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Medlemsforslag 1 

Bæredygtigt pensionstilbud i Arkitekternes Pensionskasse / Sampensionfællesskabet 

Arkitekternes Pensionskasse har i 2020 opnået et af de ringeste afkast og ringeste klimaindsats blandt 
konkurrerende danske arbejdsmarkedspensioner. 

Verdensnaturfonden (WWF) tildeler i ”Pensionsrapport 2020”, Sampensions forvaltning laveste score for 
klimahandling blandt ikke kommercielle pensionskasser. Sampension tildeles scoren nul i kategorierne 
”frasalg af fossile og klimaskadelige investeringer” og ”målsætninger for grønne investeringer”. 
Konkurrerende pensionskasser med ambitiøse klimahandlingsplaner opnåede op til 100% større afkast i 
2020. Begge kritiske forhold understreger nødvendigheden af, at Arkitekternes Pensionskasse og 
Sampensionfællesskabet dedikerer sig strategisk og målrettet på at forbedre sin klimahandling. 

På Arkitekternes Pensionskasses seneste generalforsamling afviste bestyrelsen medlemsforslag til 
strategiske målsætninger for klimahandling, med henvisning til at man ønskede eksklusion af fossile 
selskaber ”i hurtigere takt end det foreslåede”.  WWFs rapport konkluderer imidlertid, at Arkitekternes 
Pensionskasse i 2020 stadigt ikke har evnet at bringe sin klimaindsats på niveau med konkurrenternes. Vi 
mener derfor at samarbejdet mellem Arkitekternes Pensionskasse og Sampensionfællesskabet står i et 
vadested hvor Sampensionfællesskabet enten skifter strategi, og vedtager en dedikeret ambitiøs 
klimastrategi og målsætning senest i sommeren 2021,- eller at Arkitekternes Pensionskasse må indlede 
sondering af andre samarbejdspartnere.  

 

Forslag 

Deltagelse i forpligtende internationalt klimasamarbejde: 

Generalforsamlingen anbefaler, at Arkitekternes Pensionskasse (/Sampensionfællesskabet) tilslutter sig 
Net-Zero Asset Owner Alliance (NZ-AOA) initiativet i 2021 (note 1). 

Bæredygtig investeringsstrategi: 

Generalforsamlingen anbefaler at Arkitekternes Pensionskasse (/Sampensionfællesskabet) vedtager en 
konkret strategi til at klimasikre sine investeringer, herunder: 

a) Gennemføre frasalg af investeringer (aktier og erhvervsobligationer) i selskaber som udvinder kul og 
tjæresand, når aktiviteterne udgør mere end 5% af selskabets omsætning, senest med udgangen af i 2023 
(note 2). 

b) Gennemføre frasalg af investeringer (aktier og erhvervsobligationer) i selskaber som udvinder olie- og 
gas, og hvor olie/gas-aktiviteterne udgør mere end 50% af selskabets omsætning. Frasalget skal 
gennemføres senest med udgangen af 2023 (note 3). 

c) Gennemføre frasalg af investeringer (aktier og erhvervsobligationer) i selskaber der lobbyer imod Paris-
aftalen senest i 2021 (note 4). 

d) Fastsætter en ambitiøs målsætning om realisering af min. 15% grønne investeringer i henhold til EU's 
grønne taxonomi, senest i 2025, senest i 2021. 

 



Noter 

1 Sampension bør vise sin forpligtigelse til Paris aftalens 1,5 graders mål ved at tilslutte sig det 
mest forpligtigende investor-netværk – NZAOA. Akademikerpension, PensionDanmark, P+, 
Danica Pension og PFA er allerede medlemmer. 

2 Sampension opererer i 2021 med en 25% grænse hvilket er højt. Andre danske 
pensionsselskaber fx Lærernes Pension, Industriens Pension og Pensam, har implementeret 
en 5% grænse. 

3 Sampension investerer massivt i en række olie- og gasselskaber som (alle) ikke har 
dokumenteret en forretningsmodel der understøtter Paris-aftalen 

4 Den norske pensionskasse Storbrand har i 2020 ekskluderet Chevron, BASF, Rio Tinto, Exxon 
grundet lobbyisme imod Parisaftalen, heraf har Arkitekternes pensionskasse iht. 
aktiebeholdning 30/12 2020 investeringer i BASF og Rio Tinto. 

 https://www.reuters.com/article/climatechange-funds-storebrand-idUSL8N2FM46M 

 Storebrand will no longer invest in companies that deliberately and systematically work 
against the goals and targets enshrined in the Paris Agreement. We expect companies to 
support for effective measures across all areas of public policy that aim to mitigate climate 
change risks and limit temperature rise to 1,5 degrees Celsius. This support should apply to all 
engagement conducted by the company in all geographic regions, and to policy engagement 
conducted indirectly via third party organizations acting on the company’s behalf or with the 
company’s financial support 



Medlemsforslag 2 

Bæredygtigt markedsrenteprodukt i Arkitekternes Pensionskasse / Sampensionfællesskabet 

Offentligt ansatte FAOD medlemmers arbejdsmarkedspensioner er reguleret ved lov, overenskomst mv., 
herunder andel af opsparingen (2/3) som medlemmerne ikke selv kan disponere efter 
investeringspræferencer. På seneste generalforsamling vedtog medlemmerne at et nyt 
markedsrenteprodukt skulle tilbyde medlemmerne et konkurrencedygtigt pensionsprodukt fri for 
investeringer i selskaber med fossile hovedaktiviteter. Efter mange års konsolidering i pensionsbranchen 
hører Arkitekternes Pensionskasse til landets mindste. Pensionskassen er afhængig af at kunne tiltrække 
nye yngre medlemmer, herunder medlemmer af FAOD, hvorfor det er afgørende at pensionstilbuddet er 
relevant for, og har en konkurrencedygtig bæredygtighedsprofil med appel til, yngre medlemmer. 

Arkitekternes Pensionskasse nytegner fra januar 2021 alle (nye) medlemmer i markedsrente. Der er 
desværre ikke tilbud om et markedsrenteprodukt fri for investeringer i selskaber med hovedaktiviteter - 
forslaget genfremsættes hermed. 

 

Forslag 

Bestyrelsen opfordres til at samarbejde med FAOD om at etablere et bæredygtigt pensionstilbud i 
markedsrente. Et konkurrencedygtigt pensionsprodukt fri for investeringer i selskaber med fossile 
hovedaktiviteter. Et grønt markedsrenteprodukt baseret på en fond med tilstrækkelig volumen og 
risikospredning og investeringer iht. EU-taksonomi og/eller konsensus i Forsikring og Pension. 

  



Medlemsforslag 3 

Bæredygtigt forvaltning i Arkitekternes Pensionskasse / Sampensionfællesskabet 

Det foreslås at bæredygtig forvaltning indskrives i forretningsorden for Arkitekternes Pensionskasse som 
grundlag for pensionskassens virke.  

 

Forslag 

Der foreslås følgende ordlyd: 

Arkitekternes Pensionskasse skal til stadighed arbejde for en samlet bæredygtig forvaltning af 
pensionsmidlerne. En forvaltning i overensstemmelse med FNs Verdensmål og Parisaftalens 1,5 graders 
mål. Arkitekternes Pensionskasses målsætning er at placere sig på niveau med de mest ambitiøse 
konkurrerende pensionskassers klimaindsats, og udmøntes ved at pensionskassen fastsætter konkrete 
strategiske målsætninger, og praktiske investeringsmål med delterminer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


