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Intens generalforsamling
Debatten var intens, da de delegerede 
traf en række væsentlige beslutninger på 
årets generalforsamling.
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Ny pension 
Fart på udvikling af ny og mere gennemsigtig 
pension med fokus på øget valgfrihed og 
bedre dækninger.
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Tjek dit økonomiske helbred
Forebyg og forbered en sund økonomi med 
helbredstjek af økonomien. Få inspiration til 
afdækning af behov, ønsker og muligheder.

Skærper klimamål  
og øger grønne  
investeringer
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Innovation:

Arbejdet med at udvikle en ny 
pensionsordning til lægerne 
er i fuld gang. Nøgleordene er 
valgfrihed, gennemsigtighed og 
bedre dækning som standard.

Lægernes Pension er i gang med de 
indledende øvelser til at udvikle en helt 
ny og opdateret pensionsordning. Målet 
er, at pensionskassen i løbet af efteråret 
kan præsentere lægerne for en ny pen-
sionsordning, som både skal give flere 
valgmuligheder, bedre forsikringsdæknin-
ger og større overblik. Ligesom det skal 
være let at betjene sig selv og få adgang 
til rådgivning, når der er behov.

Lægernes eget valg
På den netop overståede generalforsam-
ling fik de 125 delegerede en status på 
arbejdet og en forsikring om, at lægerne 
på en senere generalforsamling får mu-
lighed for at bestemme, hvordan den nye 
ordning skal være. 

Omdrejningspunkterne for arbejdet med 
at udvikle en ny pensionsordning er, at 
lægernes pension fremover skal tilbydes 
på såkaldte markedsrentevilkår. Desuden 
skal lægerne sikres bedre i tilfælde af 
sygdom, død og tab af erhvervsevne. Det 
vil blandt andet ske ved, at dækningen 
ved tab af erhvervsevne og død i højere 
grad end i dag tilpasser sig udviklingen i 

lægernes karriere, så den ikke udhules i 
takt med, at lønnen stiger. Samtidig bliver 
der bedre mulighed for at få dækket indi-
viduelle behov, hvis standarddækningen 
ikke passer til den enkelte.

Tilslutning i flere trin
Vedtager lægerne den nye pensionsord-
ning, vil ordningen blive obligatorisk for 
nye medlemmer i løbet af 2023. Vi for-
venter at kunne tilbyde markedsrenteord-
ning til nuværende medlemmer året efter.

Fuld fart på udvikling af ny pension

Udgivet af Lægernes Pension
– pensionskassen for læger

Dirch Passers Allé 76  
2000 Frederiksberg
Telefon 33 12 21 41    
pension@lpb.dk
bank@lpb.dk
www.lpb.dk
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Indhold

Grønne investeringer øges med 50 procent
Nye mål for både flere grønne investeringer og 
markante reduktioner i udledning af CO2 fra invester-
inger i aktier, obligationer og ejendomme.

Rød tråd i grøn rapport
Rapportering om arbejde med bæredygtighed i 
Lægernes Pension bygger på fundament af 
dokumentation, balance og troværdighed.

Njet til investering i Rusland
Umiddelbart før den russiske invasion i Ukraine solg-
te Lægernes Pension massivt ud af investeringsak-
tiver i Rusland. Kom tæt på forløb og forberedelser.

Tjek dit økonomiske helbred
Forebyg og forbered en sund økonomi med løbende 
helbredstjek af økonomien. Få inspiration til afdæk-
ning af behov, ønsker og muligheder.

For lidt - og for meget - er skidt for pensionen
Gevinsten kan være op til 20 procent mere til dig 
selv, når arbejdslivet slutter.

Arbejdet mere spændende end investering
Tidligere mærkede Arne Astrup spændingen ved selv 
at investere i anparter, pantebreve og ejendomme. 
I dag får han rigelig spænding via arbejdet og har 
placeret sin formue i Porteføljepleje.

Intens debat om væsentlige beslutninger
Generalforsamlingen var præget af livlige debatter 
om pensioner og bæredygtighed.

Medvind i 2021 men turbulent 2022
Få højdepunkter og overblik over resultater og ud-
vikling i Lægernes Pension og Lægernes Bank.

Fælles kamp mod hvidvask
Krav til kundeoplysninger er store, men bankkunder 
er spydspids i kamp mod hvidvask, lyder det fra 
Finanstilsynet. 
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www.lpb.dk/generalforsamling

ADM. DIREKTØR CHRESTEN DENGSØE løftede sløret for visionerne bag 
udviklingen af en ny pension til medlemmerne af Lægernes Pension.
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Tesla  634 mio. kr. Elbiler, solenergi  
  og batterier

Microsoft Corp. 228 mio. kr. Cloud-løsninger til at  
  måle og nedbringe C02

EDP Renovaveis 84 mio. kr. Grøn energiproduktion

Intel Corp. 64 mio. kr. Mikroprocessorer

Schneider  60 mio. kr. Energioptimering/ 
Electric   ladestandere til elbiler

Bæredygtighed:

Grønne investeringer på i alt 20 milliarder 
kroner inden udgangen af 2030 er målet  
for Lægernes Pension. 

Kampen for bedre klima og en mere bæredygtig klode 
fortsætter i Lægernes Pension. Over de næste otte år 
skal pensionskassen øge sine grønne investeringer med 
50 procent eller konkret for et beløb svarende til cirka 
8,5 milliarder kroner. Det fremgår af den seneste bære-
dygtighedsrapport ”Bæredygtighed og aktivt ejerskab 
2021” fra Lægernes Pension. Målet er, at de grønne inve-
steringer skal udgøre knap 20 milliarder kroner – eller 15 
procent – af de samlede investeringer ved udgangen af 
2030. I dag udgør de 10 procent.

Målt og vejet på samme vægt
Lægernes Pensions grønne investeringer følger EU´s nye 
regler for, hvornår investeringen er grøn og bæredygtig. 
EU-taksonomien, som reglerne kaldes, har været efter-
spurgt i lang tid, fordi de sikrer, at arbejdet med bære-
dygtige investeringer bliver målt og vejet efter samme 
standarder. 

- Der er meget stor fokus på, om selskaber er ”grønne” 
eller ”sorte”, men få selskaber er hverken det ene eller 
andet. Derfor handler det ikke om selskaberne i sig selv, 
men om selskabers grønne aktiviteter. Netop det forhold 
tager de nye EU-regler højde for, siger Peter Rasmussen, 
chef for ansvarlige investeringer i Lægernes Pension. 

Grønne begrænsninger
Hvis grønne investeringer er begrænset til selskaber, 
der udelukkende har grønne aktiviteter, vil det kun være 
muligt at investere i 28 selskaber i hele verden ud af i 
alt cirka 9.100 selskaber i det globale aktieindeks, viser 
opgørelser. 

Med bestyrelsen Imod bestyrelsen

Alle 
stemmer

Stemmer 
relateret til klima

0%

25%

50%

75%

100%

Afgivne stemmer

Fordeling af grønne investeringer

Børsnoterede aktier
23%

Børsnoterede 
obligationer 5%

Ejendomme
23%

Infrastruktur
49%

- Rene ”grønne” selskaber er meget sjældne. Følger vi 
en meget snæver definition, bliver det derfor næsten 
umuligt at investere de store summer, som den grønne 
omstilling kræver. Omvendt er det en pædagogisk 
opgave at forklare, hvorfor eksempelvis et olieselskabs 
vindmøller kan tælle med i vores grønne investeringer. 
Derfor bestræber vi os på at være meget gennemsigti-
ge omkring, hvad vi tæller med som grønt,” siger Peter 
Rasmussen.

Grønne investeringer på  
11 milliarder kroner (2021) 

Lægernes største grønne 
aktieinvesteringer (2021)

Om to år skal  
C02-udledninger fra  
investeringer være  
markant lavere
Reduktionsmål for udledning af CO2 
inden 2025 for udvalgte aktiver:

Grønne investeringer 
øges med 50%

PECUNIA JUNI 2022     SIDE 5

25% fra aktier

30% fra virksomhedsobligationer

55% fra danske ejendomme
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Et trekløver bestående af dokumentation, tro-
værdighed og balance er omdrejnings-
punkt for ”Bæredygtighed og aktivt 
ejerskab 2021”, som er den anden 
bæredygtighedsrapport fra Læ-
gernes Pension. Rapportens 
ambition er på faglig og saglig 
vis at give lægerne overblik 
over pensionskassens strategi 
i arbejdet for en bæredygtig 
fremtid og samtidig adressere 
dilemmaerne og den balance-
gang, som er nødvendig. 
Rapportens fokus på kon-
krete mål og indsatser 
skal give anledning til 
refleksion og samtidig 
sikre, at debatten om 
bæredygtighed sker på 
et fælles og evidensbase-
ret grundlag.

Bæredygtighed:

Effektivt beredskab i Lægernes Pension førte til 
hurtigt salg af russiske obligationer og aktier. 

Timingen var rigtig, men forberedelserne var ikke præget af tilfæl-
digheder, da Lægernes Pension solgte for godt 800 millioner kro-
ner i russiske obligationer og aktier. Værdipapirer som på tre dage 
blev stort set værdiløse, da Rusland invaderede Ukraine og blev 
mødt med omfattende økonomiske sanktioner. Forud var gået et 
intenst forløb i pensionskassen som skulle sikre, at de nødvendige 
analyser var udført, så der kunne handles hurtigt, hvis konflikten 
mellem Ukraine og Rusland eskalerede. Forberedelserne viste sig 
værdifulde for pensionskassens medlemmer.

Ansvarlighed:

Værdifuldt beredskab
Med invasionen skete et regulært paradigmeskift i 
verdensordenen, der har betydet, at investeringer skal 
ses i lyset af en ny økonomisk, geopolitisk og sikker-
hedspolitisk dagsorden. Udviklingen har understreget 
værdien af løbende overvågning, handlefrihed og et 
effektivt beredskab, der kan handle hurtigt. 

Njet til investering i Rusland

Februar

20

Februar

10

Februar

3

Februar

23

Februar

24

Beredskabet i Lægernes 
Pension op til invasionen

Komité for bæredygtig-
hed sætter konflikten under 
skærpet observation. 

Investeringskomité gør 
beredskabsplaner klar.

Salg af russiske statsobli-
gationer besluttes og  
gennemføres dagen efter.

Salg af øvrige russiske 
aktiver.

Rusland invaderer 
Ukraine.

Læs ESG-rapporten  
Bæredygtighed og 
aktivt ejerskab 2021 på 

TROVÆRDIGHED

Rød tråd i grøn rapport

Lægernes Pension 
i aktivt ejerskab

                 gange var klima på dagsordenen på  
generalforsamlinger – halvdelen af gangene gik  
Lægernes Pension imod bestyrelsens anbefaling.

 
        amerikanske selskaber tvunget til øget  
åbenhed om lobbyarbejde indenfor klima.

Stemte imod klimaplaner i mineselskaberne 
Glencore og BHP, fordi de ikke var  
tilstrækkeligt ambitiøse. 

3

EU´s afsæt for grønne  
investeringer er, at de  
skal bidrage til at:
•  Modvirke/tilpasse klimaændringer

•  Sikre bæredygtig brug og beskyttelse  
af vand- og havressourcer

•  Fremme omstilling til cirkulær økonomi

•  Forebygge og bekæmpe forurening

•  Beskytte og genoprette  
biodiversitet og økosystemer

BALANCE

DOKUMENTATION

TROVÆRDIGHED

Bæredygtighed  og aktivt ejerskab 2021

www.lpb.dk/ri
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STUDERENDE

Tag en FADL-vagt som studiejob. Udover lønnen 
sætter FADL’s Vagtbureau penge ind på en pen-
sionsopsparing til dig i Lægernes Pension. 
Overvejer du at stifte familie? Tænk på at sikre 
hinanden allerede nu. 

YNGRE LÆGE <35 år

Få overblik over, hvordan din pensionsordning  
sikrer dig og dine. Godt begyndt er halvt fuldendt! 
Tjek om du er dækket godt nok, hvis du bliver  
syg eller dør. 
Forbered dig på at købe bil eller hus – det er nu,  
du har råd til at spare op til det.

YNGRE LÆGE 35-45 år

Skal familiens indkomst sikres bedre ved sygdom 
eller død? Gør det, mens helbredet er godt.
Betal af på dyr gæld, før du sparer mere op. 
Overvej om du sparer nok op til pensionen. Sørg 
for at planen omfatter din partner.

OVERLÆGE 45-55 år

Optimér pension og skat. Sørg for at planen omfat-
ter din partner.
Overvejer du forældrekøbslejlighed eller sommer-
hus? Lægernes Boliglån kan være en mulighed.
Betaler du for unødige livsforsikringer?
Hvad er planen, hvis én af jer dør?

PRAKTISERENDE LÆGE

Er din indtægt sikret, hvis du bliver syg eller dør?
Indbetal mere til pension, når lånet til goodwill er 
betalt.
Overvej om opsparing i virksomhedsordningen skal 
bruges til forældrekøb af lejlighed.

ALLE LÆGER >55 år

Læg et realistisk budget for livet som pensionist.
Planlæg salg af bolig i god tid. Husk, du kan give 
skattefri gaver til børn og børnebørn.
Planlæg seniorordning eller salg af praksis i  
god tid.
Overvej om din friværdi skal udnyttes.
Overvej at spare ekstra op til pension de sidste år 
inden pensionering.

PENSIONIST

Få pensionerne udbetalt i rigtig rækkefølge, så du 
får mest ud af dem. 
Husk, du kan give skattefri gaver til børn og bør-
nebørn. 
Investerer du dine penge hensigtsmæssigt?

Tjek dit økonomiske helbred

Pension:

Der er regler for, hvordan vi må kontakte dig uopfordret. Vi må 
gerne sende dig et papirbrev med posten, men vi må ikke kon-
takte dig digitalt, fx om nye produkter. Giver du os dit samtyk-
ke, kan vi sende dig et digitalt brev, når det er relevant. 

Hvis du er tilmeldt Folkeregistrets Robinson-liste for at undgå 
reklamer, er det især vigtigt, at du giver os samtykke, da vi ikke 
må kontakte dig uopfordret hverken på papir eller digitalt. Så 
går du ikke glip af nyttig viden om fx nye produkter, som du  
kan have gavn af. 

Gå ikke glip af...

”Tjek jævnligt din økonomi og 
altid ved store ændringer i livet”

Se om tjekpunkterne passer til din profil 
eller ring til os på 33 12 21 41, så finder vi en løsning, 

der er skræddersyet til dig.

BØRN - GIFT - SKILT 
ARV - PÅ PENSION

7

www.lpb.dk/samtykke

dine dækninger i 
MIN PENSION

Tjek

Sørg for god balance mellem 
opsparing og forsikring så du 
optimerer din pension. Gevin-
sten kan være op til 20 procent 
mere til dig selv, når arbejdslivet 
slutter. 

Det er med forsikringer, som med kost-
pyramiden. Basis skal være i orden, og der 
skal ikke være for mange unødige kalorier. 
Oversat til forsikringssprog betyder det, 
at pensionsordninger skal være sat rigtigt 
sammen, så du og dine pårørende er sikret 
godt, men omvendt heller ikke betaler for 
noget, der ikke er brug for. 

Det kan således slide på pensionen, hvis 
du har brugt tusindvis af kroner på at 
betale til en ægtefællepension, hvor æg-
tefællen i forvejen er godt dækket blandt 
andet af sin egen pension. Indbetalinger 
som kunne være brugt på at forøge din 
egen pension. Indbetaling til en livsvarig 
ægtefællepension reducerer din pension 
med 17-20 procent. For en 10-årig ægte-
fællepension er der 11-13 procent mindre 
i pension til dig selv. 

Omvendt kan en forglemmelse betyde, 
at familien ender i et økonomisk ingen-
mandsland, fordi dækninger ikke blev 
tjekket, da singlelivet blev erstattet med 
familieliv. 

For lidt og for meget
En undersøgelse viste i 2020, at 
mere end hver fjerde pen-
sionskunde i et kommercielt 
selskab var underdækket ved 
død eller tab af erhvervsevne. 
Omvendt betalte hver 10. af 
selskabets pensionskunder for 
en forsikring, de ikke havde brug for. 
Resultaterne kan ikke overføres direkte til 
lægernes obligatoriske pensionsordning. 
Alligevel er der god læring i undersøgel-
sen, mener chefkonsulent Thomas Krogh:

 - Den illustrerer, at alle med fordel kan 
tjekke, at de ikke betaler til noget, som de 
ikke har brug for – eller endnu værre – er 
utilstrækkeligt dækket. Pension og forsik-
ring er desværre generelt et lav-interesse-
område for mange. I hvert fald indtil de 
får brug for det.

Denne udgave af Pecunia trykkes på mere 
klimavenligt papir, som reducerer 
klimabelastningen med 
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Bæredygtighed:

Pecunia på klimavenligt papir

90%

For lidt – og for meget – er skidt for pensionen
Værdifuldt serviceeftersyn
Han peger på, at lægerne bør være sær-
ligt opmærksomme på balancen mellem 
pension og forsikringsdækning, når der 
sker store forandringer i livet som huskøb, 
børn eller skilsmisse. I mindre ”dramati-
ske” situationer kan et serviceeftersyn af 

pensionen også være værdifuldt.

- På et tidspunkt har mange 
læger tjent så godt gennem 
flere år, at de er rigeligt dæk-

ket ind med friværdi i huset, 
supplerende pensioner eller frie 

midler. Ægtefællen har måske også en 
god pension, og man er kommet op i åre-
ne og har måske arvet fra sine forældre. 
Derfor kan det være værd at undersøge, 
om man med fordel kan bruge flere penge 
på opsparing end på at forsikre sig selv 
og sine nærmeste, siger Thomas Krogh.

OPSPARING FORSIKRING
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Formuepleje:

Med investeringer i både Californien, Sydafrika og Charlotten-
lund har Arne Astrup rent geografisk været vidt omkring gen-
nem årene. Det har i høj grad været ejendomme, som har været 
omdrejningspunkt for investeringerne. Interessen for at investere 
i ejendomme kom ikke mindst fra Arne Astrups far, der som jazz-
musiker og ejer af Hellerup Musikskole ikke kun havde et godt 
øre for musik, men også var god til at finde melodien, når det 
kom til investeringer i ejendomme.

- Min far var god til at købe ejendomme og pantebreve, som 
var populært i 1980´erne, så som ung studerende hoppede jeg 
med på den vogn. Jeg lærte hurtigt, at nogle altid betalte deres 
termin, men også, at der var andre, som ikke gjorde, husker Arne 
Astrup, der i dag er programdirektør i Novo Nordisk Fonden.

Mejeri på anparter
Som lægestuderende gav indtægter fra tre forskellige studiejob 
overskud i en lille privatøkonomi til, at Arne kunne købe en andel 
i et mejeri i Californien. Investeringen skete gennem datidens 
store udbyder af anparter, Mercandia, men det største udbytte 
viste sig at være nogle dyrt købte erfaringer.

- Anparterne blev en tvivlsom affære, hvor jeg virkelig fik ørerne 
i maskinen. Heldigvis hæftede jeg kun for indskuddet, men det 

Når arbejdet er for spændende til  investeringer

Bag om 
Arne Astrup
Medlem af Lægernes Pension 
og kunde i Lægernes Bank 
siden 1992. I dag programdi-
rektør i Novo Nordisk Fonden 
med ansvar for at udvikle et 
nyt nationalt center til frem-
me af sund vægt med særligt 
fokus på børn og deres fami-
lier. Uddannet læge (1981), 
dr.med. (1986) og tidligere 
professor ved Københavns 
Universitet. Tidligere for-
mand for bl.a. Ernæringsrådet 
(1992-2003) og præsident 
for International Associa-
tion for the Study of Obesity 
(2005-2009). 

lærte mig tidligt, at man ikke skal tro på rådgivere, som siger, at 
der ikke er risiko ved investeringer, siger Arne Astrup.

Tag over hovedet
Siden fulgte investeringer i den første lejlighed i Charlottenlund. 
Derefter både hus, sommerhus og senest forældrekøb til famili-
ens tre børn.

- Det primære formål har altid været at sikre familien tag over 
hovedet og give børnene en god base. Men jeg har lånt flittigt i 
Lægernes Bank, og selvom det var stramt i begyndelsen, er det 
altid endt med at være en god investering, siger han.

Vildskud på savannen
Næsten altid i hvert fald. En penthouselejlighed i Cape Town blev 
købt, lige inden finanskrisen eksploderede i 2008. Lejligheden 
blev købt for oplevelsernes skyld, og fordi familien gerne ville 
støtte Mandelas Sydafrika efter apartheidstyrets fald. Økonomisk 
var det dog en safari, Arne Astrup gerne havde undværet. Det lyk-
kedes at sælge lejligheden til det, som den oprindelig var købt for. 

- Problemet var bare, at kursen på den sydafrikanske valuta var 
halveret. Jeg mener selv, at jeg har en god forståelse for økono-
mi, men det mindede mig om, at man ikke kan vinde hver gang, 
og det er vigtigt, at man ikke investerer mere, end man har råd til 
at tabe. Desværre har jeg oplevet venner og bekendte, som har 
forkøbt sig og investeret i mærkelig ting, som de har betalt af på 
i årevis, siger Arne Astrup, der aldrig har investere mere, end han 
har haft råd til at tabe.

Spænding i hverdagen
I dag er en del af familiens opsparing placeret i Porteføljepleje 
i Lægernes Bank, hvor investeringsrådgivere forvalter pengene. 
I forhold til sin tidligere aktive involvering i sine investeringer 
kan det virke modsætningsfyldt – grænsende til kedeligt – at 
Arne Astrup i dag har overladt det til andre at passe på familiens 
formue.

- Vil man have større afkast, så kræver det, at man bruger tid på 
at forstå investeringsmarkedet og de mange produkter, der er til 
rådighed. Det har jeg hverken tid eller interesse til at sætte mig 
ind i. Jeg savner ikke spændingen ved at rode med investeringer 
– jeg har rigelig travlt med ting i mit arbejdsliv, som både er sjove 
og spændende, siger han.

Ofte håndterer vi de mindre beslutninger om 
pension og økonomi nemt og hurtigt over  
telefonen eller via et onlinemøde. Når de store 
beslutninger skal træffes, foretrækker mange  
fysiske møder. I Lægernes Pension & Bank  
tilbyder vi dig begge dele. 

Vi kan holde mødet online via Teams eller over 
telefonen. Du kan også vælge at møde os rundt 
om i landet på vores kontorer i København,  
Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding og Sorø. 

Book møde på www.lpb.dk/moede

Mød os online eller fysisk  
- du bestemmer 

Kontante fordele  
med NemKonto

Som ung lægestuderende var Arne Astrup aktivt 
involveret i sine investeringer. I dag er en stor 
del af familiens penge placeret i Porteføljepleje. 
Jeg savner ikke spændingen ved at rode med  
investeringer, siger han.

NemKonto er også 
en fordel for din 

opsparing. Så kan du have 
op til 150.000 kroner 

stående og undgå
 negativ rente.

www.lpb.dk/fordele

Lægernes Bank er den billigste bank i Danmark. 
Det viser undersøgelser foretaget af Forbruger-
rådet Tænk. Din økonomiske gevinst bliver 
endnu større, hvis din NemKonto er i Lægernes 
Bank. Vi skærer nemlig 1-2 pct. point af renten, 
når du låner til bolig, bil 
eller lægepraksis.
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Opbakning til mere aktivt ejer-
skab og selvstændig stilling til 
atomvåben og investeringer i 
Kina på årets generalforsamling. 
Solid tilslutning til arbejde med 
udvikling af ny pension.

På dette års generalforsamling blev for-
slag, som kan få stor betydning for pensi-
onerne og pensionskassens investeringer, 
vedtaget efter intense debatter blandt de 
delegerede. 

De delegerede henstillede blandt andet 
til bestyrelsen, at pensionskassen skal af-

vikle sine investeringer i Kina og fremover 
ikke bør investere i selskaber, der bidrager 
til produktion af atomvåben. Heller ikke 
fossile selskaber gik fri, ligesom pensions-
kassen blev opfordret til at intensivere sit 
aktive ejerskab over for banker, der mod-
arbejder Paris-aftalen. Mens flertallet var 
tilfredse, var der bekymring blandt andre 
delegerede.

- Det er gode debatter, men de bør tages 
i Lægeforeningen. Lad os holde snot og 
kanel for sig. Vi beder bestyrelsen om, at 
de skal sælge alt muligt, lød det fra Claus 
Brøchner, der deltog som delegeret for 
Lægeforeningen. 

Intens debat 
om væsentlige 
beslutninger

Generalforsamling:

Delegerede med mærkesager
Tilslutningen til de forskellige delegeret-
lister havde allerede før generalforsamlin-
gen sendt et signal om, at der ville være 
fokus på en række forskellige mærkesa-
ger. Lægeforeningen tegnede sig for 59 
delegerede og FADL 4, mens Læger for 
Klimaet havde 31 delegerede, Lige Pen-
sion 27 og Atomvåbenfri Investering 4. 

De i alt 125 delegerede var valgt af 16 
procent af pensionskassens medlemmer 
ved en digital afstemning tidligere i år. 

Ivrig debat
En af de første debatter om investering 
i atomvåben trak tidligt de forskellige 
synspunkter skarpt op. Enigheden rakte 
til en overordnet skepsis og modstand 
mod atomvåben, men grundlæggende 
var der uenighed om Lægernes Pension 

skulle læne sig op ad Danmarks officielle 
politik eller føre en selvstændig politik på 
området. 

Listen Atomvåbenfri Investering argumen-
terede for en selvstændig holdning og 
forbud mod investeringer i virksomheder, 
der producerer, servicerer eller vedligehol-
der atomvåben: 

- Atomvåben er atomvåben uanset, hvor 
de produceres. Som læge er det al-
lervigtigst at tage stilling til, om vi skal 
investere i virksomheder, som producerer 
masseødelæggelsesvåben, lød det fra 
Klaus Arnung.

Lægeforeningens formand, Camilla 
Rathcke, advarede mod at gøre general-
forsamlingen til en politisk kampplads:

- Bliver generalforsamlingen politisk fo-
rum for alt muligt andet end det primære 
formål, så skal vi tænke os godt om. Ikke 
for at sige, at vi ikke skal tænke klima 
og bæredygtighed. Det skal vi. Men hver 
gang vi lægger nye begrænsninger på 
os selv, så bliver det sværere at foretage 
gode investeringer. Jeg er ikke sikker på, 
at pensionskassen er det rigtige sted at 
løfte de her politiske dagsordener.

Et synspunkt som Martin Schønnemann-
Lund fra Læger for Klimaet var uenig i: 

- Investeringer er politik uanset, hvordan 
vi vender og drejer det.

Ekstra undersøgelse afvist 
Afgørelsen blev også tæt om et forslag fra 
Lige Pension om at gennemføre en uvildig 
undersøgelse af det såkaldte kønsneutra-

LÆGEFORENINGENS FORMAND  
Camilla Rathcke talte for bæredygtig-
hed men advarede mod at gøre gene-
ralforsamlingen til et politisk forum.

DE DELEGEREDES  
debatlyst var stor, 

og talerstolen blev 
flittigt benyttet i 

løbet af den fire timer 
lange generalforsamling. 

Claus Brøchner var bl.a. 
bekymret for, at bestyrel-

sen blev pålagt for 
mange restriktioner.

BESTYRELSESFORMAND Tina Øster Larsen talte  
undervejs med bestyrelsens nye ikke-lægelige  
medlem, Niels Olsen (t.v.), der bringer solid  
erfaring med sig fra den finansielle sektor.

Han fik opbakning fra Birgitte Ries Møller – 
også delegeret for Lægeforeningen:
- Jeg har tillid til bestyrelsen, og at vi giver 
dem et mandat. Nu er det åbenbart ikke 
nok at være grøn. Nu skal vi også sælge det, 
som er en lille bitte smule sort. Det er en 
glidebane.

Kritikerne var også nervøse for, at henstil-
lingerne ville medføre store ekstra omkost-
ninger i Lægernes Pension, når de skulle 
efterleves i praksis. Pensionskassens direk-
tør Chresten Dengsøe forklarede, at nogle 
af forslagene kan håndteres inden for de 
rammer, der er i dag, mens andre vil med-
føre ekstra omkostninger både eksternt og 
internt i form af flere medarbejdere.

AFSTEMNINGER blev  
foretaget digitalt via de  
delegeredes mobiltelefoner, 
som derfor var flittigt i brug.
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le grundlag og muligheden for efterregu-
lering af pensioner fra før 1998. Modstan-
dere henviste til, at man burde afvente 
resultatet af Ligebehandlingsnævnets 
behandling af sagen. Forslaget blev afvist 
med 58 stemmer for og 60 imod. 

Lige Pension var uforstående overfor, at 
bestyrelsen havde anbefalet at stemme 

Generalforsamling:

ADM. DIREKTØR Chresten Dengsøe 
brugte egne erfaringer til at illustrere, hvor-
for man skal være ekstra opmærksom, når 
der er medvind på finansmarkederne.

2021 blev et godt og travlt år i 
både Lægernes Pension og Læ-
gernes Bank, lød budskaberne 
på generalforsamlingen. 

2021 fik leveret et solidt investeringsaf-
kast til medlemmernes pensioner. Med et 
afkast på 15,1 procent opnåede Læger-
nes Pension det højeste afkast i tolv år 
– på trods af alt fra coronakrise, nedluk-
ninger, restriktioner og med udsigt til 
stigende renter og faldende vækst. 

Medvind på cykelstien
- Skal jeg være ærlig, så kom vi måske 
lidt let til tingene i 2021. Jeg har lært, at 
når jeg cykler og føler, at jeg har rigtig 
gode ben, så er det typisk, fordi jeg har 
medvind. Og vi havde medvind i 2021. 
Derfor gemmer vi også lidt til 2022 og de 
kommende år, lød det fra adm. direktør 
Chresten Dengsøe.

Med udviklingen i Ukraine ser det ud til, 
at pensionskassen kan få brug for reser-
verne hurtigere end ønsket, som det lød 
i en kommentar til direktionens forelæg-
gelse af årsrapport for 2021.

Årets afkast på 15,1 procent var bedre 
end gennemsnittet af pensionsselskaber.

Nuancer og ambitiøse klimamål
Direktionen adresserede samtidig en ny 
tilgang fra EU til grønne investeringer. 
Fremover vil EU i højere grad vurdere 
grønne aktiviteter og ikke grønne selska-
ber. 

- Jeg tror, det bliver rigtigt afgørende for, 
at vi kommer i mål på det her område, 
sagde Chresten Dengsøe. 

Årsregnskab:

Medvind i 2021 
men turbulent 
start på 2022

NY BESTYRELSE 
PÅ PLADS EFTER  

KAMPVALG
Efter kampvalg vandt 

Læger for Klimaets kan-
didat, Ulla Hansen, den 

ledige plads som lægeligt 
medlem af bestyrelsen i 

Lægernes Pension. 
Bestyrelsen består heref-
ter af (fra venstre) læge 

Ulla Hansen, advokat 
Tina Øster Larsen (fmd.), 

direktør Niels Olsen 
(nyvalgt ikke-lægeligt 
medlem), læge Rune  

Petring Hasselager  
(næstfmd.), investerings-
direktør Claus Jørgensen, 

læge Jakob Lager og  
læge Helle Søholm.

De delegerede blev præsenteret for nye 
klimamål fra pensionskassen. Frem mod 
2025 vil Lægernes Pension reducere 
udledningen af CO2 fra aktieinvesteringer 
med 25 procent, med 30 procent fra virk-
somhedsobligationer og hele 55 procent 
fra danske ejendomme. Samtidig bliver der 
skruet op for de grønne investeringer. De 
skal i 2030 udgøre 15 procent af de sam-
lede investeringer mod 10 procent i dag.

Nyt boliglån stærkt fra start
Lægernes Bank har også skabt et nyt og 
solidt fundament – Lægernes Boliglån. 
Bankens knap 40.000 kunder fik i 2021 
adgang til et nyt, attraktivt og fleksibelt 
boliglån. Tilbuddet er modtaget så godt, 
at Lægernes Boliglån har finansieret boli-
ger for 900 millioner kroner siden lance-
ringen. Det nye boliglån er dermed også 
den primære årsag til, at bankens samlede 
udlån steg med 37,1 procent svarende til 
962 million kroner. En så kraftig vækst, at 
Finanstilsynet har bemærket det. 

- Tilsynets reaktion er forventelig, men vi 
er helt rolige. Læger har en solid økonomi, 
og vores nye boliglån erstatter andre lån, 
som lægerne ville have optaget i et real-
kreditinstitut, sagde Chresten Dengsøe.

I toppen af god  
selskabsledelse
Med 8 ud af 10 mulige point sco-
rer Lægernes Pension højest i en 
sammenligning af god selskabsle-
delse i danske pensionsselskaber. 
Undersøgelsen gennemført af 
Økonomisk Ugebrev ser bl.a. på 
bestyrelsens aflønning, størrelse 
og sammensætning samt organi-
sering af sine opgaver.

mod forslaget. Debatten fik bestyrelses-
formand, Tina Øster Larsen, til at uddybe 
bestyrelsens anbefaling:

- Jeg vejer mine ord nøje i den her sag, 
men når jeg tager ordet, er det fordi 
jeg oplever, at der bliver opsat en falsk 
modsætning. Ingen i bestyrelsen mener, 
at der skal ske ulovlig forskelsbehandling, 
men lovgivningen lægger begrænsninger 
på, hvad vi kan og ikke kan. Det er ikke 
en politisk holdning, men vi mener, at 
der allerede er foretaget meget grundige 
undersøgelser.

Udvikling af ny pension
Mens forslagene delte vandene, var der 
klapsalver til det igangværende arbejde 
med at udvikle en ny pensionsordning i 
Lægernes Pension, der bygger på et så-
kaldt markedsrente-princip.

Skitsen til den nye ordning blev gennem-
gået af adm. direktør Chresten Dengsøe. 

Han pointerede værdien af lægernes 
nuværende ordning men understregede 
samtidig, at nye krav og forventnin-
ger kræver nye løsninger. Løsninger der 
blandt andet giver det enkelte medlem 
bedre standarddækning med flere valg-
muligheder og mulighed for at skrue op 
og ned for investeringsappetitten. Målet 
er, at i første omgang vil nye medlemmer 
få tilbudt den nye ordning i løbet af 2023.

Enstemmighed og opbakning 
Forslag fra delegerede om, at medlem-
merne kan tilgodese andre end ægtefæl-
ler og samlevere, var i tråd med pensi-
onskassens arbejde med at udvikle en 
ny pension. Det sammen var et forslag 
om, at efterladte vil kunne få udbetalt 
medlemmets opsparede pension. Begge 
forslag blev vedtaget med klapsalver.

15,1% i afkast 
- højeste i 12 år.

Højdepunkter fra 2021:

1.900 
læger og lægestuderende blev nye 
medlemmer af Lægernes Pension. 

kunder skiftede til Lægernes Bank.

Pensionsformuen rundede 

Pensionsindbetalingerne voksede 
med 4,3 procent.

betalte i gennemsnit 541 kroner  
til administration. 

lægerne stiftede deres 
egen pensionskasse. 
Siden da har lægerne 
også fået deres egen 

bank og investeringsfor-
ening i samme koncern.  

Bankens udlån 
voksede med 37 procent. Det 
skyldes stor interesse for det 
nye Lægernes Boliglån som 
alternativ til realkreditlån.

Lægernes Bank bidrog med 

til lægernes pensioner.  

siden
75 år

Hvert 
medlem 

120 mia. kroner

30 mio. kroner

3.500

Uafhængige 
undersøgelser 
kårede Lægernes Pension som 
både den mest veldrevne pensi-
onskasse og selskabet med de 
mest tilfredse medlemmer.  

www.lpb.dk/generalforsamling
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Som bankkunde mærker man indsatsen 
på området, når banken med jævne mel-
lemrum stiller en række spørgsmål om, 
hvordan man vil bruge sin bank. 

Alene i sidste kvartal af 2021 modtog An-
klagemyndighedens Hvidvasksekretariat 
18.380 indberetninger om mulig hvidvask 
eller terrorfinansiering. Indberetningerne 
til den finansielle efterretningsenhed kom-
mer især fra bankerne. Pecunia har spurgt 
Finanstilsynets kontorchef Heidi Ravnholt 
om balancen mellem kampen mod terror 
og hvidvask kontra de mange oplysninger, 
som bankerne efterspørger hos kunderne.

Banker er meget grundige, når de spør-
ger til kundernes brug af banken. Er det 
nødvendigt for at bekæmpe hvidvask og 
terror?
- Vi får tit spørgsmålet fra særligt bank-
kunder, men man skal huske på, at der bli-
ver stillet store krav til bankerne, som skal 
overvåge kunderne tilstrækkeligt godt. 
Banken er nødt til at kende kunden så 
godt, at banken kan fange transaktioner, 
som afviger fra normalbilledet for kunden. 
Det handler ikke om at snage, men om 
at forebygge og opfange mistænkelige 
transaktioner.

Det kan virke som om, at reglerne er ind-
rettet, så man – for en sikkerheds skyld – 
skyder gråspurve med kanoner? 
- Indsatsen er sat i værk for at beskytte os 
alle sammen. På samme måde som sikker-
hedskontrollen i lufthavnen. Her accep-
terer vi jo at blive kontrolleret. På samme 

måde har bankerne en vigtig samfundsop-
gave med at forebygge og være med til at 
spotte mistænkelige forhold. Så må vi som 
individer bidrage til, at bankerne kan løse 
deres opgave. Det er i alles interesse.

Læger er vel ikke de mest oplagt hvid-
vask- og terrorkandidater? 
- En læge på Hvidovre Hospital er måske 
ikke nødvendigvis den mest oplagte, men 
banken skal vide, hvis lægen i perioder ar-
bejder i Mellemøsten og får indbetalinger 
fra udlandet. Ligesom banken er nødt til 
at vide, hvis lægen yder økonomisk støtte 
direkte til en lokal nødhjælpsorganisation i 
Afrika, så lægens transaktioner ikke risike-
rer at udløse en alarm i bankens overvåg-
ning af transaktioner. Terrorfinansiering 
sker tit ved overførsel af småbeløb, som 
summer op, så derfor skal banken kende 
til lægens transaktionsmønster.

Tilsyn:

Fælles kamp 
mod hvidvask

HEIDI RAVNHOLT, kontorchef, Finanstilsynets kontor 
for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering.
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