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AnsvarligFremtid 
- Et globalt initiativ mod global opvarmning  
- Din (demokratiske) mulighed for at ændre 

pensionsselskabernes investeringer 

v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid 
 
Debatmøde: ”Ansvarlige investeringers betydning for den 
grønne omstilling” Lørdag 14. Februar 2015 i Dome of Visions. 



AnsvarligFremtid 

Baggrund: 
Det globale klimanetværk 350.org (stiftet 2008) mobiliserer borgere 
fra hele verden til at øge presset på både samfund og politikerne, 
blandt andet ved en koordineret global kampagne "Fossil Free" som 
skal få borgere og investorer til at "diveste", dvs. frasælge aktiver i 
kul, gas og olie-virksomheder.  
 
   Det danske initiativ AnsvarligFremtid indgår som en del af denne 
globale kampagne, som er den mest hastigt voksende divestment 
kampagne nogensinde! 

http://350.org/


AnsvarligFremtid 

Den globale divestment bevægelse 



AnsvarligFremtid 

Global Divestment Day  
13-14 Februar 2015 



Kun 10 – 33 % af de resterende fossile reserver 
må afbrændes! 
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When you are in a hole, first rule 
is ”stop digging” 

Globalt anvendes over 4.400 milliarder kroner 
på efterforskning efter flere fossile brændsler.  

 
Vi bidrager altså med investeringer med den 

konsekvens (som vi hermed ønsker?) at verden 
bliver 3-5 grader varmere. 
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Det økonomiske argument 

• Hvis det politisk udmeldte mål ”Max 2 grader” skal give mening, 
må konsekvensen være, at udviklingen, inkl. politiske aftaler og 
rammevilkår sikrer at mindst to tredjedele af de fossile reserver 
ikke brændes af. En afledt konsekvens bliver at værdien af disse 
”ikke-brændbare fossile reserver” mister deres værdi (på 
engelsk ”stranded assets”). 

 
• Prisen for vedvarende energikilder som vind og sol falder 

drastisk, og vil indenfor en kortere årrække blive billigere end 
fossil energi til alle formål og på alle markeder. I takt med at det 
tidspunkt indtræffer, vil fossil-reserverne miste deres værdi. 



Fx Saudi-
Arabisk olie 

Fx Tjæresand 
i Canada 

Pensionskasser investerer massivt i olieselskaber som bruger milliarder 
af dollars på at efterforske ny olie som kun er rentabel hvis verden 

bevæger sig mod 3, 4 og 5 graders global opvarmning. 

Kilde: Carbon Tracker Initiative 

Det økonomiske argument II 
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Kopiere erfaringerne fra  
”tobak” og ”apartheid” 
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AnsvarligFremtid Divestment er en bred og hurtigt 
voksende bevægelse 
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Divestment er en bred og hurtigt 
voksende bevægelse II 

>>  120 storbyer og stater 
>>  300 universiteter 
>>  15 kirkesamfund  
>>  17 af verdens største velgørenhedsfonde 
 

Kilde: 
http://campaigns.gofossilfree.org/ 
http://gofossilfree.org/commitments/ 

http://gofossilfree.org/commitments/
http://gofossilfree.org/commitments/
http://gofossilfree.org/commitments/
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http://campaigns.gofossilfree.org/ 
http://gofossilfree.org/commitments/ 

http://gofossilfree.org/commitments/
http://gofossilfree.org/commitments/
http://gofossilfree.org/commitments/
http://gofossilfree.org/commitments/
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Trossamfund divester…. 
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Universiteter og colleges divester…. 
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Fonde divester…. 
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Byer og regioner divester…. 
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Andre institutioner divester…. 
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Verdens største statslige fond 
divester….. 

5. Februar 2015 
Norges Oliefond frasælger 14 kulselskaber (af 
økonomiske årsager) samt 5 selskaber aktive i 
tjæresand (af økonomiske årsager).  
 
Når verdens største fond frasælger kul og 
tjæresand af økonomiske årsager, så er det et 
klart vidnesbyrd om, at investorer nu vurderer at 
risikoen for "stranded assets" er helt reel. 
 
 



AnsvarligFremtid 

Pensionskasser og banker 
begynder at komme med…(I) 

• Norske pensions- og bankselskab Storebrand har afhændet kul- og 
tjæresandsolie 

• Skagenfondene, Norges største kapitalforvalter reducerer med 50 pct. i olie  
• Australske LGS frasælger kul (Sept 2014) 
• Svenske AP Fond 2 frasælger kul/olie/gas (Okt. 2014) 
• Norske pensionsselskab KLP har frasolgt 27 kulselskaber 

(http://english.klp.no/about-klp/press-room/31-new-companies-excluded-
1.29215). (1.Dec 2014) 

• Danske PKA ”overvejer at frasælge kul” (Jan 2015) 
• Danske PFA har ”ingen investeringer i selskaber, hvis primære aktivitet er i 

kulminedrift” eller ”har tjæresand som primære omsætning” (Jan 2015).  

 

http://english.klp.no/about-klp/press-room/31-new-companies-excluded-1.29215
http://english.klp.no/about-klp/press-room/31-new-companies-excluded-1.29215
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Banker begynder at komme med… 

• Hollandske Rabobank har stoppet udlån til 
skifergas og –olie 

• Bendigo Bank i Australien  
• Nordea bank har besluttet at frasælge 

investeringer i brunkul (Jan 2015) 
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Långivere stopper støtte til kul 

• Verdensbanken (World Bank)   
• Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 

 
 
 
 
 
http://www.information.dk/467708 

http://www.information.dk/467708
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AnsvarligFremtid 

www.ansvarligfremtid.dk 
Facebook: AnsvarligFremtid 

http://www.ansvarligfremtid.dk/


Pensionsselskaber - markedsandele 2011

Koncern

Bruttopræmier og 
medlemsbidrag 
(beløb i mio kr.) Markedsandel i pct.

PFA Pension 17.696 15,00
Danica Pension 17.206 14,59
Nordea Liv A/S 14.077 11,93
PensionDanmark 10.465 8,87
Sampension 7.398 6,27
PKA* 6.959 5,9
Industriens Pensionsforsikring 6.485 5,50
AP Pension Liv 5.414 4,59
PenSam 4.940 4,19
SEB 4.123 3,50
Lærernes Pension 4.004 3,39
Unipension* 3.690 3,13
Topdanmark 3.304 2,80
MP Pension 3.090 2,62
Sygeplejersker 2.436 2,07
Børne- og Ungdomspædagoge 2.349 1,99
Jurister og Økonomer 2.231 1,89

*Unipension: Arkitekterne, Magistre & Psykologer, Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

*PKA: PKA- Pension, Kontorfunktionærer,  Lægesekretærer, Socialrådgivere, 
Socialpædagoger, Sygeplejersker og Sundhedsfaglige.

56,7 

Skønnet 10 
mia DKK i 
kul, olie og 

gas 
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1. Samler støtter til initiativet 
 

2. Fremsætter forslag til pensions-
selskabernes generalforsamlinger 
om frasalg af kul, gas og olie 
 

3. Sender mails til støtterne om, at det 
er tid til at stemme forslaget 
igennem 

Sådan fungerer “AnsvarligFremtid” 

www.ansvarligfremtid.dk 
Facebook: AnsvarligFremtid 

http://www.ansvarligfremtid.dk/


AnsvarligFremtid Tilmeldinger til initiativet 
www.ansvarligfremtid.dk 
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”Generalforsamlingen opfordrer MP Pensions bestyrelse til 
øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- 

og olieselskaber, og inden 31. december 2018 at have 
afhændet al ejerskab af aktier og obligationer i verdens 200 

største kul-, gas- og olieselskaber – herunder fonde, der 
inkluderer aktier og obligationer i disse selskaber.” 

v. Thomas Meinert Larsen, lektor 

Forslag til MP Pension  
”April 2014” 
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Generalforsamling  
forår 2014 
 
DIP: 11 stillere 
 
JØP: 16 stillere 
 
MP Pension:  24 stillere 
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Resultatet af afstemningerne 2014: 
 

DIP (ca. 22.000 Ingeniører) den 3. april:  
126 stemmer for (46%) 148 stemmer imod  
 
JØP (ca. 47.000 Jurister og Økonomer) den 28. april: 235 
stemmer for (38%) og 380 stemmer imod 
 
MP Pension (ca. 90.000 akademikere mfl.) den 29. april: 
484 stemmer for (49%) og 507 stemmer imod 



AnsvarligFremtid 

Næste skridt: ”Dialog om 
kompromisforslag til 

Generalforsamlingen i 2015” 
”Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til 
øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i 

kulselskaber, og inden 31. december 2016 at have 
afhændet al ejerskab af aktier og obligationer i 

kulselskaber.  
Bestyrelsen skal endvidere påbegynde og dokumentere 
en dialog med ejede olie- og gasselskaber om at afvikle 

deres investeringer i højrisikable projekter, dvs. 
projekter, der forudsætter en oliepris over 95 USD pr. 

tønde for at være lønsomme” 



13. Feb 2015: Intet fast tilsagn fra pensionsbestyrelserne ! 

   14. Feb 2015: Debatmøde & Pressemeddelelse:  
       * Bestyrelsernes tilbagemelding / standpunkt 
       * AnsvarligFremtid´s næste skridt 

Pensionsbestyrelserne overvejer: 
- være imod ethvert divestment forslag 
- fremsætte mindre vidtgående forslag 
- mere kompromis-dialog med     
  AnsvarligFremtid 

Generalforsamling med behandling af ét AnsvarligFremtid forslag 
PJD:  13. april & AP:  14. april 2015 

MP & DIP: 16. april & ISP: 22 april & JØP:  28. april 2015 

Indsendelse af (éns?) forslag til generalforsamling 
PJD: Deadline 2. marts 2015. 
AP:  Deadline 3. marts 2015 
MP & DIP: Deadline 5. marts 2015. 
ISP:  Deadline 11 marts 2015. 
JØP: Deadline 17. marts 2015. 

> 14. Feb: AnsvarligFremtid 
kampagne Dialog? 



AnsvarligFremtid 
Bryd afhængigheden af fossile brændsler 

Læs mere på www.ansvarligfremtid.dk 

13. april: Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD) 
14. april: Arkitekternes Pensionskasse (AP) 
16. april: Pensionskassen for Magistre og Psykologer (MP pension) 
16. april: Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP) 
22. april: Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse (ISP) 
28. april: Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) 

I foråret 2015 fremsættes forslag om frasalg (divestment) af 
fossile brændsler på 6 pensionskassers generalforsamling 

- husk at tage stilling 
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Unipension - dialogen 

”Arkitekternes Pensionskasse (AP), MP Pension (MPP) 
og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & 
Dyrlæger (PJD) forventer at modtage en række 

medlemsforslag, og da forslagene kan være relaterede 
til de samme emner, ønsker bestyrelserne først at tage 
stilling til de enkelte, når fristen for forslag er udløbet i 

begyndelsen af marts”.  
 
Brev af 12 Februar 2015  
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ISP - dialogen 
”Bestyrelsen finder…pensionskassen skal investere i en markedsøkonomi, som også 
medlemmerne lever i.” 
 
”bestyrelsen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt overfor medlemmernes afkast 
og investeringsomkostninger at ændre investeringspolitikken til specifikt at undtage 
sådanne energier.”   
 
Et praktisk hensyn er at ISP fortrinsvis investerer i fonde frem for enkelt aktier. Dermed kan 
ISP ikke være sikker på at undgå investeringer i fossile energier, med mindre fonden har en 
klar politik herpå. Det vil derfor både være væsentlig mere besværligt at investere og 
forbundet med væsentlig større omkostninger for at undersøge fonde, som ISP har eller 
påtænker at investere i.  
 
ISP har dog, da etiske investeringer er noget, der bliver lagt vægt på i bestyrelsen, tidligere 
valgt at lade sine investeringer screene gennem PRI, fra 2015 er denne screening overgået 
til DANSIF. 
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JØP - dialogen 

”JØP´s bestyrelse kan ikke umiddelbart tilslutte 
sig forslag i den nuværende form, selvom den 
ser nogle relevante elementer i forslaget. JØPs 
bestyrelse er fortsat i proces omkring 
spørgsmålet, og afventer det endelige forslag fra 
AnsvarligFremtid”. 
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DIP - dialogen 

”DIP’s bestyrelse har diskuteret henvendelsen 
fra Ansvarlig Fremtid af 9. december 2014, og at 
den umiddelbart ikke kan støtte forslaget i den 
nuværende form, men DIPs bestyrelse er fortsat 
i proces omkring spørgsmålet og afventer det 
endelige forslag fra Ansvarlig Fremtid”. 
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JØP forslag…….. 
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EKSTRA SLIDES 

Facebook: AnsvarligFremtid 



Kunder Investerings 
formue 

Medlemsindflydelse Investorfora 

AP Pension 
(Kommercielt, 
kundeejet, 
firmapensioner) 

167.000 92 Mia Medlemmer kan deltage 
i generalforsamling, 
delegerede har 
stemmeret 

ATP 
(Statslig) 

4.700.000 600 Mia Ingen formel mulighed 

Danica Pension 
(Kommerciel, 
firmapensioner 
Danske bank) 

600.000 310 Mia Ingen formel mulighed 
 

Industriens Pension 
(Arbejdsmarkedets 
parter, 
overenskomstpension) 

400.000 116 Mia Ingen formel mulighed 
 

JØP (Medlemsejet, 
overenskomstpension) 

50.400 55 Mia Medlemmer kan rejse 
forslag på 
generalforsamling 

Kilde: WWF 2014 



Kunder Investerings 
formue 

Medlemsindflydelse Investorfora 

Lærernes Pension 
(Medlemseje, 
overenskomstpension) 

130.000 56 Mia Medlemsfora. 

Nordea Liv & Pension 
(Kommerciel, 
firmapensioner) 

330.000 166 Mia Ingen formel mulighed 

Pædagogernes 
Pensionskasse PBU 
(medlemsejet, 
overenskomstpension ) 

110.000 48 Mia Medlemmer kan 
deltage i 
generalforsamling, 
delegerede har 
stemmeret 

Pensam  
(medlemsejet, 
overenskomstpension) 

413.000 120 Mia Valgte forbrugergrupper 
kan påvirke bestyrelsen 

PensionDanmark 
(medlemsejet, 
overenskomst- og 
firmapensioner) 

640.000 150 Mia Ingen formel mulighed 

Kilde: WWF 2014 



Kunder Investerings 
formue 

Medlemsindflydelse Investorfora 

PFA  
(kommercielt, 
firmapensioner) 

1.000.000 417 Mia Ingen formel mulighed. 
Virksomheder kan påvirke 
gennem kunderåd 

PKA  
(medlemsejet, 
overenskomstpension
er) 

260.000 200 Mia Ingen formel mulighed. 
Delegerede kan fremsætte 
forslag på 
generalforsamling 

IIGCC 

Sampension 
(medlemsejet) 

279.000 195 Mia Ingen formel mulighed IIGCC 

SEB Pension 
(kommerciel) 

250.000 80 Mia Ingen formel mulighed 

Topdanmark  
(?) 

300.000 33 mia Ingen formel mulighed 

Unipension 
(medlemsejet, 
overenskomstpension
er) 

110.000 100 Mia Medlemmer kan rejse 
forslag på 
generalforsamling 

UNPRI 
FN global 
compact 
IIGCC 

Kilde: WWF 2014 
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