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Opstillingsgrundlag for Rikke Rohr

EN PENSIONSKASSE VI KAN VÆRE STOLTE AF

Kortsigtet mål: Jeg stiller op med ønsket om at sikre en åben, konstruktiv og lettilgængelig dia-
log mellem medlemmer og bestyrelse, så vi i fællesskab kan finde frem til, hvor vi ønsker at Pen-
sionskassen Arkitekter og Designere (PAD) skal lægge ambitionsniveauet for vores investeringer. 
Herefter vil jeg sikre at medlemmernes ambitionsniveau omkring bæredygtige investeringer er 
kontinuerligt tilstede i bestyrelseslokalet. 

Langsigtet mål: At sikre at PAD kommer blandt de førende pensionskasser i Danmark, når det 
kommer til bæredygtige investeringer med godt afkast.

Hvordan: Jeg tror på, at også PAD kan gennemgå den transformation, vi har set i andre pensi-
onskasser de seneste år. Her har nytænkning i bestyrelsen betydet at man har udviklet et helt nyt 
samarbejde mellem de daglige medarbejdere, medlemmerne og bestyrelsen, så alle arbejder 
ud fra samme stærke værdigrundlag. Et værdigrundlag med en fælles ambition om at tage langt 
større samfundsansvar og være med til at skubbe på den grønne omstilling.

Mange af os arkitekter og designere går hver dag på arbejde og knokler for at bidrage til denne 
grønne omstilling. Naturligvis skal vi kunne føle den samme stolthed, når det kommer til vores 
pensionsmidler. I markedet er der også endelig ved at være generel enighed om, at fremtiden er 
grøn. Dermed er der ikke længere en modsætning mellem grønne investeringer og gode afkast. 
Jo hurtigere vi bliver en del af denne bevægelse, jo mere ansvarlig en forsikrings- og pensions-
ordning, tror jeg på, at vi kan sikre vores medlemmer i fremtiden.

Sidst, men ikke mindst, ønsker jeg at sikre at PAD bliver så attraktiv og ansvarlig en pensionskas-
se, at vi kan vinde de mange selvstændige arkitekter og designere, der pt har valgt at have deres 
pensionsopsparing andre steder, tilbage.

Hvis du deler disse visioner, vil jeg være stolt af at repræsentere dig i bestyrelseslokalet.
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