
LÆRERNES pension

MØDEREFERAT

Møde om 

Møde dato 

Til stede 

Fraværende 

Referent

Årsmøde 
3. maj 2019
Medlemsforum, bestyrelse, medarbejdere fra sekretariatet 

Mettemalou Eden, sekretariatet

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Beretning fra medlemsforaene
5. "Er bankerne samfundets herre eller tjener?”

Oplæg af professor, dr.phil. et mere., Per H. Hansen, CBS
6. Fastlæggelse af tid og sted for næste årsmøde.
7. Eventuelt

Referat

1. Valg af dirigent
Minna Riis, næstformand i Medlemsforum Øst, blev valgt som dirigent.
Mettemalou Eden blev valgt som referent.

2. Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, og at dagsordenen fulgte forret
ningsordenen.

3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsesformand, Anders Bondo Christensen, aflagde bestyrelsens beretning.

Valgår
Anders Bondo Christensen indledte med at konstatere, at 2019 er et sandt valgår med 
valg til både Folketing, Europa-Parlament og Medlemsforum. Pension ser ud til at blive et 
tema for folketingsvalget, og Anders Bondo Christensen sagde, at det fra Lærernes Pensi
ons synspunkt er vigtigt, at der findes løsninger, som ikke rokker ved det, der i mange år 
har gjort det danske til "Verdens bedste pensionssystem".
Han konstaterede, at der vil blive valg i Medlemsforum Vest og glædede sig over, at så 
mange har valgt at genopstille - ligesom mange fortsætter deres arbejde i Medlemsforum 
Øst, om end uden valg. Det sikrer en kontinuitet i Medlemsforums arbejde. Han ønskede 
et godt valg og takke de afgående for deres indsats.

Side 1/8



Tre førstepladser
Anders Bondo Christensen glædede sig over, at Lærernes Pension i det forgange år tre 
gange i uafhængige målinger har fået førstepladser, der vidner om, at medlemmerne er 
trygge ved og tilfredse med deres pensionsselskab.

Danske Bank
Anders Bondo Christensen konstaterede, at den finansielle sektor i det forgangne år har 
fået store ridser i image-lakken med flere skandalesager. Han understregede, at pensi
onsselskaber er afhængige af at have store banker, der kan løse opgaverne, men at det 
er vigtigt for Lærernes Pension at kunne have ordentlige samarbejdspartnere, som ikke er 
engageret i hvidvask og skattefiduser. Han tror på, at mediestormen vil føre til, at ban
kerne får strammet op.

Inspektion
Anders Bondo Christensen fortalte, at der i de seneste seks måneder har være både ordi
nær og særlig inspektion fra Finanstilsynet. Det er seks år siden, der sidst har været in
spektion. Inspektionen førte til en del påbud. Ikke noget kritisk, kunne Anders Bondo 
Christensen forsikre forsamlingen om, men påbud som vil føre til mere bureaukrati og 
mere overvågning, som nok vil komme til at mærkes på de ellers så lave omkostninger.

Levetidsforbedringer
Især ældre kvindelige lærere lever længere med krav til selskabet om større hensættelser 
og reserver. Inspektionen afdækkede, at der er fuldt styr på at håndtere den forandring.

Strategi 2043
Med afsæt i sidste års årsmøde har Lærernes Pension forsøgt at kigge langt frem. Det har 
været spændende at gøre sig forestillinger om, fx hvad en lærer er om 25 år, og hvad un
dervisning er. Arbejdet har ikke medført et behov for at ændre på forretningsmodellen. 
Mottoet er stadig "Vi er til for lærerne - hverken mere eller mindre". Vi skal yde lærerne 
en god service. Flere medlemmer er på vej på pension, og vi skal være gode til at ser- 
vicere dem. Blandt andet er vi gået i tænkeboks omkring seniorboliger som et led i frem
tidige byggerier.

Ude i verden
Anders Bondo Christensen kunne fortælle, at det længste økonomiske opsving i verden er 
ved at tabe momentum, og der er forventninger om 1% vækst - som er lavvækst - i 
2019. Europa, især Sydeuropa, er dårligt rustet til en økonomisk krise. Her udgør Brexit 
også en udfordring. USA har indledt en handelskrig med Kina, som kan få konsekvenser 
for verdensøkonomien. Heldigvis er Lærernes Pension i stand til at tackle udfordringerne 
og bevare både en langsigtet investeringsstrategi og en god og stabil depotrente.

Etik
Lærernes Pension har siden 1997 haft et etisk kodeks, som har udviklet sig gennem 
årene. Ved sidste revision i 2017 blev der blandt andet lukket af for investeringer i tobak, 
termisk kul, oliesand og arktisk boring. Med den type investeringer på sortlisten er om
kring 8% af universet for investering i børsnoterede aktier sortlistet.
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Revisionen af kodekset i 2017 medførte, at bestyrelsen tog fat på arbejdet med en klima
strategi, en langsigtet strategi for udfasning af investeringer i fossil energi. Det vil også 
blive et tema, når det etiske kodeks skal revideres igen i efteråret 2019.

Medlemmernes adgang til at orientere sig om Lærernes Pensions indsatserne for etiske 
investeringer er blevet væsentligt forbedret med omfattende information og formidling på 
Lærernes Pensions hjemmeside, et arbejde som Medlemsforum har givet feedback og råd 
til.

Anders Bondo Christensen fortalte, at det er bestyrelsens håb, at disse justeringer vil 
bringe selskabet tættere på medlemmernes holdninger og forventninger, og mindede om 
hvordan en undersøgelse i 2017 viste, at medlemmerne så Lærernes Pension som mere 
"grønne", end selskabet selv vurderede sig til at være.

Afslutning
Til slut ønskede Anders Bondo Christensen alle et godt årsmøde og held og lykke med ar
bejdet i det kommende Medlemsforum.
Dermed var formandens beretning til ende.

Der var ingen bemærkninger til beretningen fra forsamlingen.

4. Beretning fra medlemsforaene
Leif Plauborg, formand for Medlemsforum Vest

Leif Plauborg sammenlignede pensionsbranchen med Forrest Gump, som bliver udsat for 
mangt og meget, men altid klør på, fordi han husker sin mors læresætning om, at livet er 
som en æske fyldte chokolader: du ved aldrig, hvad du får.

Han mindede om, at Lærernes Pension i det forgange år har "fået" Panama-Papers, Cay- 
man Islands og skandaler hos vores bankforbindelse. Han brugte igen chokolademetafo
ren og sagde, at man må regne med, at der kan være en bismag ved selv den bedste 
chokolade - og således også ved Lærernes Pensions samarbejde med Danske Bank, men 
sådan må det være, for hvem i sektoren har ikke trådt lidt ved siden af?

Han talte om, at vi i Lærernes Pension heldigvis tager stilling til etikken, når vi investerer. 
Han mindede om, at alt ikke altid er sort/hvidt og det kan være en hårfin balance og 
svært at forstå. Ligesom Forrest Gump ikke helt forstod, hvordan han var blevet så rig på 
at investere i "Some kind of fruit company, Apple".

Leif Plauborg priste, at der i Medlemsforum Vest ikke findes dumme spørgsmål, når der er 
noget, man ikke kan forstå, og at spørgsmål altid følges op af gode, oplysende svar. At 
det opleves værdifuld, mente Leif Plauborg er afspejlet i, at der i Vest kampvalg om plad
serne i Medlemsforum.
Han lykønskede de deltagere i Øst, som fortsætter i Medlemsforum uden at skulle i valg
kamp - og ønskede alle i Vest en god valgkamp.
Leif Plauborg takkede sekretariatet for den indsats, der gør det spændende at være med i 
Medlemsforum, og som bidrager til oplevelsen af, at der bliver lyttet til Medlemsforum.
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Og Medlemsforum vil ikke blive tømt for emner eller energi, mente Leif Plauborg, så 
længe der er emner som solidaritet i ordningerne, forsikringerne, gennemsnitsrente ver
sus til markedsrente, valg af investeringsrisiko, investeringsstrategi, etik og tilbageven
dende pensionsreformer.

Leif Plauborg sluttede af med at nævne, at dette årsmøde var noget specielt, fordi en 
pressemeddelelse for kort tid siden fortalte, at Paul Bruniche-Olsen agter at gå på pension 
til oktober.

Leif Plauborg tog fat i en af Paul Bruniche-Olsens milepæle - det 100 mia. kroner. Leif 
Plauborg erindrede, at Paul Bruniche-Olsen til et arrangement for år tilbage humoristisk 
havde talt om, hvordan man altid ville kunne få en bank til at vækste - i hvert fald i en 
kort periode. Leif Plauborg mente, at det samme gør sig gældende for Lærernes Pension, 
da overenskomstparterne jo sørger for vækst, men at der derfor må være andre opgaver, 
som Paul Bruniche-Olsen har løst på bedste vis gennem årene.

For Leif Plauborg, har Paul Bruniche-Olsen altid stået stærkt i Lærernes Pension og tyde
ligvis brændt for Medlemsforum og for medlemmernes mulighed for indflydelse.

På vegne af Medlemsforum Vest takkede Leif Plauborg Paul Bruniche-Olsen for hans ind
sats og store bidrag til Medlemsforums arbejde og lovede ham en gave til den reception, 
som Leif Plauborg regner med at blive inviteret til.

Morten Thygesen, formand for Medlemsforum Øst
Morten Thygesen præsenterede sin beretning som en tre-trins-raket. I første trin mindede 
han om, hvordan medarbejdere fra sekretariatet "med raketfart" har rykket ud til Med
lemsforummøder og fortalt om sager som hvidvask, nyt brugervenligt site om etiske inve
steringer og den nye aldersopsparing.

Andet trin hellige han temaet om bæredygtighed og etik og moral i finanssektoren. Her 
slog han fast, at Lærernes Pension stod tilbage som et af de få selskaber i branchen med 
troværdighed - og at det også afspejlede sig i medmelstilfredshedsundersøgelser. Han 
var glad for at være tæt på og se, at alt går ærligt til. "Vi kan være så stolte af vores Læ
rer-Pensionskasse og af Poul, bestyrelsen og alle jer i sekretariatet".

Morten Thygesen bemærkede, at bæredygtighed også fremover vil være relevant for Læ
rernes Pension at beskæftige sig med, og han udtrykte tilfredshed med, at lærerne har 
fået en depotrente på 5% i 2018. I den sammenhæng konstaterede han, at den kollektive 
tanke i længden lønner sig.

Tredje trin i Morten Thygesens raket betegnede han som en fuser: Meddelelsen om Paul 
Bruniche-Olsens forestående afsked med Lærernes Pension. Han takkende Paul Bruniche- 
Olsen for mange berigende oplæg om global økonomi, formidlet så alle har kunnet følge 
med. Morten Thygesen nævnte som eksempel det seneste, hvor Paul Bruniche-Olsen gen
nemgik både globale risici og Danske Bank-skandalen. Han fremførte, at Paul Bruniche- 
Olsen har ført pensionsselskabet frem til flotte resultater og ønskede ham held og lykke 
fremover med ønsket om en afskedsreception med et lige så flot raket-show. Han forsik
rede om, at Paul Bruniche-Olsen vil blive savnet.
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Slutteligt takkede Morten Thygesen for endnu et godt år i Medlemsforum Øst. Han øn
skede alle de opstillede tillykke med genvalget. Han takkede Mettemalou Eden for hende 
arbejde med Medlemsforum, takkede bestyrelsen og ønskede dem held og lykke med at 
finde en afløser for Paul, noget han mente, de vil få brug for.

På vegne af Medlemsforum Øst ønskede han alle i Vest et godt valg og konstaterede, at 
hans raket dermed var brændt ud.

Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening og medlem af Lærernes Pensions 
bestyrelse, tog ordet og takkede for to gode beretninger fra Medlemsforum. Han forsik
rede medlemsforumdeltagerne om, at de betyder meget for bestyrelsens arbejde, besty
relsen lytter til foraene og bliver klogere, og han takkede deltagerne for deres store ind
sats.

Bjarne Skule, medlem i Medlemsforum Øst tog ordet, og takkede Morten Thygesen for 
hans tid som formand og hans elegante og fyndige måde at bedrive sit formandskab på. 
Han overrakte Morten Thygesen en "fyldig og bæredygtig" flaske vin og bød ham velkom
men tilbage i de meniges rækker.

5. "Er bankerne samfundets herre eller tjener?”
Oplæg af professor, dr.phil. et mere., Per H. Hansen, CBS

Nedenstående er et ultrakort resumé af et komprimeret oplæg.
Særligt interesserede kan læse om de tanker, Per H. Hansens fremførte på mødet, i denne artikel, 
From Finance Capitalism to Financialization: A Cultural and IMarrative Perspective on 150 Years of Fi
nancial Historv - artiklen er på 38 sider og skrevet på engelsk.

Per H. Hansen indledte med at fastslå to synspunkter, hvorfra han ser den øjeblikkelige 
situation i den finansielle sektor:

Vi kan ikke forstå noget, hvis vi ikke kigger på det historisk, 
og

Meget af det, vi tror er naturligt, er egentlig kulturligt, og dermed åbent for 
forandringer - vi kan ændre vores fortællinger om sammenhænge.

Disse to statements var retningsgivende for han oplæg.
Han startede sin gennemgang helt tilbage ved bankkrisen i Danmark i 1857 og gennem
gik forskellige fortællinger om, hvad banker og finanssektorens rolle har været siden, 
både i Danmark og internationalt.

Herefter fortalte han, med hurtige besøg hos historiske personer og lige så hurtige ind
dragelser af økonomiske teoretikere, om forskellige bankkriser gennem historien. Han for
talte også om de forskellige fortællinger om sektorens rolle, der har hersket - kronologisk 
og simultant - og om balancen mellem statens regulering og deregulering af sektoren, af
født af disse kriser.

Han nåede frem til, at hvor finanssektoren tidligere har haft rollen at stille kapital til rå
dighed for erhvervslivet, som så skulle bidrage til at skabe det gode samfund, hjulpet af
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politikerne, så er det i dag snarere sådan, at kapitalfonde og finanskapitalister har en for
retningsmodel, der bygger på finansielle transaktioner og ikke på produkter - og det er 
den udfordring, vi står med.

Café-diskussion
Efter Per H. Hansens oplæg var der café-diskussioner ved bordene. Deltagere fra Med
lemsforum, bestyrelser og sekretariat var blandet, og de diskuterede disse spørgsmål 
med hinanden:

1) Er finansielle koncerner, dvs. bank, forsikring og realkredit under en hat, et 
gode eller et onde? - svarene var blandt andet:

• Forbrugere har fordele af finansielle supermarkeder, men store aktører medfører 
øget regulering, der kan udrydde de små aktører, så de store vokser endnu mere.

• Forestillingen om at gå tilbage til andelstanken er god - men er den mulig?

• De gode gamle dage vender ikke tilbage - kan vi forvente en disruption på de fi
nansielle markeder forårsaget af krypto-valutaer?

• Andelstankegangen er dyrere - kan man overbevise folk om, at det er en god idé?

• Har vi overhovedet brug for private banker?

• Vi har finansielle koncerner - skal vi have nogle bedre forbrugere?

2) Hvis bankerne skal tæmmes, hvad er så det bedste middel? - svarene var 
blandt andet:

• Måske stramme udlånsregler? Måske differentierede lånevilkår? Måske offentlige 
repræsentanter i bestyrelserne?

• Mangfoldighed i bestyrelserne, fx folk med andre uddannelser og baggrunde, 
kunne hjælpe med til, at der blev holdt fokus på ikke bare, hvad der lovligt er 
muligt, men hvad der er rimeligt og OK.

• Beskatning af handler på aktiemarkederne vil føre til mere gennemskuelighed.

• Supermarkeder er nemt, men der skal strammere regulering til. Reguleringer har 
kvalt små sparekasser.

• Regulering af de finansielle markeder skal have til formål at reducere kompleksi
teten.

3) Per H. Hansen talte om to spor i kapitalismen med forskellige fortællinger og 
kulturer. Hvilken fortælling og kultur har Lærernes Pension?

• Begge. Dilemmaet er, at vi jo skal tjene penge, så vi er på de finansielle marke
der, men vi har det kollektive og fælles i vores ordning - vi dækker hinanden.

Fortællingen om os selv på klima og etik-området fylder meget i dag. Den fortæl
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Vores fortælling om os selv er i "sparekasseånden".

• Det er et dilemma, vi vil gerne være gode individer men vi bliver også finansiali- 
serede som individer, vi er forbrugere og shareholdere, og vi vil gerne have "mi
nut-fortjenesten".

• Vi har fællesskabshistorie ved vores gennemsnitsrente, kollektive lønninger - men 
der var andre selskaber, der fik markedsrente af nød.

• En fællesskabshistorie, selvfølgelig: Vi har et etisk kodeks, som vi holder fast i 
selv om det måske koster lidt, vi har et sympatisk samfundssyn, selv om det må
ske koster lidt, vi har et stort samfundsansvar, for vi underviser de næste genera
tioner. Lærer-kulturen er at favne og søge at få alle med i fællesskabet.

• Vi er med til at opbygge samfundet gennem børnene - det ville være paradoksalt, 
hvis vi var med til at bryde det ned med vores økonomiske ageren.

4) Kan og bør Lærernes Pension søge at påvirke udviklingen i den finansielle 
sektor?

• Ja! Lærernes Pension og andre kunne være repræsenterede i bankernes bestyrel
ser.

• Vi kan tænke i et rollemodelsprincip - indtil videre er vores solidariske og kollek
tive måde at agere på jo gået rigtig godt - fx gennemsnitsrenten.

• Lærernes Pension kunne melde offentlig ud, at ingen her får bonusaflønning og 
forsøge at få lidt ekko og præge sektoren.

• Lærernes Pension kan og skal søge at påvirke, og vi gør det gennem vores etiske 
kodeks og som rollemodeller med vores ry som et finansielt selskab, der er i tråd 
med sine medlemmer. Den tætte kommunikation med medlemmerne via Med
lemsforum er unik og forbilledlig.

5) "Ordentlighed" er en stærk værdi i Lærernes Pension - hvad betyder den, og 
hvordan kommer den til udtryk i praksis?

• Stor ros til Paul Bruniche-Olsen for at stå for, at Lærernes Pension er gennemsy
ret af ordentlighed.

• Det er fint, at der ikke er bonusaflønning i Lærernes Pension, der er lave omkost
ninger, åbenhed, solidariske ordninger og sociale aspekter i skovinvesteringerne.

• Ordentlighed er noget, der ændrer sig. Vi må holde fast i ærlighed og troværdig
hed.

• Lukrerer Lærernes Pension på, at andre selskaber anvender aktivt ejerskab?

• Man kan godt tænke i en grøn fond, men hvad er helt grønt?
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• Vores fortælling er, at vi er de bedste - tendensen er, at alle gerne vil være goé, 
men hvad vil vi give?

Anders Bondo Christen rundede café-diskussionerne afog sagde, at selv om vi ikke har 
svar, er det nødvendigt, at vi snakker om de her spørgsmål, fordi vi skal tage et ansvar. 
Ingen kender den fremtid, vi taler om. Han mindede om, at for mange år siden blev de 
første vindmølle-entusiaster hånet for deres projekt - "men vi gjorde det sgu! Det samme 
gælde velfærdssamfundet." Han pointerede, at det er nødvendigt at tænke bredere og ud 
af boksen, også selv om man blive hånet. Han mindede om, at da man gik i gang med at 
lave Forca, vidste man ikke, hvordan det ville gå. Og han opfodrede alle til at have visio
ner og tænke stort.

Selv søsatte han idéen om at tænke bank og andelstanke på en ny måde, fx at forestille 
sig, at hele Norden laver en andelsbank, som kan være tjener, og han spurgte, om man 
kan forestille sig arbejdsmarkedspensionerne gøre noget i den sammenhæng, med tanke 
på, hvordan Forca blev en succes. Ander Bondo Christensen mente ikke, at vi kan over
lade det til politikerne at være visionære og tænke ud af boksen.

Han berørte de mulige dilemmaer omkring etiske investeringer, og mindede om, at der er 
klimakrise i verden og opfordrede til at tænke i det lange perspektiv. De unge læreres 
pension skal først udbetales om mange år. Kan vi undvære lidt afkast i dag for, at vores 
unge medlemmer kan have en fremtid?

Endelig spurgte han retorisk til, hvordan kulturen blandt dem, der tømte statskasserne, 
var og understregede, at vi som pensionsselskab er nødt til at tage et ansvar for vores 
egen kultur, og hvordan den udvikler sig.

6. Fastlæggelse af tid og sted for næste årsmøde
Det blev vedtaget, at næste årsmøde afholdes fredag den 24. april 2020 på Helnan Mar- 
selis Hotel, Aarhus.

7. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.
Dirigenten takkede for et godt møde.

Som dirigent

Minna Riis

[Se underskrift på følgende side]



Anders Bondo Christen rundede café-diskussionerne af og sagde, at selv om vi ikke har 
svar, er det nødvendigt, at vi snakker om de her spørgsmål, fordi vi skal tage et ansvar. 
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af boksen, også selv om man blive hånet. Han mindede om, at da man gik i gang med at 
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på, hvordan Forca blev en succes. Ander Bondo Christensen mente ikke, at vi kan 
overlade det til politikerne at være visionære og tænke ud af boksen.

Han berørte de mulige dilemmaer omkring etiske investeringer, og mindede om, at der er 
klimakrise i verden og opfordrede til at tænke i det lange perspektiv. De unge læreres 
pension skal først udbetales om mange år. Kan vi undvære lidt afkast i dag for, at vores 
unge medlemmer kan have en fremtid?

Endelig spurgte han retorisk til, hvordan kulturen blandt dem, der tømte statskasserne, 
var og understregede, at vi som pensionsselskab er nødt til at tage et ansvar for vores 
egen kultur, og hvordan den udvikler sig.

6. Fastlæggelse af tid og sted for næste årsmøde
Det blev vedtaget, at næste årsmøde afholdes fredag den 24. april 2020 på Helnan 
Marselis Hotel, Aarhus.

7. Eventuelt
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