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Danske pensionsselskaber skal afvikle deres 
investeringer i økonomisk højrisikable og etisk 
problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. 

AnsvarligKommune 



AnsvarligFremtid 

Den globale divestment bevægelse 



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 – fra år 2011 - en koordineret global kampagne 
"Fossil Free" som skal få universiteter, borgere og investorer til at 
"diveste", dvs. frasælge aktiver i kul, gas og olie-virksomheder.  
 
Det danske initiativ AnsvarligFremtid indgår fra efteråret 2013 som 
en del af denne globale kampagne, som er den mest hastigt 
voksende divestment kampagne nogensinde! 

http://350.org/


AnsvarligFremtid 

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. 



AnsvarligFremtid 

Det økonomiske argument I 

• Hvis Paris-aftalens mål om ”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. 



Carbon Risiko (Stranded Assets) 
2/3 skal blive i jorden  Høj risiko ved investering 



AnsvarligFremtid 

Argumenterne 

1. Økonomiske: Investeringer i fossil energi er i 
stigende grad usikre investeringer 
2. Etiske: Det er uetisk at investere fossil-selskaber 
som modarbejder den grønne omstilling. Vi ønsker 
at investere i den fremtid som vi ønsker.  
3. Etisk-Politiske: Frasalg virker som en meget 
tydelig ytring, som kalder på øget klimapolitisk 
regulering fra verdens politikere ”Stigmatiserings-
effekt”. 
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Divestment commitments 

 

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

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


AnsvarligFremtid 

Dansk presseomtale…… 

 



AnsvarligFremtid 

AnsvarligFremtid 

• Selvstændigt initiativ 
• Frivillige kræfter (non-profit) 
• Forankret i Klimabevægelsen i Danmark 

www.ansvarligfremtid.dk 
Facebook: AnsvarligFremtid 

http://www.ansvarligfremtid.dk/


Forsikring & Pension
Pensionsselskaber - markedsandele 2013

Bruttopræmier og 
medlemsbidrag

Markedsandel i 
pct.

Koncern
PFA Pension 24.773 19
Danica Pension 16.837 12,6
Nordea Liv A/S 12.193 9,1
PensionDanmark Pensionsforsikringsakti 10.738 8,0
Sampension KP A/S 8.141 6,1
SEB 7.118 5,3
AP Pension Liv 6.958 5,2
Industriens Pension 6.528 4,9
Skandia 5.414 4,0
PenSam 5.000 3,7
Lærernes Pension 4.089 3,1
Magistre og psykologer 3.464 2,6
Topdanmark 3.178 2,4

Beløb i mio. kr.

54,8 

Skønnet  
>10 mia DKK  
i kul, olie og 

gas 



AnsvarligFremtid 

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 April 2016 

http://www.ansvarligfremtid.dk/


AnsvarligFremtid 

Aktive ved Pensionskasser: 

Navn 2014 2015 2016 2017 

MP Pension: Magistre og Psykologer Forslag Forslag Forslag ? 

JØP: Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Forslag Forslag ? 

DIP: Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse Forslag Forslag ? 

PJD: Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Forslag Forslag ? 

AP: Arkitekternes Pensionskasse Forslag Forslag ? 

AP Pension  (delegeret system) Forslag ? 

ISP: Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører  Forslag Forslag ? 

LPK: Lægernes Pensionskasse (delegeret system) Forslag ? 

Andre ? ? 



AnsvarligFremtid 

Generalforsamlingen forpligter bestyrelsen til at indrette 
investeringspolitikken indenfor en overordnet ramme der sikrer at 
den understøtter den indgåede globale klimaaftale fra 2015 (Paris 
aftalen) om maksimalt 2 graders global opvarmning og så tæt på 
1,5 grader som muligt.  
 
Dette skal ske ved inden udgangen af 2018 at udfase etisk 
problematiske og økonomisk højrisikable investeringer i kul og i 
udvindingsprojekter fra fx tjæresand, dybhavsboringer og 
udvinding i Arktis.  

”Forslag”: 



AnsvarligFremtid 

Generalforsamlingen forpligter bestyrelsen til årligt at 
skriftligt redegøre for hidtidige erfaringer og fremtidige 
tiltag i forbindelse med udøvelsen af aktivt ejerskab 
overfor fossil-selskaber med henblik på at sikre, at disse 
selskabers forretningsmodel inden udgangen af 2018 er 
forenelig med Paris-aftalen, herunder at nå 2-graders 
målsætningen og så tæt på 1,5 grader som muligt. 

”Forslag”: 



AnsvarligFremtid 

Resultater ved Pensionskasser: 

Navn Resultater 

MP Pension: 2-graders investeringsstrategi , øget aktivt ejerskab & 5 Mia pulje til 
klimainvesteringer & 3 nye medlemmer i bestyrelsen 

JØP: Klima er nu strategisk integreret i alle investeringsbeslutninger & øget proxy voting  
& 1 nyt medlem i bestyrelsen 

DIP: Klima er nu strategisk integreret i alle investeringsbeslutninger & øget proxy voting 
& 1-2 nye medlemmer i bestyrelsen 

PJD: Investeringsstrategi understøtter Paris-aftale, øget aktivt ejerskab & 
afrapportering 

AP: Investeringsstrategi understøtter Paris-aftale, øget aktivt ejerskab & 
afrapportering & måske 1-2 nye medlemmer i bestyrelsen 

ISP: ? 

AP Pension: ? 

LPK: 2-graders investeringsstrategi & øget aktivt ejerskab 



AnsvarligFremtid 

Bliv en del af kampagnen: 

1. Skriv under på hjemmesiden 
www.AnsvarligFremtid.dk  

2. Følg med på facebook: AnsvarligFremtid 

3. Snak med os efter dette møde 

http://www.ansvarligfremtid.dk/


AnsvarligFremtid 

Fremtiden? 

1. Nye forslag i 2017  
• Definition af 2-gradersmål  
• Frasalg når aktivt ejerskab ikke leder til ”2 grader” 

 
2. Øget påvirkning af kommercielle (fx PFA, Nordea) & delegeret 

pensionskasser (fx Pensam, PBU) 
 

3. Dialog med fagforeningerne 
 



AnsvarligFremtid 

EKSTRA SLIDES 

Facebook: AnsvarligFremtid 
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