Lærernes Pension skal beholde tolerancetærsklerne, 
så selskabet ikke udelukker sig fra for mange investeringer.  

d. Hvidvask: Lærernes Pension bør overveje om det i det etiske kodeks er 
muligt at tage højde for selskaber, som er involveret i hvidvask. Penge fra 
hvidvask stammer fra en underskov af den værst tænkelige kriminalitet, 
og det skal Lærernes pension på ingen måde være investeret i.  

e. Synde aktier: De er ikke problemfrie, men der er vigtigere ting, som Læ-
rernes Pension skal tage sig af.  
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f. Verdensmål: Lærernes pension skal vælge, hvilke verdensmål der er vig-
tigst for dem og være opmærksom på dem, når der investeres. Alle inve-
steringer skal sættes op i forhold til verdensmålene. Det skal være muligt 
at gå ind på hjemmesiden og se, hvordan investeringer hænger sammen 
med verdensmålene.  

g. Seniorboliger: Lærernes pension bør bygge seniorboliger og bofælles-
skaber til rimelige priser. I det hele taget skal de boliger, som Lærernes 
Pension bygger, være så billige, at en Lærer har mulighed for at bo der - 
det gælder også enlige lærere.   

 
7. Christoffer Emil Danielsen, som er nyansat financial controller i Lærernes Pension 

gennemgik zExpence, som er et nyt faktureringssystem, der gør det lettere for alle at 
håndtere udlæg i forbindelse med medlemsforummøderne.   

 
    
 


