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JØP lægger kursen om - investeringspolitikken skal fremover også tage klimahensyn 

På sidste års generalforsamling stillede AnsvarligFremtid forslag om at Juristernes og Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) - over en årrække - skulle afvikle alle investeringer i kul, og gå i dialog med olie- og 
gasselskaberne om at afvikle risikable investeringer i arktis, tjæresand m.v. Forslaget manglede kun få 
stemmer fra at blive vedtaget. 

Efterfølgende har der været holdt en række møder mellem AnsvarligFremtid og JØP. På baggrund af denne 
møderække og de drøftelser vi har haft med JØP, er det vores opfattelse at JØPs bestyrelse - i modsætning 
til bestyrelser i visse andre pensionskasser - er gået seriøst og konstruktivt ind i en diskussion af, hvordan 
klimahensyn kan integreres i investeringspolitikken. Og har handlet på det.   

For os er det særligt vigtigt, at JØP nu i deres investeringsretningslinjer, som noget nyt, eksplicit har skrevet 
hensynet til klimaet ind som en væsentlig risikofaktor, der skal afdækkes ved alle investeringer. Dette er en 
meget væsentlig skærpelse af den hidtidige investeringspolitik, og vil indskrænke mulighederne for 
fremover at investere i den fossile sektor ganske betydeligt. En konsekvens af denne reviderede 
investeringspolitik vil, efter vores vurdering, betyde at investeringer i kul og i de risikable olie- og 
gasselskaber over en kortere årrække helt vil blive afviklet. Hermed vil de krav der lå i sidste års forslag fra 
AnsvarligFremtid i realiteten blive gennemført.  

Men konsekvenser af at inkludere klimamæssige risici i den generelle investeringspolitik rækker videre 
endnu. Da der er tale om at den klimamæssige risikovurdering skal gælde generelt, vil også investeringer i 
f.eks. kraftværker, mineindustri, autosektoren m.v. skulle vurderes ift. klimamæssige risici. Dermed vil hele 
JØPs investeringsprofil over en årrække blive drejet i en mere grøn retning. Beslutningen om at gennemføre 
en generel vurdering af klimamæssige risici får dermed en langt mere omfattende konsekvenser for JØP 
samlede investeringer end foregående års forslag, der kun vedrørte ganske få procent at de samlede 
investeringer. Det er dog stadig nødvendigt at have et særligt fokus på olie/gas- og kulselskaber, som 
nødvendigvis må opleve at efterspørgslen efter deres produkt forsvinder, når klimakrisen bliver løst. 

Herudover har bestyrelsen besluttet fremover at skærpe sit fokus i forhold til udøvelsen af aktivt ejerskab. 
Det indebærer bl.a. at der vil blive fokuseret på dialog med de store normgivende selskaber indenfor bla. 
olie og gas-, mine-, forsynings- og industrisektoren, ligesom bestyrelsen ønsker at styrke det aktive ejerskab 
ved at stemme systematisk "grønt" på de fossile selskabers generalforsamlinger. 

På baggrund af disse - efter AnsvarligFremtids vurdering - yderst positive initiativer, har vi besluttet ikke at 
fremsætte et nyt forslag på dette års generalforsamling i JØP. Vi foretrækker en konstruktiv dialog, særligt 
når den som her har den rigtige retning. Men ét er de gode intentioner og de besluttede politikker og 
principper som JØPs bestyrelse har annonceret, og som vi anerkender. Næste skridt er praksis.  
Hvordan og hvor hurtigt afvikles investeringer i kul? Hvad kommer der ud af dialogen med de store olie- og 
gasselskaber? Og hvordan stemmes der på de fossile selskabers generalforsamlinger? 

Vi håber og tror at JØP er på rette vej. Og vi skal nok være der til at holde øje med hvordan det går. 
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