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Invitation til generalforsamling
Den årlige generalforsam-

ling i Arkitekternes Pen-

sionskasse er en dag, hvor 

alle medlemmer kan glæde 

sig over at have sine penge 

placeret et sted, hvor vi ikke 

er kunder, der skal generere 

et overskud til nogle aktio- 

 nærer, men er medlem mer,  

der i fælleskab udstikker retningen.

Med indflydelsen følger et ansvar. Ikke et hvilket som helst 

ansvar. Et ansvar for, at vi alle kan se frem til et liv efter ar-

bejdsmarkedet, hvor den ekstra tid ikke skal gå med at be- 

kymre sig om økonomi. Et ansvar for, at privatøkonomien 

ikke falder fra hinanden, hvis man mister sin arbejdsevne 

helt eller delvist. Og et ansvar for de nærmeste, når man dør.

Derfor er det vigtigt at sikre, at beslutningerne bliver så bredt 

funderede som muligt, og fra bestyrelsens side vil vi opfor-

dre til, at alle medlemmer gør deres indflydelse gældende. 

Det gør du bedst ved at møde op til debatten  - alternativt 

ved at afgive fuldmagt.

Alle deltagere på generalforsamlingen skal have mulighed for 

at komme til orde. Derfor er der begrænsninger på, hvor lang 

taletid den enkelte har til de forskellige dagsordenpunkter. 

Bestyrelsen vil desuden bede dirigenten om at tilrettelægge 

og styre debatterne undervejs. Det vil ske i overensstem-

melse med forretningsordenen for generalforsamlingen, 

som kan findes på www.arkitektpension.dk/apgf2015.

Vi ser frem til nogle gode debatter, og på de følgende sider er 

der en kort version af forslagene fra medlemmerne og besty-

relsen. For at give mest mulig tid til debatten på generalfor-

samlingen fremgår som noget nyt bestyrelsens holdning til 

de indkomne forslag. 

Som optakt til generalforsamlingen har vi i lighed med sidste 

år inviteret en foredragsholder. I år fortæller tidligere minis-

ter og EU-kommissær Ritt Bjerregaard om det at blive ældre.

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen bestyrelsen

Har du ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen, 

kan du i stedet udøve din demokratiske ret ved at give fuld-

magt. 

Der er tre måder at give fuldmagt på:

• Med en instruktionsfuldmagt giver du bestyrelsen in-

struktion om, hvordan den skal stemme under de enkelte 

punkter. Instruktionsfuldmagten er i stor udstrækning 

det samme som en brevstemme.

• Generalfuldmagt til bestyrelsen: Her giver du bestyrelsen 

fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med besty-

relsens anbefalinger.

• Generalfuldmagt til tredjemand: Her giver du en navn- 

 given tredjemand fuldmagt til at stemme på dine vegne  

 uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de  

 enkelte punkter.

Du kan give fuldmagt elektronisk eller downloade en 

pdf-blanket på www.arkitektpension.dk/apgf2015, gerne 

senest 12. april 2015 af hensyn til den praktiske afvikling af 

generalforsamlingen.

Du kan få transporttilskud efter gældende regler, som du 

kan se på www.arkitektpension.dk/apgf2015. Spørg efter en 

blanket på generalforsamlingen.

Fakta om fuldmagter
Vi ønsker, at så mange medlemmer som muligt kommer til pensionskassens 
generalforsamling og deltager i medlemsdemokratiet. Derfor forsøger vi at lave 
en spændende generalforsamling i gode omgivelser, og vi tilbyder transporttilskud 
til de medlemmer, som kommer langvejs fra.

Ritt Bjerregaard
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Dagsorden til generalforsamling 2015
Pensionskassen holder generalforsamling tirsdag den 14. april 2015 kl. 16.00 på Syddansk Universitet, 
Campusvej 55, 5230 Odense M.

Du finder alle dokumenter, som er relevante for generalforsamlingen, på www.arkitektpension.dk/apgf2015.

Når du melder dig til generalforsamlingen, sender vi dig:

• Årsrapport 2014

• Ansvarlige investeringer 2014

• Uforkortede forslag fra bestyrelse og medlemmer

Tidligere minister og EU-kommissær Ritt Bjerregaard holder foredrag fra kl. 16.00, og den formelle del af 

generalforsamlingen starter kl. 17.00.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat Lars Svenning Andersen, som 

også var dirigent ved sidste års generalforsamling.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand Mette Carstad aflægger bestyrelsens 

mundtlige beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2014

CFO Jens Munch Holst fremlægger de vigtigste pointer fra 

Årsrapport 2014.

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

På de næste sider finder du det væsentligste indhold af for-

slag fra bestyrelse og medlemmer. Når du melder dig til gene- 

ralforsamlingen, får du de uforkortede forslag med posten. 

Du kan også downloade forslagene på www.arkitektpension.

dk/apgf2015.

5. Valg til bestyrelse

I henhold til vedtægten er Cecilie Therese Hansen på valg, og 

bestyrelsen indstiller til genvalg for en tre-årig periode.

Lars Thiis ønsker at udtræde af bestyrelsen, og bestyrelsen 

indstiller til valg af Ole Bjørn Petersen for en to-årig periode 

(Lars Thiis’ resterende valgperiode).

Niels Olsen, uafhængigt regnskabs- og revisionssagkyndigt 

medlem udpeget af de faglige organisationer, ønsker at 

udtræde af bestyrelsen. Som det fremgår af dagsordenens 

pkt. 4, forslag 2, foreslår bestyrelsen, at det uafhængige 

regnskabs- og revisionssagkyndige bestyrelsesmedlem 

vælges på generalforsamlingen. Hvis forslaget vedtages, 

vil bestyrelsen på generalforsamlingen komme med en ind- 

stilling til kandidat. 

Bestyrelsen har i dag følgende sammensætning:

• Mette Carstad, formand, medlemsvalgt 2013-2016

• Cecilie Therese Hansen, næstformand, medlemsvalgt 

2012-2015

• Rikke Francis, udpeget af Arkitektforbundet

• Niels Olsen, uafhængigt regnskabs- og revisionssagkyn-

digt medlem, udpeget af de faglige organisationer

• Lars Thiis, medlemsvalgt 2014-2017

• Per Frølund Thomsen, udpeget af Akademisk Arkitektfor-

ening (AA)

•  Rie Øhlenschlæger, medlemsvalgt 2013-2016

6. Valg af revision

Hvis bestyrelsens forslag 3 om valg af revisionsfirma ved-

tages, jf. dagsordenens pkt. 4, indstiller vi til valg af Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Hvis bestyrelsens forslag 3 om valg af revisionsfirma ikke 

vedtages, jf. dagsordenens pkt. 4, indstiller vi til genvalg 

af statsautoriseret revisor Lone Møller Olsen og statsauto- 

riseret revisor Jacques Peronard fra Deloitte som henholdsvis 

revisor og revisorsuppleant. 

7. Sted for næste års generalforsamling

Vi foreslår, at næste års generalforsamling bliver afholdt i 

København.

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen være vært ved en 

stående buffet.
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Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Forslag 1: Navneændring af Arkitektforbundet og optagelse af designere 

Her kan du se forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Er der tale om et særligt langt forslag 
og begrundelse, er det bragt i en forkortet udgave.

Når du melder dig til generalforsamlingen, får du de uforkortede forslag med posten. Du kan også 
downloade forslagene og læse bestyrelsens bemærkninger på www.arkitektpension.dk/apgf2015.

Ad pkt. 4:

Forslag

Da Arkitektforbundet har skiftet navn til Forbundet Arki- 

tekter og Designere (FAOD), skal der foretages konse-

kvensændringer i pensionskassens vedtægt.

Herudover foreslås det, at designere – i lighed med arkitekter 

– kan optages som medlemmer, også uden de nødvendigvis 

er ansat under overenskomst med pligtige indbetalinger til 

pensionskassen.

Det foreslås, at ændringen træder i kraft fra vedtagelsen på 

generalforsamlingen.

Begrundelse

Arkitektforbundets navneændring betyder, at der skal ske 

konsekvensrettelser i pensionskassens vedtægt.

Bestyrelsen anser navneændringen som værende en god 

anledning til at udvide medlemskredsen i pensionskassen, 

så designere kan blive medlemmer af pensionskassen på 

samme vilkår som arkitekter.

I dag kan alle arkitekter, der kan optages i Akademisk 

Arkitektforening, blive optaget som medlem af pensions- 

kassen, uanset om de er omfattet af en obligatorisk over- 

enskomst eller ej. Det er fx selvstændige arkitekter, der  

ønsker at indbetale til pensionskassen.

I dag kan designere kun blive medlem af pensionskassen, 

hvis de er omfattet af en overenskomst, der er indgået mel-

lem en arbejdsgiver og FAOD, og/eller hvis de er omfattet af 

en virksomhedsaftale.

Bestyrelsen foreslår, at designere kan blive optaget i pen-

sionskassen efter samme regler som arkitekter, dog be-

grænset til designere der er cand.design. og bachelorer. 

Før 2011 var designer ikke en universitetsuddannelse. Derfor 

er der kun få designere, der opfylder uddannelseskravet, men 

der er potentiale til, at der på sigt kan blive lige så mange de-

signere som arkitekter.

Designere færdigudlært før 2011 kan således ikke blive 

medlem af pensionskassen, medmindre de er omfattet af 

en overenskomst mellem en arbejdsgiver og FAOD eller om-

fattet af en virksomhedsaftale.

Vedtægten §§ 3, 13 og 23.
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Forslag 2: Valg af det uafhængige regnskabs- og revisionssagkyndige bestyrelsesmedlem 
på generalforsamlingen

Forslag 3: Valg af revisionsfirma i stedet for valg af en personlig revisor

Forslag

Det foreslås, at det uafhængige regnskabs- og revisionssag-

kyndige bestyrelsesmedlem vælges på generalforsamlingen 

efter indstilling fra bestyrelsen og for en af bestyrelsen fast-

sat periode.

Det foreslås, at ændringen træder i kraft fra vedtagelsen på 

generalforsamlingen.

Begrundelse

Efter de nuværende regler skal det uafhængige regnskabs- 

og revisionssagkyndige bestyrelsesmedlem udpeges af  

organisationerne (AA og FAOD) i fællesskab for en af besty-

relsen fastsat periode, jf. vedtægten § 13, stk. 5.

For at bringe valget af det uafhængige regnskabs- og re-

visionssagkyndige bestyrelsesmedlem tættere på med-

lemmerne foreslås det, at vedkommende vælges af pen-

sionskassens medlemmer på generalforsamlingen efter  

indstilling fra bestyrelsen i stedet for at blive udpeget af de 

faglige organisationer.

At pensionskassens medlemmer skal vælge bestyrelses- 

medlemmet, efter bestyrelsens indstilling, betyder i praksis, 

at pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen 

får mulighed for at godkende eller afvise kandidaten. Kan- 

didaten skal således godkendes med mindst halvdelen af 

stemmerne.

Vedtægten § 13, stk. 5, og § 23.

Forslag

Det foreslås, at der gives mulighed for at vælge et revisions-

firma i stedet for valg af en personlig revisor, og at ændring- 

en træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen.

Begrundelse

I henhold til pensionskassens vedtægt skal der vælges en 

personlig statsautoriseret revisor. Det er således ikke muligt 

at vælge et revisionsfirma.

Pensionskassen har i dag valgt statsautoriseret revisor Lone 

Møller Olsen og statsautoriseret revisor Jacques Peronard fra 

Deloitte som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

For at sikre sig mod nøglepersons-afhængighed er det i dag 

praksis, at man i selskaber vælger revisionsfirmaer og ikke  

personlige revisorer. Revisionsfirmaerne, inkl. Deloitte,  

opfordrer også til, at der ikke sker personvalg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at det bliver muligt 

at vælge et revisionsfirma i stedet for valg af en personlig 

revisor.

Vedtægten §§ 19 og 23.
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Vedrørende forslag 5,6 og 7: Helbredsbetingede ydelser

Forslag 4: Delpension for offentligt ansatte

Forslag

Det foreslås, at det tilføjes i pensionsregulativerne, at der kan 

være overenskomstmæssige begrænsninger i muligheden 

for udbetaling af alderspension, hvis man stadig er i job.

Det foreslås, at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2016 og 

gælder for nye indbetalinger efter denne dato.

Begrundelse

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013 blev 

det på statens område aftalt, at der, under visse betingelser, 

kunne udbetales delvis alderspension, mens man stadig var 

i arbejde. Delpensionen beregnes forholdsmæssigt i forhold 

til den tid, hvormed arbejdstiden reduceres, dog maksimalt 

en tredjedel af pensionsdepotet svarende til den tredjedel, 

som kan anvendes til valgfri ydelser. Hvis man fx går 1/3  

ned i tid, kan der altså udbetales 1/3 af alderspensionen.

Overenskomstparterne har sat krav om, at dette skal indføres 

senest med virkning fra 1. januar 2016. 

Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har 

vedtaget tilsvarende regler i deres pensionspolitik.

Efter vores nuværende regler kan medlemmerne frit få  

 

udbetalt deres alderspension ved pensionsudbetalings- 

alderen (60/62 år), uanset om de fortsat er i arbejde. Overens- 

komsten betyder således en begrænsning i muligheden for  

udbetaling af alderspension, men da den alene vil få betydning 

for nye pensionsindbetalinger efter 1. januar 2016 - og ikke for 

det allerede opsparede depot - vil det først have en væsentlig 

økonomisk betydning for medlemmerne om en ganske lang 

årrække.

Ændringerne har i øvrigt alene betydning for medlemmer, 

som er ansat under de pågældende overenskomster.

Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning §§ 9  

og 20.

Som bestyrelsen redegjorde for på generalforsamlingen i 2014, 

har især fleksjob- og førtidspensionsreformerne medført, at 

nogle af vores regler for invalidepension ikke længere er tids- 

svarende og kan føre til uhensigtsmæssige – måske endda 

urimelige – afgørelser for medlemmerne. Det gælder både i 

forbindelse med tilkendelse af invalidepension og i forbindelse 

med reglerne for modregning. Problemet bliver større i takt 

med, at flere og flere af vores medlemmer bliver omfattet af 

reformens regler.

Bestyrelsen og en af bestyrelsen nedsat bestyrelsesarbejds-

gruppe har haft indgående drøftelser om ændring af reglerne 

for optagelse og helbredsbetingede ydelser.

Bestyrelsen drøftede og besluttede i første omgang en over-

ordnet politik for helbredsbetingede ydelser. Politikken er et 

udtryk for bestyrelsens overordnede holdninger og værdier på 

dette område. 

Bestyrelsen mener, at det overordnede formål med de hel-

bredsbetingede ydelser er at skabe tryghed og sikkerhed for 

medlemmerne i tilfælde af længerevarende sygdom. Udover 

at skulle tackle det følelsesmæssige i at blive syg skal medlem-

mets økonomiske grundlag ikke forsvinde, når medlemmet er 

blevet invalid. Målet er således, at medlemmet har mulighed 

for at bevare sin hidtidige levestandard trods invaliditet.

Det overordnede formål er udmøntet i 11 præciseringer. Poli-

tikken kan findes på pensionskassens hjemmeside under  

www.arkitektpension.dk/apgf2015.

Bestyrelsen foreslår på den baggrund en række ændringer for 

nye medlemmer.

Ændringer for nuværende medlemmer er mere komplekst, da 

nogle af ændringerne kan betyde forringelser for nogle med-

lemmer. Derfor skal der ske en nærmere analyse af forslagene 

og af, på hvilke områder ændringer skal ske med samtykke fra 

det enkelte medlem. 

Bestyrelsen mener dog, at behovet for en opdatering af reg-

lerne for modregning er så presserende, at den foreslår, at 
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Forslag 5: Optagelsesregler for nye medlemmer

denne ændring træder i kraft allerede pr. 1. maj 2015 for alle 

medlemmer. 

Udover ændringerne i reglerne for invalidepension har besty-

relsesarbejdsgruppen også set på optagelsesreglerne for nye 

medlemmer. Bestyrelsen foreslår på den baggrund en lem-

pelse af optagelsesreglerne for nye medlemmer, som det 

fremgår af forslag 5.

Forslag

Der foreslås en lempelse af optagelsesreglerne for nye med-

lemmer. 

Forslaget indebærer dels, at karensperioden nedsættes fra  

2 år til 6 måneder for obligatoriske medlemmer, dels at  

frivillige medlemmer i et ansættelsesforhold optages uden  

afgivelse af helbredsoplysninger, men med 24 måneders  

karens.

.

Det foreslås, at reglerne som udgangspunkt træder i kraft for 

nye medlemmer 1. juli 2016. Af administrative hensyn – især 

it-udvikling - foreslås det dog, at bestyrelsen får bemyn- 

digelse til at bestemme den præcise ikrafttrædelsesdato.

Begrundelse

Som tværgående pensionskasse mener bestyrelsen, at vi har 

et særligt socialt ansvar for, at så mange af vores medlem-

mer som muligt har ordentlige forsikringsdækninger. På den 

anden side er det også vigtigt, at det ikke er muligt for det 

enkelte medlem at spekulere mod fællesskabet.

Bestyrelsen har overvejet, hvordan vi kan lempe på reglerne 

for optagelse i pensionskassen, uden at det går ud over de 

nuværende medlemmer.

Bestyrelsens forslag indebærer en lempelse af optagelses-

reglerne, så flere medlemmer optages med karens, og at  

karensen nedsættes for de obligatoriske medlemmer, der 

ikke selv kan vælge, om de vil indbetale til pensionskassen 

eller ej.

 

Ændringen vil alt andet lige betyde en stigning i udbeta-

lingerne af invalidepension. På baggrund af de seneste års 

skadesforløb forventer bestyrelsen imidlertid, at der vil være 

tale om en begrænset merudgift, som i en vis udstrækning 

opvejes af de sparede administrative udgifter til helbreds-

vurderinger af frivillige medlemmer i et ansættelsesforhold.

Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning § 1, ny 

§ 1A og § 20.

Se uddybende begrundelse i de uforkortede forslag fra besty- 

relse og medlemmer.

Forslag 5 om optagelsesregler og forslag 7 om regler for helbredsbetingede ydelser gælder kun for nye medlemmer, 

der optages efter en af bestyrelsen fastsat dato – forventeligt 1. juli 2016. Forslagene har således ingen betydning for 

de nuværende medlemmer. Bestyrelsen er ved at analysere, hvilke ændringer der skal ske for nuværende medlem-

mer, og vender tilbage om dette til næste års generalforsamling.

Forslag 6 om modregningsregler gælder for både nuværende og nye medlemmer fra 1. maj 2015.



Forslag 6: Modregningsregler ved tilkendt invalidepension

Forslag 7: Regler for helbredsbetingede ydelser for nye medlemmer

Forslag

Der foreslås en lempelse af modregningsreglerne for alle 

medlemmer – både nuværende og nye. Lempelsen vil såle- 

des også gælde nuværende invalidepensionister.

Det foreslås, at der ved hel invalidepension modregnes med 

50 øre i invalidepensionen for hver krones lønindtægt, dog 

med et bundfradrag på 50.000 kr.  årligt (indeksreguleret) 

før skat og AMB.

Ved halv invalidepension foreslås det, at der modregnes 

med 25 øre i invalidepensionen for hver krones lønindtægt, 

dog med et bundfradrag på 100.000 kr. årligt (indeksregu- 

leret) før skat og AMB.

Det foreslås, at ændringen træder i kraft pr. 1. maj 2015.

Forslag

Der foreslås en række tilretninger af reglerne for tilken-

delse og udbetaling af invalidepension og andre helbreds-

betingede ydelser for nye medlemmer.

Forslaget indebærer ændringer i aldersgrænserne, revurder-

ing af tilkendelser og reglerne for modregning samt andre 

ændringer af mere teknisk karakter.

Der ændres ikke på, at der fortsat vil være dækning ved  

faginvaliditet, og der ændres heller ikke på kravene til  

udbetaling af invalidepension ved henholdsvis  1/2 eller 2/3 

erhvervsevnetab.

Det forventes, at reglerne kan træde i kraft for medlem-

mer, der optages pr. 1. juli 2016 og senere. Af administrative  

hensyn – især it-udvikling - foreslås det dog, at bestyrel- 

sen får bemyndigelse til at bestemme den præcise ikraft-

trædelsesdato.

Begrundelse

Betingelserne for at blive tilkendt hel invalidepension er, at 

man har mistet mindst 2/3 af sin erhvervsevne og mindst 

halvdelen af erhvervsevnen ved halv invalidepension. Man 

kan således godt arbejde nogle få timer om ugen og samti-

dig opfylde betingelserne for udbetaling af invalidepension.

Efter de nuværende regler sker der modregning krone for 

krone for enhver lønindtægt – både inden for og uden for 

faget. Det betyder, at der ikke er et økonomisk incitament 

til at arbejde for medlemmer, der er tilkendt invalidepension. 

Bestyrelsen mener ikke, at de nuværende modregnings- 

regler er rimelige og foreslår derfor en lempelse af mod- 

regningsreglerne, så der er et økonomisk incitament til 

at arbejde og dermed udnytte en eventuel resterende er- 

hvervsevne.

Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning § 10, stk. 

2, ny § 10A, stk. 4, og § 20.

Se uddybende begrundelse i de uforkortede forslag fra besty-

relse og medlemmer.

Begrundelse

På baggrund af bestyrelsens overordnede politik for hel-

bredsbetingede ydelser har bestyrelsen drøftet dækningen 

og foreslår på den baggrund ændringer for nye medlemmer 

på følgende områder:

• Aldersgrænser for tilkendelse og udløb af invalidepension

• Revurdering af tilkendelse af invalidepension

• Midlertidig bidragsfritagelse

• Andre ændringer af mere teknisk karakter

 

Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning §§ 7, 10, 

12 og 20, samt nye §§ 7A, 10A og 12A.

Se uddybende begrundelse i de uforkortede forslag fra besty- 

relse og medlemmer.

8     



Forslag 8: Formueforvaltning for tredjemand 

Forslag 9: Bemyndigelse til bestyrelsen om korrekturændringer o.l.

Forslag

Det foreslås, at generalforsamlingen godkender, at pen-

sionskassen tiltræder, at et selskab, som pensionskassen er 

medejer af, kan tilbyde formueforvaltning mv. for andre end  

 

 

pensionskassen, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere 

& Dyrlæger samt MP Pension - Pensionskassen for Magistre 

& Psykologer.

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyn- 

digelse til dels at foretage ændringer af redaktionel karakter 

i vedtægt og pensionsregulativerne, dels at foretage æn-

dringer i forslagene, hvis myndighederne måtte kræve det.

Ændringer af redaktionel karakter er fx ændringer af para-

grafnummer og/eller paragrafhenvisning, korrekturrettel- 

ser og lignende. 

Begrundelse

Pensionskassen er pt. medejer af Unipension Fondsmægler-

selskab A/S. Fondsmæglerselskabet har gjort det så godt 

investeringsmæssigt, at andre har tilkendegivet interesse 

i at overlade deres formueforvaltning til Fondsmægler- 

selskabet.

Bestyrelsen ser en mulighed i dette, da det, blandt andet 

gennem stordriftsfordele, i givet fald vil kunne betyde 

lavere omkostninger for medlemmerne af pensionskassen 

og dermed højere pensioner.

Bestyrelsen understreger, at det kan ske, uden at medlem-

merne påføres en unødig risiko.

 

Formueforvaltningen for andre vil ske i selskabsform fx 

gennem Unipension Fondsmæglerselskab A/S eller til- 

svarende, hvorved det sikres, at risikoen for tab begræn- 

ses til pensionskassens aktieinvestering i Fondsmægler-

selskabet. Et eventuelt tab vil altså ikke kunne berøre den 

medlemsformue, som Fondsmæglerselskabet er bedt om at 

forvalte for Arkitekternes Pensionskasse.
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Forslag fra medlemmerne
Forslag 10: Opfordring til afvikling af investeringer i kulselskaber m.v.

Forslag

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til:

• At arbejde for at afvikle investeringer i de 100 største 

kulselskaber snarest muligt og senest inden udgangen af 

2018.

 

• At indgå i og årligt dokumentere dialog med olie- og gas-

selskaber, hvor pensionsselskabet ejer aktier, om at afvik-

le deres investeringer i højrisikable udvindingsprojekter fx 

tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis.

Bestyrelsens kommentar

Vi deler bekymringen for klimaet, og pensionskassen  

arbejder via Unipension målrettet med problemstillingen. Vi  

underskrev i efteråret Global Investor Statement on  

Climate Change, som forpligter os til i handling at bidrage til 

en økonomi med lavere CO2-belastning. 

For os er handling dog ikke uden videre at sælge aktier i 

kulselskaber, som så bare bliver købt af andre. Vi tror på at 

tage ansvaret på os og udnytte vores ejerskab til at påvirke 

både udvindingsselskaber og energitunge virksomheder. 

Men vi anerkender, at der er medlemmer, som ikke ønsker 

investeringer i fossile brændsler, og vi vil derfor igangsætte  

en analyse, som skal afdække mulighederne for at kunne  

tilbyde en fond, der ikke blot er uden kulselskaber, men helt 

fossilfri. 

Vi anser dog aktivt ejerskab og ikke frasalg for at være den 

rette vej at gå. 

Ifølge lov om finansiel virksomhed er det endvidere besty-

relsens ansvar at fastlægge investeringsstrategien, og  

ansvaret kan ikke overgives til generalforsamlingen. 

Vi anbefaler, at medlemmerne stemmer imod forslaget.

Se uddybende kommentar i de uforkortede forslag fra besty-
relse og medlemmer.

Begrundelse

Set i forhold til klimaudviklingen efterleves Pensions- 

selskabet retningslinjer for investeringer mangelfuldt.  

Forskning viser at 2/3 af de kendte fossile reserver ikke kan  

afbrændes, hvis en global temperaturstigning på 2 grader 

skal undgås. Investeringer i ”ikke-brændbare fossile res-

sourcer” indebærer derfor risiko for tab.

Unipension har 2 mia. investeret i netop den slags energi- 

selskaber, som bidrager mest til klimaforandringer eller  

opererer i risikozonen for tabsgivende aktivitet.

Af hensyn til miljøet og vores pensionsmidlers stabilitet 

opfordrer vi bestyrelsen til at sikre den fornødne rettidige 

omhu i forvaltningen af vores pensionsmidler.

Se uddybende begrundelse i de uforkortede forslag fra besty-

relse og medlemmer.

Stillere

Lene Nielsen, Lilian Jensen, Kasper Larsson, Sara McKinley, Anne Poulsen, Jens Hvass, Ellen Bjarnø, Anders Strømvig Hansen, 

Søren Bjarnø, Katrine Thuesen, Jørn Simonsen, Per Hauschild
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Til dine noter
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