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Besvarelse af spørgsmål 41 alm. del stillet den 13. november 2017 af 
ikkemedlem af udvalget Christian Juhl (EL). 
 

Spørgsmål: 
Med henvisning til artiklen ”Danske pensionskroner investeres i omstridt 
mine i Colombia” på www.dr.dk. den 10. november 2017, bedes ministe-
ren oplyse, hvordan ministeren vil sikre, at danske pensionsselskaber in-
vesterer i overensstemmelse med den bæredygtige miljø- og energipolitik, 
som Danmark og de fleste andre lande har forpligtet sig til bl.a. i Paris i 
2015? 
 

Svar: 
Forsikringsselskaber og pensionskasser skal efter de gældende regler in-
vestere deres aktiver således, at forsikringstagernes interesser varetages 
bedst muligt.  
 
Det overordnede princip for forsikringsselskabernes investeringer kaldes 
”prudent person-princippet” og har til formål at sikre, at selskabernes in-
vesteringsstrategi afspejler det, som kunderne er stillet i udsigt.   
 
Der er imidlertid ikke særskilte krav til, hvilke investeringer forsikrings-
selskaber og pensionskasser må foretage. Prudent person-princippet inde-
bærer således ikke, at der stilles krav om, at selskaberne investerer i be-
stemte kategorier af aktiver, ligesom der heller ikke er barrierer, der be-
grænser forsikringsselskabers og pensionskassers mulighed for at fastsæt-
te en investeringsstrategi, som f.eks. tager særlige etiske, miljømæssige 
eller politiske hensyn. Der er alene forventning om, at forsikringstagernes 
interesser varetages bedst muligt under den valgte investeringsstrategi.  
 
Det er dermed selskaberne selv, der fastsætter deres egne strategier for 
ansvarlige investeringer.  
 
Selskaberne har således allerede i dag mulighed for at fastsætte en inve-
steringsstrategi, som f.eks. tager højde for særlige etiske hensyn, så længe 
forsikringstagernes interesser varetages bedst muligt under den valgte 
investeringsstrategi. Det skal hertil bemærkes, at den finansielle sektor i 
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Danmark i høj grad følger de FN-støttede principper for ansvarlige inve-
steringer. 
 
Det er imidlertid regeringens ambition at gøre det lettere og mindre kom-
plekst for særligt institutionelle investorer at arbejde med samfundsan-
svar.  
 
Derfor tog jeg i foråret initiativ til en arbejdsgruppe, der blandt andet skal 
udarbejde input til en opdatering af Erhvervsministeriets vejledning om 
ansvarlige investeringer. Opdateringen vil tage afsæt i de førende interna-
tionale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd i regi af OECD og 
FN og fokusere på de væsentligste forhold om ansvarlige investeringer, 
som ledelsesniveauet hos institutionelle investorer forventes at have fokus 
på. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen 
  
 


