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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Vest 

Møde dato 13. november 2019 

Til stede Dorthe Thomsen, Eva Nygaard, Finn Brask, Geir Enoksen, Hans Christian 

Kaas Benner, Henrik Kølbæk, Henrik Nielsen, Inge Margrethe Vedel Ander-

sen, Jane Vagner Pedersen, Karen Jensen, Karin Lundgaard, Kirsten Har-

bøll, Kirsten Nielsen, Lars Overgaard Larsen, Lasse Tranberg Andersen, 

Leif Plauborg, Peter Albrechtsen, René Steenberg Olsen, Søren Holm Paul-

sen, Thomas Lynge Madsen, Torben Bruun Jepsen, Troels Kofoed Schnet-

ler, Ulla de Boer, Ulla Østergaard Krogh 

Fraværende Elisabeth Kanstrup Petursson, Peter B. Jensen 

Referent Susanne Bych 

 
 
 
Dagsorden 
 
1. Velkommen v. formand Leif Plauborg  
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 Leif Plauborg bød velkommen til mødet og fortalte at Lærernes Pension 

endnu en gang har fået prisen for bedste image blandt pensionsselskaber. Han for-
talte også, at den nye adm. dir. fundet, og det tegner godt. 
 

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

14. november 2019  
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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 selvbetjening kunne vælge al-
dersopsparingen. Kampagnen har medført et stort pres på telefoner og chat hos Med-
lemsservice, 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 Pension 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, hvor-
dan AM-pensionsselskaberne typisk arbejder med ESG. For 
at sikre, at de nye i medlemsforummet var på omgangs-
højde 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 sammen-
holde verdensmålene 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 bliver favnet, 
men som burde favnes. 
 
Overordnet mente Medlemsforum Vest, at det etiske kodeks på mange områder stem-
mer fint overens med verdensmålene, men det forholder Lærernes Pension sig ikke til 
i kommunikationen om investeringer. Ordet bæredygtig bør også indgå i det etiske 
kodeks, da det er et ord, alle kan relatere til.  
 
Derudover blev det fremhævet, at områder som uddannelse, ukritisk forbrug af vand-
ressourcer og kønsfordeling i bestyrelser også er noget, som Lærernes Pension bør 
forholde sig til i det etiske kodeks.  
 

4. ESG-analytiker Louise Aagaard Jensen fra PKA fortalte, hvordan PKA går til etik i inve-
steringerne. PKA har en ESG-afdeling med fire ansatte, som refererer til investerings-
direktøren. 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 internationale or-
ganisationer, hvor der samarbejdes om at nå målsætningerne i Paris-aftalen ved at 
påvirke selskaberne. Derudover har de entreret med Hermes EOS, som står for den 
praktiske forvaltning af PKA´s aktive ejerskab. PKA har også nogle forskellige princip-
per for, hvordan de forvalter det aktive ejerskab. Fx frasælger PKA selskaber, som 
ikke ønsker at gå i dialog. Derudover har de også udvalgte sektorer, som de ikke in-
vesterer i, fx tobaksindustrien og kontroversielle våben. PKA´s bestyrelse har udvalgt 
7 verdensmål, som de især har fokus på at understøtte med deres investeringer. En-
delig forholder de sig overordnet til de øvrige verdensmål - de placerer deres eksiste-
rende investeringer ind i rammen for verdensmålene. 

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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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. Synde-aktier: Her var den generelle holdning, at så længe det er lovligt, kan 
Lærernes Pension godt investere i disse områder, men det er ikke problemfrit, 
fx kommer der flere og flere unge ludomaner, pornoindustrien har konsekven-
ser for de implicerede og alkoholindtaget blandt de unge er højt, så hvis Læ-
rernes Pension kan undgå at investere i virksomheder, som lever af at mar-
kedsføre inden for disse områder, ville det være ønskeligt. 
    

b. Våben: her var der enighed om, at Lærernes Pension ikke skal investere i 
kontroversielle våben, mens holdningen til andre typer våben var mindre en-
tydig. 

 
c. Fossile brændstoffer: Alle var enige om, at Lærernes Pension ikke skal in-

vestere i fossile brændstoffer på sigt, men Lærernes Pension skal ikke sælge 
fra her og nu. Fossile brændstoffer skal udfases på en intelligent måde. Det 
skal undersøges, hvor langt olieselskaberne er med den grønne omstilling, og 
så skal Lærernes Pension beholde dem der er på rette vej. 

    
d. Grønne porteføljer: Her var meldingen meget klar. Det er ikke den enkelte 

lærer som skal være mere grøn, men alle lærere. Lærernes Pension er et soli-
darisk pensionsselskab, hvor medlemmer skal kunne sige, at deres pensions-
selskab er grønt. Derudover mente flere, at al for få ville vælge grønne puljer, 
og at det ville øge omkostningerne.  

 
e. Det løse: Lærernes Pension bør ikke være investeret i skifergas. Vi bør for-

holde os eksplicit til Paris-aftalen, når vi alligevel taler om at reducere CO2-
aftrykket på vores investeringer. Vi skal også have ordet bæredygtigt ind i vo-
res etiske kodeks. Vi skal investere i fremtiden og de gode løsninger - kigger 
vi nok i krystalkuglen? 

 
7. Da Mettemalou er sygemeldt, blev gennemgangen af zExpence udskudt til næste 

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

 
    
 


