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”Min beretning er kort. Så er der mere 

plads til debatten.”

Med den opfordring indledte formanden 

for bestyrelsen i Lægernes Pension Linda 

Nielsen sin beretning på den årlige gene-

ralforsamling 28. april i Kolding, og den 

opfordring tog forsamlingen til sig.

Debatten samlede sig især om pensions-

kassens samfundsansvar som investor i 

relation til klimaet og CO2 samt politikken 

om at undgå at investere i tobak.

”Lad os tage en debat om vores SRI-politik 

på tobaksområdet, og vores muligheder 

Debatten om samfundsansvar og investeringer var i fokus på årets generalforsamling. Kampvalg 
til bestyrelsen gav valg til Foreningen af Pensionerede Lægers kandidat. 

for at tilpasse den bedst muligt til balan-

cen mellem at være så gode som muligt til 

at undgå tobaksinvesteringer og samtidig 

af praktiske grunde også give et lille råde-

rum i form af bagatelgrænser. Vi er jo enige 

om at undgå tobak i videst muligt omfang”, 

sagde Linda Nielsen.

Uønsket investering
Lægernes Pension ejer for 3 mio. kroner 

aktier i selskaber med tobak, som forvaltes 

gennem en ekstern investeringsforening. 

Adm. direktør Chresten Dengsøe rede-

gjorde nærmere:

”De 3 mio. kr. skal ses i forhold til en for-

Samfundsansvar 
i fokus

mue på 80 mia. kroner. Det er investerin-

ger, vi ikke har ønsket, og det er ikke rime-

ligt at hævde, at vi forsøger at tjene penge 

på tobak. Når vi ikke ønsker tobak og ikke 

tjener penge på det, hvorfor så have det? 

Fordi vi er nødt til at investere nogle af 

pengene via andre. Og vil de ikke sælge ud 

af tobak, må vi vælge, om vi vil afhænde 

en investering på 1 mia. kroner, hvor tobak 

udgør en lille del, og finde noget andet. 

Hvis vi kan. For det er tæt på umuligt at 

blive fri for tobak”, forklarede Chresten 

Dengsøe og understregede, at pensions-

kassen er langt i forhold til lignende  

pensionskasser, der har flere hundrede  

millioner kr. anbragt i tobak.
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”Nu vil vi se, hvad andre, der også ønsker at 

være tobaksfri, gør, og reducere yderligere 

om muligt”, sagde Chresten Dengsøe.

Herefter fulgte en debat mellem dem, der 

ønsker en kompromisløs holdning til tobak:  

”Man fralægger sig ikke ansvaret ved at ud-

licitere til andre” og ”Hvis vi siger, det ikke 

kan lade sig gøre, så rykker vi os ikke – vi 

skal fortsætte denne her kamp” lød kritik-

ken. Andre bakkede fuldt op om bestyrel-

sens linje: ”Det vil være rigtig uheldigt, hvis 

vi binder bestyrelsen på hænder og fødder. 

Jeg er rigtig stolt af, at vi kun har 3 mio. i 

tobak,” lød det fra en af tilhængerne.  

Dagens største bifald høstede Lise Møller, 

der også er medlem af Lægeforeningens 

bestyrelse: 

”Jeg ryger godt nok ikke, men jeg spiser 

stadig kød og tænder stearinlys. Jeg gør 

rigtig mange ting, som man ikke bør gøre. 

Jeg synes, den politik, I lægger frem, er så 

ansvarlig, som vi kan gøre det. Husk nu, 

at det også handler om at tjene penge til 

vores alderdom.”

Da det er bestyrelsen, som fastlægger 

investeringspolitikken, var der ingen af-

sluttende afstemning, men Linda Nielsen 

kvitterede:

”Tak for alle synspunkter. Det er af stor 

værdi for os, når vi går videre, at vi kan 

gøre det med den tryghed, at vi repræ-

senterer det, som I gerne vil. Vi prøver at 

undersøge flere muligheder for at gøre 

det endnu bedre, men med viden om, at 

nultolerance kan vi ikke have som princip”, 

lød formandens konklusion.

Godt år for lægerne 
Forinden havde formanden i sin beretning 

kunnet se tilbage på et rigtig godt år for 

Lægernes Pension, der med et investe-

ringsafkast på 8,5 procent igen placerede 

sig i den bedste ende af branchesammen-

ligningerne.

2016 gav også førstepladsen i den kunde-

tilfredshedsmåling, som Aalund Business 

Research hvert år gennemfører for en 

række arbejdsmarkedspensionsselskaber. 

”Lægerne roser vores evne til at få 

pengene til at yngle, men de signalerer 

også et ønske om mere direkte rådgiv-

ningskontakt, så det retter vi mere fokus 

på fremover” sagde Linda Nielsen, der 

også fremhævede revisionsfirmaet EY og 

FinansWatchs kåring af Lægernes Pension 

som den mest omkostningseffektive pen-

sionskasse.

”Det er vi selvfølgelig glade for, og det gi-

ver os stor motivation til konstant at holde 

fokus på dette område.”

Tidens største udfordring
Linda Nielsen understregede også – igen 

– den meget store udfordring fra den lave 

rente og længere levetid:
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”Den længere levetid betyder, at pen-

sionen skal strække længere og længere 

– med mindre I udskyder tidspunktet 

for pensionering eller sparer mere op til 

pension. Samtidig påvirker den lave rente 

vores mulighed for at tjene penge, og det 

udfordrer vores muligheder for at fastholde 

og forøge pensionerne. I sidste ende af-

hænger pensionen af, hvad vi rent faktisk 

opnår i afkast i de kommende år,” sagde 

Linda Nielsen (læs også side 6, red.)

Fossil enighed
Jan-Helge Larsen, Karen Juul, Ole Færge-

man og Øjvind Lidegaard fra Liste Ansvarlig 

Pension havde stillet to forslag til general-

forsamlingen. Det ene om håndtering af 

investeringer i fossil energi i lyset af Paris-

aftalen, det andet en opfordring til besty-

relsen om at undersøge mulighederne for 

at etablere en fossilfri investeringsforening. 

Begge forslag blev vedtaget med besty-

relsens opbakning og en forsikring om, at 

ansvarlige investeringer i forhold til klimaet 

har bestyrelsens fulde bevågenhed. 

Spændende valg til bestyrelsen
Valget til bestyrelsen bød på kampvalg, 

idet der var opstillet fire kandidater til 

de tre pladser, som var på valg. Efter en 

skriftlig afstemning blandt de 91 dele-

gerede, blev Helle Søholm (ny), Philip 

Bennett (genvalg), og Klaus Friis Ander-

sen (genvalg) valgt til bestyrelsen, mens 

Anna Mette Nathan, med blot én stemme 

mindre end Klaus Friis Andersen, ikke 

opnåede valg. Anna Mette Nathan var 

Lægeforeningens kandidat, men da For-

eningen af Pensionerede Læger ønskede 

en pensionist indvalgt i bestyrelsen, fore-

slog de genvalg af Klaus Friis Andersen, 

der var blevet pensionist siden sidste valg. 

Dermed er der nu et pensioneret medlem 

af bestyrelsen, som Foreningen af Pensio-

nerede Læger længe har ønsket.

Herefter kunne formanden Linda Nielsen 

efter to timer runde generalforsamlingen 

af med en varm tak til Marianne Ingerslev 

Holt, der trådte ud af bestyrelsen efter de 

maksimalt tilladte seks år.

Referat fra generalforsamlingen kan  

læses på lpb.dk.

BESTYRELSEN I LÆGERNES PENSION, (BAGEST): PETER MELCHIOR, PETER LIND-
HOLM, PHILIP BENNETT (NÆSTFORMAND), KLAUS FRIIS ANDERSEN. (FORREST): 
JESPER RANGVID, LINDA NIELSEN (FORMAND) OG HELLE SØHOLM 

2016 
KORT 

FORTALT

·       

5,78% 
i kontorente

13% 
tillæg til  

pensionister

8,5% 
i afkast

”Bedst i test” 
blev Lægernes Bank 

for 2. år i træk

1.500 
nye medlemmer

49% 
kvindelige medlemmer

Kåret til 

”Mest omkost-
ningseffektive 

pensionskasse”

596 
kr. pr. medlem til  

omkostninger




