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TID TIL FORANDRING ISP har endnu engang laveste afkast og laveste klimascore blandt
konkurrerende pensionskasser i DK 2020. Siden 2015 har ISP haft store udsving i afkastet
og desværre alt for ofte til den forkerte side.
Men store afkast kan ikke stå alene. ISP’s generalforsamling har siden 2015 behandlet
medlemsforslag om klimastrategi på dagsordenen, men ISP’s bestyrelsen vil ikke forpligte
sig til ansvarlige bæredygtige investeringer. Vi har som pensionsopsparere en
grundlæggende interesse i, at opsparing investeres ansvarligt i bæredygtige aktiviteter,
for at vi kan vinde klimakampen.
Bæredygtig pension - Som medforslagsstiller af klimaforslagene vil jeg arbejde for
implementering af følgende i pensionskassen:
• Klimastrategi, på niveau med vores konkurrenter
• Moderne markedsrenteprodukt, med mulighed for fossilfrit valg
• Målsætning om at understøtte Parisaftalen
Høje afkast - stabile opsparinger og udbetalinger som sikrer medlemmerne, er
pensionskassens formål. Investeringer giver ikke stabile høje afkast, fordi de er grønne
eller sorte, men fordi de foretages med fremsynet indsigt og strategi. I dag er det
nødvendigt at prioritere bæredygtige ansvarlige investeringer som drivende for ISP’s
investeringsstrategi.
Gennemsigtighed - er absolut nødvendigt, når FAODs medlemmer er bundet via
overenskomsten. Sampension er én af de eneste pensionskasser, der ikke oplyser om
sine erhvervsobligationer. Investeringer i firmaer, der lobbyer imod Parisaftalen, bør ikke
accepteres.
Troværdighed og tillid - kan ikke konstrueres. Det er noget, man oparbejder og
modtager fra medlemmerne. Det koster på tilliden, når ISP blot følger Sampensions
strategi om faldende klimaaftryk. ISP’s bestyrelse skal selv sætte baren for sin
klimastrategi – ellers har status som selvstændig pensionskasse ingen værdi.
Mit mangeårige engagement i interessevaretagelsen for de bedst mulige forhold for mine
kolleger, vil være min drivkraft, hvis jeg vælges til ISP’s bestyrelse.

