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Pengetanker i
kommunerne
Hvorfor går kommunerne glip
af milliarder, og hvordan kan
de påvirke samfundet
gennem etiske investeringer?

1

Er der politik i kommunernes opsparing?

Geelmuyden Kiese har på vegne af Alm. Brand
gennemført den første samlede analyse af,
hvordan kommunerne forvalter deres penge.

Danske kommuner sparer op som aldrig før. Tilsammen har kommunerne
44 mia. kr. under forvaltning i 2017. Men når opsparingen skal forvaltes,
er kommunerne på udebane.
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Kommunernes opsparing er primært investeret i
lavtforrentede realkreditobligationer, der opfattes
som en sikker havn i kommunerne. Men virkelig
heden er, at k
 ommunerne risikerer betydelige
kurstab i det øjeblik, obligationsrenten igen
begynder at stige. Derfor er tiden inde til, at hver
enkelt kommune forholder sig til, om investerings
strategien matcher det nuværende rentemarked, og
om der er behov for en større spredning, så afkastet
kommer til at matche risikoen.
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Endelig er der i mange kommuner behov for at give
opsparingen et etisk serviceeftersyn, der sikrer, at
kommunen kan leve op til borgernes, NGO’ernes og
pressens forventning om, at midlerne er investeret
etisk ansvarligt. Det handler ikke bare om at undgå
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investeringer i tobak. Kommunerne skal tage stilling
til investeringer i sort og grøn energi, bedre arbejds
vilkår, skattely, og i hvilke lande kommunen vil
investere i statsobligationer.
Geelmuyden Kiese har på vegne af Alm. Brand
undersøgt, hvordan store og små kommuner hånd
terer deres investeringer, både i forhold til afkast og
behovet for at optræde som ansvarlige investorer i
dag. Rapporten er baseret på interviews med
politikere, embedsfolk, rådgivere, eksperter og
NGO’er og en gennemgang af mere end en tredjedel
af de danske kommuners finansielle strategier. Den
henvender sig til de lokale politikere, der udstikker
de politiske rammer for kapitalforvaltningen, og til
de embedsfolk, der har det administrative ansvar.
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Undervejs vil Alm. Brands team af investerings
rådgivere udfordre status quo og komme med deres
vurdering af, hvad der skal til for at øge kommuner
nes muligheder for bedre afkast og tydeligere etik
– bl.a. ved at sprede risikoen og stille flere krav til
deres forvaltere.

Denne rapport har til formål at vise, hvordan
kommunerne kan:
• Øge muligheden for afkast og få mere
velfærd for pengene i et lavrentemarked
• Agere som en ansvarlig etisk investor i et
mere transparent og kritisk samfund

Den kommunale opsparing slår rekord
Kommunernes kasser bugner. Men opsparingen
samler støv – og giver meget lidt afkast.
Aldrig før har kommunerne haft så mange opsparede midler. Det er penge,
der er sparet op til nye skoler, plejehjem, cykelstier eller parkeringspladser.
Pengene er ikke brugt, bl.a. fordi kommunerne er bange for at ramme de
statslige udgiftslofter. Ifølge den seneste opgørelse fra tredje kvartal 2017
nåede kommunernes kassebeholdning op på 44,1 mia. kr. Det er ny rekord. Til
sammenligning var opsparingen på 28 mia. kroner for 9 år siden, viser tal fra
Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det er et tal, der mere end én gang har fået
en minister til at opfordre kommunerne til at sænke skatterne.

der bliver opdaget skimmelsvamp i vuggestuen, eller en skolekælder står under
vand. For det andet er opsparingen nødvendig for, at kommunerne kan bygge
nye plejecentre, veje eller skoler, for kommunerne har som udgangspunkt ikke
lov til at lånefinansiere anlægsinvesteringer. For det tredje er kommunerne
blevet ekstremt påpasselige i forhold til budgetoverskridelser.
Den statslige regulering af de kommunale udgifter betyder nemlig, at kommuner,
der overskrider budgettet, bliver mødt med økonomiske sanktioner af staten.
Derfor holder de fleste sig på den sikre side og ender endda ofte med et lille
overskud, når året går på hæld. Den opsparing bliver sjældent til skattelettelser
året efter, da skatten er reguleret af kommunernes samarbejde med staten.
Kommunerne er derfor forsigtige med at nedsætte skatten, da de ikke kan være
sikre på at få lov til at hæve den senere, hvis det skulle være nødvendigt.

Der er fornuftige forklaringer på, at kommunerne sparer op. For det første
giver opsparingen sikkerhed for, at økonomien kan hænge sammen, selvom

”

Kommunernes samlede likviditet
mia. kr.
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De fleste kommuner gemmer overskydende penge i
kommunekassen frem for at nedsætte skatten i et år eller to,
da det på grund af skattestoppet og aftalen mellem regeringen
og kommunerne er meget svært at få lov at hæve skatten
efterfølgende, hvis behovet opstår.
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Styrelsesloven

Mere fokus på
at udnytte
lovgivningens rammer
kan give mulighed
for bedre afkast og
en mere balanceret
risikoprofil.

Lovgivningen bliver ikke udnyttet

§

Kommunerne har ikke frit slag, når det gælder placeringen af deres opsparede
midler i kommunekassen, og kan ikke agere fuldstændigt som private investorer
eller pensionskasser. Der er nemlig en række lovgivningsmæssige rammer, der
begrænser den risiko, kommunerne kan løbe.
Den kommunale styrelseslov fastlægger bl.a., at kommunerne skal investere
efter det regelsæt, der regulerer fondes investeringer. Og formueforvaltningen
reguleres nærmere i anbringelsesbekendtgørelsen. Reguleringen betyder, at
kommunerne kun må investere direkte i stats- og realkreditobligationer.
Ønsker kommunen at investere i aktier eller virksomhedsobligationer, skal det
ske gennem investeringsforeninger, der er udbyttegivende og UCITS godkendt.
Det betyder, at kommunerne har et mindre investeringsunivers end andre
investorer, og dermed også færre muligheder for risikospredning.

Midler, som ikke af hensyn til de daglige
forretninger skal foreligge kontant,
skal indsættes i pengeinstitut eller på
postgirokonto eller anbringes i sådanne
obligationer eller investeringsbeviser,
i hvilke fondes midler kan anbringes.

Og det er endvidere et krav, at en kommune aldrig må eje mere end 15 procent
af én specifik virksomhed via sin investering. Tanken er, at kommunerne ikke
skal drive erhvervspolitik gennem investeringerne, og at kommunerne aldrig
skal kunne opnå en dominerende ejerandel i f.eks. et lokalt selskab og dermed
påtage sig en for stor risiko for at redde en lokal virksomhed.

Rammer om kommunernes investeringer
• K
 ommunerne må investere alle deres opsparede midler direkte i
statsobligationer og realkreditobligationer.
• K
 ommunerne må ligeledes investere op til 50 procent af midlerne
i aktier og virksomhedsobligationer via UCITS godkendte
investeringsforeninger.
• E
 n UCITS godkendt investeringsforening er en investeringsforening,
der overholder en række krav fra EU om investorbeskyttelse, tilsyn
og krav til offentliggørelse af oplysninger.
Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler § 6.
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Kommunerne går glip af milliardafkast
Realkreditobligationer er, til trods for lave renter,
de absolutte favoritpapirer

Hverken den store opsparing eller de historisk lave renter har formået at rokke
nævneværdigt ved kommunernes tilgang til kapitalforvaltning. Langt de fleste
kommunale opsparinger er stadig i et trofast ægteskab med de klassiske
realkreditobligationer, mens aktier og virksomhedsobligationer betragtes som
højrisikable aktiver. Helt så simpelt er det imidlertid ikke i dag, hvor realkreditobligationerne har et lavt afkast, men samtidig også en vis kursrisiko.
Kommunerne misser desværre muligheder for at sikre et fornuftigt afkast
af de opsparede midler, når de ikke tager hensyn til de aktuelle forhold på
de globale kapitalmarkeder. Konsekvensen er, at kommunerne får et mindre
afkast, end de kunne have fået, og pengene til velfærd bliver færre.

Siden renten på realkreditobligationerne toppede på over 20 procent i
1980’erne, har renten kun kendt én vej: Ned. Det betyder, at vi i dag står i
et lavrentemarked, som mange husejere nok glæder sig over, men som
udfordrer dem, der skal have forrentet deres kapital. Alt imens andre
institutionelle investorer har taget bestik af lavrentemarkedet og har ned
prioriteret realkreditobligationerne, investerer kommunerne fortsat langt større
andele af formuen i realkredit, end loven lægger op til.
Kommunerne har ret til at placere op til halvdelen af midlerne i aktier og
virksomhedsobligationer via investeringsforeninger, men denne analyse viser,
at kommunerne ikke udnytter muligheden for at sikre forrentning i lavrente

Forskellen mellem nul-rente og eksempelvis 2,5 procents afkast af kom
munernes nuværende opsparing er mere end en milliard kroner. Hvert år.
For det beløb kunne kommunerne betale 2.000 ekstra pædagoger, bygge
5 nye folkeskoler hvert år eller sætte skatten ned.

Potentielt
afkast
2,5% af 44 mia. =
8

1,1

markedet ved at øge andelen af aktier og virksomhedsobligationer.

Skattelettelser

mia.kr.

2.000 ekstra pædagoger

5 nye folkeskoler hvert år
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Resten er investeret via investeringsforeninger, viser tal fra Danmarks Statistik.
Der findes desværre ikke konkrete tal for, hvor stor en andel af de midler, der
er placeret via investeringsforeninger, der står i henholdsvis aktier og virksom
heds- og realkreditobligationer. Men stikprøver tyder på, at en stor del er
placeret i realkreditobligationer.
F.eks. var 73 procent af de 6,9 mia. kr., Københavns Kommune i 2016 havde
investeret via en investeringsforening, placeret i realkreditobligationer.
Hertil kom kommunens direkte investeringer placeret i realkreditobligationer.
Samlet set var hele 79,4 procent af kommunens formue placeret i realkredit.
Kommunerne har med andre ord mulighed for at investere mere forskelligartet,
men vælger ikke at benytte sig af det.

af kommunernes midler,
eller ca. 27 mia. kr., er
placeret direkte i
realkreditobligationer og
har været det siden 2008.

Finansielle strategier bygget på forældede
tommelfingerregler
De enkelte kommuners prioriteringer mellem
aktivklasser bliver fastlagt i finansielle strategier.
Gennemgangen af kommunernes finansielle stra
tegier i forbindelse med denne analyse viser, at
ni ud af ti kommuner stiller krav om, at mindst
70 procent af investeringerne skal være placeret
i realkreditobligationer eller statsobligationer.
Kravet kan enten være formuleret som et loft over
andelen af aktier og virksomhedsobligationer eller
som et minimumskrav til hvor stor en del af kom
munens formue, der skal være placeret i realkredit
obligationer. Her overkompenserer de enkelte kom
muner altså i forhold til lovgivningen, der muliggør

Kommunernes samlede placering af overskudslikviditet
Minimumskrav til andel af stats- og
realkreditobligationer
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Realkreditobligationer
Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Analyse af 33 kommuner.
Se ‘Om rapporten’ for yderligere information
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“Reelt set risikerer kommunerne at gå glip af afkast,”
siger Professor Ken L. Bechmann fra CBS, og han
forklarer, at kommunerne ikke har samme fokus på
afkast, som pensionskasserne.
Flere eksperter i denne undersøgelse peger på, at
den kursrisiko, der er forbundet med realkredit
obligationen, ikke længere modsvarer den rente,
kommunerne kan opnå. Kommunerne har med
andre ord ikke tilpasset deres finansielle s
 trategier

”

mia. kr.

investering af op til 50 procent af kommunens
midler i UCITs godkendte investeringsforeninger.
En erfaren rådgiver vurderer til baggrund for
rapporten, at kommunerne har mellem 10 og 20
procent af formuen placeret i aktier, og under
streger, at kommunerne, ligesom andre institu
tionelle investorer, er nødt til at øge andelen af
aktier og virksomhedsobligationer for at opnå et
større afkast. Denne analyse viser samtidig, at
dette kan gøres, uden at kommunerne kommer i
karambolage med lovgivningens loft på 50 procent
af den investerede kapital i aktier.

til det aktuelle lavrentemarked. Det er værd at
bemærke, at kommunerne sammenlignet med
pensionskasserne har et større behov for at
kunne trække penge ud med kort varsel. Det kan
f.eks. være situationen, hvis der opstår en større
vandskade i en af kommunens institutioner.
Det peger alt andet lige henimod, at en større del
af pengene investeres med en relativt kort tids
horisont og deraf følgende lavere afkast.
Realkreditobligationer er imidlertid ikke løsningen
på likviditetsbehovet. Kursrisikoen ved realkredit
obligationer betyder nemlig, at der er risiko for at
tabe penge, hvis obligationerne skal sælges med
kort varsel. Der er forskellige andre måder at løse
denne likviditetsudfordring på. Folkekirkens stifter,
der ligesom kommunerne har en større formue og
et betydeligt likviditetsbehov, er et eksempel på,
hvordan et samarbejde mellem flere mindre orga
nisationer kan øge afkastet og reducere de omkost
ninger, der er forbundet med et stort likviditets
behov.

Der er kommet mere konkurrence mellem pensionskasserne.
Det har påvirket deres fokus på at levere attraktive afkast i
forhold til risikoen. Men borgerne shopper jo ikke rundt mellem
kommunerne for at få et højere afkast. Derfor har politikerne
naturligt fokus på mere borgernære emner.
Ken L. Bechmann
Professor, CBS
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Kirkerne
har slået sig
sammen

Mindre kommuner
bør slå sig sammen i
større investeringsfællesskaber

Investeringsrådgiverens vurdering:

De 10 danske stifter har til sammen
mere end 3 mia. kr. under forvaltning.
Midlerne kommer bl.a. fra menigheds
rådenes salg af jord, bygninger og fra
pasning af gravsteder.

▪	Kommunerne

bør ikke fastlægge fordeling mellem aktivklasser,
men definere deres risikoprofil ved at svare på f ølgende
spørgsmål, før en finansiel strategi udarbejdes: Hvornår skal
opsparingen bruges, og hvor store udsving kan vi tolerere?

Stifterne har hver især behov for en vis
likviditet og har derfor penge stående i
banken. Men de penge pålægges en
negativ rente, og stifterne havde derfor
en renteudgift på 185.000 kr. i 2017.
For at sikre en bedre forrentning af
stifternes midler planlægger de i stedet at
indføre én fælles likviditetskonto.
Den konto vil reducere stifternes samlede
likviditetsbehov og sikre, at en større del
af pengene kan investeres til en fornuftig
forrentning.

Kommunerne bør undersøge, om en større del af deres
	formue kan forvaltes med eksempelvis et 4-årigt sigte, for at
øge muligheden for afkast.
▪

▪

	 Mindre kommuner med udbud på under 500 mio. kr. bør slå sig

sammen i investeringsfællesskaber for at reducere omkost	ningerne til kapitalforvaltning og via fælles likviditetsstyring
sikre, at en større del af formuen kan investeres med en
længere tidshorisont.
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Politikerne har overladt styringen
til forvaltningen
Kapitalforvaltning betragtes i mange kommuner
som en driftsopgave på linje med indkøb af kontor
artikler. Derfor er opgaven solidt forankret i forvalt
ningen, og politikerne blander sig ikke mere end
højest nødvendigt - særligt ikke når det gælder
afkast eller risikoprofil.

tikerne er tilfredse, når afkastet på de likvide aktiver
matcher omkostninger på vores langfristede låneportefølje.” Derfor skal politikerne aktivt udfordre
embedsværket og stille krav om større afkast, hvis
kommunerne skal have mulighed for at opnå et
større afkast på deres opsparede midler.

Forvaltningen løber ikke økonomiske risici, den ikke
direkte er blevet pålagt at løbe politisk, og tager
sjældent selvstændigt initiativ til at inddrage flere
parametre i formueforvaltningen, da det kan være
en ressourcekrævende opgave, der tager tid fra
andre opgaver. Og som Frank Nybo Jensen, der er
teamkoordinator i Esbjerg kommune, siger, ”Poli

Selvom den finansielle strategi påvirker k
 ommunens
mulighed for at stille velfærd til rådighed for
borgerne, viser gennemgangen af de udvalgte
kommuner, at den finansielle strategi i 60 pro
cent af kommunerne besluttes i økonomiudvalget,
og at byrådet kun i 40 procent af kommunerne er
involveret i beslutningen.

Hvem vedtager den finansielle strategi?
• Byråd 40%
• Økonomiudvalg 60%

Investeringsrådgiverens vurdering:

Valget af kapitalforvalter er stort set uden
politisk interesse

▪	
Den

finansielle strategi bør behandles i kommunalbestyrelsen,
da det er et politisk spørgsmål om, hvordan borgernes penge
forvaltes, og ikke mindst hvilke etiske dagsordener kommunen
skal forholde sig til.

I seks ud af ti kommuner er det også embeds
værket, der alene vælger den kapitalforvalter, der
skal passe på kommunernes penge og sikre, at
kommunens penge forvaltes ansvarligt.
Det er kutyme, at kapitalforvalterne tilbyder at
møde op i Økonomiudvalget med jævne mellemrum
for at afrapportere, men der er kun få kommuner,
der vælger at benytte sig af denne ekstra adgang til
information.
Interviews og gennemgangen af de 33 danske kom
muners finansielle strategier dokumenterer således
et begrænset forvaltningsmæssigt og politisk
engagement i at øge afkast gennem andre investeringstyper. Den politiske gevinst ved at sikre et højt
afkast er ganske enkelt for lille sammenlignet med
den politiske risiko ved investeringer, der går galt.

▪	
Kommunerne

skal sikre, at der er de rigtige kompetencer i
 mbedsværket til at varetage opgaven. Derfor bør kommunerne
e
sikre, at embedsværket får den fornødne efteruddannelse.

Hvem vælger kapitalforvalter?

▪	
Mindre

kommuner kan indgå i investeringsfællesskaber, hvor
kommunerne i fællesskab kan sikre de nødvendige kompetencer
på området.

• Økonomiudvalg 40%
• Forvaltning 60%

▪	
Kommunerne

bør kræve, at deres kapitalforvaltere leverer let
tilgængelige beslutningsgrundlag og statusrapporter, som gør det
lettere for travle kommunalpolitikere at tage aktivt stilling til den
finansielle strategi - herunder afkast, risiko og etik.

Kilde: Analyse af 33 kommuner.
Se ‘Om rapporten’ for yderligere information.
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Kapitalforvaltningen har
frygten i førersædet
Det er fristende for politiske modstandere at hænge de mest risikovillige politikere ud i medierne og kritisere dem for at spille hasard
med borgernes penge, hvis kommunen taber penge. De få dårlige
sager, der har været i kommunerne, har derfor også formået at
brænde sig grundigt fast på de kommunale nethinder.

Der er gode grunde til, at politikerne ofte følger forvaltningens konservative
forslag til investeringsstrategi. For der er ikke meget at vinde rent politisk for
en lokalpolitiker ved at foreslå en finansiel strategi, der har til formål at
maksimere afkastet.
Lars Boje Mathiesen, der var medlem af Aarhus Byråd for Nye Borgerlige, siger
på byrådsmødet den 23. november 2016: ”Det er ikke kommunens opgave at
få borgernes penge til at yngle. De skal placeres således, at der er mindst
mulig risiko forbundet med de her penge”. En holdning han deler med mange
andre lokalpolitikere, fordi der ikke er meget at vinde rent politisk for en
lokalpolitiker ved at foreslå en finansiel strategi, der maksimerer afkastet.

En af de skandaler, alle husker, var den kommunale låntagning i schweizer
franc. Da skandalen var på sit højeste i januar 2015, var der således mere end
300 medieomtaler af kommunernes låntagning i schweizerfranc. Og mange af
de interviewede fremhæver netop den skandale som en af forklaringerne på, at
man i deres kommune ønsker at undgå risikofyldte investeringer. Også selv
om den i virkeligheden ikke har noget med opsparing at gøre, men tværtimod
låntagning. Johs. Poulsen, der er radikalt byrådsmedlem i Herning, siger: ”Vi
involverer os ikke i højrisiko-investeringer. Da en række andre kommuner havde
schweizerfranc, holdt vi os ude af det”.

Der er sandsynligvis ingen borgere, der nogensinde opdager, at deres kommune
har forøget afkastet, for ingen ved reelt, hvordan den alternative beslutning
ville have set ud, og hvilket afkast den ville have genereret. Til gengæld kan
politikere, der har advokeret for en mere risikofyldt investeringsstrategi, være
sikre på en tur i mediemøllen og sure vælgere, hvis investeringen går galt.

En erfaren rådgiver fortæller til baggrund, at skandalesagerne kommer til at
spille en meget stor rolle, fordi kommunernes hukommelse med hensyn til
succeser er kort, men lang, når det drejer sig om fiaskoer.
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Sagen om
schweizerfrancene

Realkredit er endt som en sovepude
Når risikoen skal være minimal for at undgå negativ omtale, ser kommunerne
realkreditobligationen som den sikreste havn. Aktier og virksomhedsobligationer
opfattes som risikable investeringer. Jo mindre risikovillig en kommune er, des
to større en del af borgernes penge er derfor investeret i realkreditobligationer.

Kommunerne havde indtil 2012 mulighed for at
optage lån i schweizerfranc til en lidt lavere rente
end den, de kunne opnå i D
 anmark. Det var der
mange, der benyttede sig af, og kommunerne
havde i midten af 2011 optaget lån i den schweiziske
valuta for 5,4 mia. kr. ifølge en opgørelse fra
Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

En embedsmand, der ønsker at være anonym, forklarer, at fordelen ved real
kreditobligationer er, at de giver ro i maven og rolige nætter. Og Erik Lauritzen,
der er borgmester i Sønderborg Kommune, som udelukkende investerer i
realkreditobligationer, siger: ”Vi er meget konservative og investerer kun i
obligationer. Vi gør, som vi gør for at undgå, at borgerne taber penge.”
Kommuner, der vægter afkast lidt højere, vil typisk sætte flere penge i aktier,
men ingen af de undersøgte kommuner nærmer sig de 50 procent i aktier og
virksomhedsobligationer, der er grænsen i lovgivningen. En af de kommuner,
der er blevet mere risikovillige, er Syddjurs. SF’s Viceborgmester Kristine Bille
siger: ”Det er jo borgernes penge, vi har ansvaret for, og derfor har vi for første
gang valgt at investere mere risikofyldt, for ellers løber saldoen jo baglæns.
Det betyder, at vi nu kan placere op til 15 procent i aktier. Men det er jo stadig
en relativt lille risiko.”

Kommunerne har flere gange mødt hård kritik for
at optage lån i schweizerfranc, fordi der er en stor
valutarisiko forbundet med lån i fremmed valuta,
og sagen har ramt medierne adskillige gange, når
kommunerne har måttet realisere et tab.
I 2012 ophævede regeringen derfor helt muligheden
for at optage nye lån i udenlandsk valuta udover
euroen. Flere kommuner fastholdt dog deres
eksisterende lån i schweizerfranc, og da den
schweiziske nationalbank opgav loftet over valutaen
ift. euroen i 2015, steg schweizerfrancen med 15
procent hen over et døgn og forøgede den kommu
nale gæld markant. Det medførte selvsagt mange
negative omtaler i pressen.

Eksperterne peger imidlertid på, at det er en forsimplet måde at betragte risiko
på. Realkreditobligationer er nemlig, i modsætning til den generelle opfattelse
i kommunerne, ikke risikofrie. Og andre institutionelle investorer har derfor
nedbragt deres andel af stats- og realkreditobligationer.
En kommune, der skal sælge obligationerne før udløb, risikerer at realisere et
tab, hvis renten i mellemtiden er steget. Og den risiko bliver ikke modsvaret af
afkastet på realkreditobligationer i øjeblikket: ”Før sagde man, at obligationer
gav et lille afkast med ingen risiko, mens man nu næsten kan sige, at der er
ingen afkast med nogen risiko”, forklarer professor Ken L. Bechmann.
Han understøttes af Peter Lundgreen, der er direktør i Lundgreen’s Capital.
Han siger: ”Det er ikke en tidssvarende risikostyring. Realkreditobligationen
giver en sikkerhed for, at kommunen får pengene tilbage, men spørgsmålet er,
hvad der sker med kursen i den periode, hvor obligationerne befinder sig i depo
tet. Kommunerne tager ikke højde for markedsturbulens i deres risikostyring”.

I januar 2015 kulminerede sagen om den kommunale
låntagning i schweizerfrancen. Det gav mere end
330 omtaler i landsdækkende og lokale medier.
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Samme risiko - Stor forskel i afkast

”

VaR (1 år)

Value-at-Risk modellen
Value-at-Risk (VaR) er en model, der tager udgangspunkt i investors krav til fremtidige afkast samt
tabsvillighed. Hvis en kommune med en formue
på 100 mio. kr. vurderer, at man maksimalt kan
tåle at tabe omkring 5 mio. kr. om året, kan porte
føljen sammensættes på forskellige måder, således
at denne forventning med 95 pct. sandsynlighed
overholdes.

Før sagde man, at obligationer gav
et lille afkast med ingen risiko,
mens man nu næsten kan sige, at der
er ingen afkast med nogen risiko.

bekræftes af en investeringsrådgiver, der ikke
ønsker at få sit navn frem i rapporten. Han forklarer,
at den manglende viden om investeringer og
kapitalforvaltning i kommunerne er medvirkende til,
at realkreditobligationerne fortsat er populære.
De fleste politikere vælger realkreditobligationerne,
fordi de kender dem fra deres eget huslån og er
trygge ved den. Chefkonsulent i KL Anders Windinge
bekræfter, at det særligt før kommunalreformen
har været svært for kommunerne at følge med rent
fagligt. Særligt i de små kommuner, hvor der er
meget få akademikere i økonomiafdelingen.
Derfor har der nok været en tendens til at ”vælge
de investeringsløsninger, som forvaltningen var helt
sikre på at kunne overskue konsekvenserne af, men
i dag oplever vi, at flere kommunerne ved mere og
mere”.

I eksemplet indeholder portefølje 1 udelukkende
danske stats- og realkreditobligationer.
Portefølje 2 indeholder en større andel aktier,
udenlandske statsobligationer, high yield og
investment grade virksomhedsobligationer og
inflationssikrede obligationer. Begge porteføljer
overholder anbringelsesbekendtgørelsens rammer
og har omtrent samme risikoprofil målt ved VaR.
Forskellen i forventet afkast er dog til at føle på.
Portefølje 1 giver således moderate 0,5 pct.,
mens den blandede portefølje har et forventet
afkast på 1,9 pct.

Ken L. Bechmann. Professor, CBS

Derfor overgår andre institutionelle investorer i
stigende grad til såkaldte Valu-at-Risk-modeller
(VaR), hvor det er den samlede risiko ved en porte
følje, der vurderes, frem for risikoen ved hhv.
realkreditobligationer, virksomhedsobligationer og
aktier. Når der anvendes en VaR-model, er det
kapitalforvalteren, der tager stilling til, hvordan
pengene investeres, efter kommunernes ønsker om
afkast og risiko. Præcis ligesom en pensionsrådgiver
ikke spørger kunderne om, hvor mange penge de vil
have i hhv. aktier og obligationer, men om hvor mange
penge, de forventer at have som pensionister, og om
hvilken risiko, kunderne vil løbe.
Det er nemlig kapitalforvalteren såvel som pen
sionskassens fornemste opgave at sammensætte en
portefølje, der matcher kundens behov. I VaR-
modeller tages der hensyn til, at aktier og obliga
tioner typisk bevæger sig modsat hinanden på
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3,00 %

kr. 5.000.000

2,50 %

kr. 4.000.000

2,00 %

kr. 3.000.000

1,50 %

kr. 2.000.000

1,00 %

kr. 1.000.000

0,50 %

kapitalmarkederne. Ved at foretage en samlet
risikovurdering af hele porteføljen er der grundlag
for at sammensætte en portefølje, hvor risikoen
nedbringes, og det forventede afkast øges.
Forklaringen på, at kommunerne alligevel holder
fast i den traditionelle investeringsstrategi, er
formentlig, at investeringer ikke er et kommunalt
kerneområde, som man sigter efter at udvikle og
dygtiggøre sig indenfor. Og det er ifølge Katrine
Ehnhuus fra NGO’en ’Ansvarlig Fremtid’ de færreste
kommuner, der reelt set er interesserede i at
maksimere afkast for enhver pris: ”Pensionskasser
har generelt større fokus på afkast end kommunerne. Det er nemlig deres kerneopgave, og de har
derfor flere ressourcer til at løfte den opgave. Det
samme gælder jo ikke for en kommune. De skal bare
finde en lønsom og etisk forsvarlig måde at opbe
vare pengene på, indtil de skal bruges”. Synspunktet
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0,00 %

kr. 0
VaR (1 år)

Fordelen ved at bruge VaR frem for at styre, hvilke
aktiver kommunen investerer i, er, at VaR tager
hensyn til, hvordan de forskellige aktiver i porte
føljen typisk bevæger sig i forhold til hinanden.
F.eks. stiger aktiekurserne ofte, når obligationskurserne falder - og omvendt. Ved at betragte
porteføljens samlede risiko i stedet for aktivernes
individuelle risiko er det muligt at reducere
kommunens samlede risiko, samtidig med at det
forventede afkast øges.

Forventet afkast (1 år)

Portefølje 1

Portefølje 2

Forventet afkast (1 år)

Porteføljerne består af følgende aktivklasser
Portefølje 1

Portefølje 2

Globale aktier

0%

20%

Emerging markets obligationer

0%

5%

Udenlandske indeksobligationer

0%

5%

Udenlandske statsobligationer

0%

5%

High yield virksomhedsobligationer

0%

5%

Investment grade virksomhedsobligationer

0%

5%

Danske realkreditobligationer (varighed 3)

90%

50%

Danske statsobligationer (varighed 3)

10%

5%

100%

100%

Kilde: Alm. Brand-beregninger på baggrund af Bloomberg-data.

Note: Beregningen af VaR og forventet afkast er sket ud fra historiske afkastdata og Alm. Brand Banks forventninger til fremtiden.
VaR-beregningen bygger på realiserede ugentlige afkast over en 17-årig periode. Beregningerne af VaR bygger på en parametrisk
model, og derfor en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en
normalfordeling. Sådanne beregninger kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, da der er en vis usikkerhed forbundet med beregningerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. Figuren viser en parametrisk VaR-beregning,
der angiver det maksimale forventede tab i kr./øre (med 95% sandsynlighed) over en 1-årig tidshorisont. Det har den betydning, at
der er 5% sandsynlighed for, at tabet overstiger det angivne VaR-tal.
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Realkreditobligationer
og risiko

Investeringsrådgiverens vurdering:
▪	Kommunerne

bør basere deres investeringer på fakta og risiko
profil – ikke følelser og frygt. Kommunerne bør stille krav om,
at kapitalforvalteren vil stå på mål for de investeringsbeslutnin
ger, der er truffet, over for borgerne og i medierne.

Selvom realkreditobligationer opfattes som
lavrisikoinvesteringer, er der en række risici
forbundet med investeringen. Obligationen kan
f.eks. være faldet i kurs, når kommunen ønsker
at sælge den.

▪	Kommunerne

skal gentænke deres risikoprofil. De fleste, 		
særligt mellemstore og store kommuner, vil potentielt kunne
opnå et større afkast ved at styre efter en Value-at-Risk-model
fremfor en procentuel fordeling på aktivklasser.
	En VaR-model vil desuden hjælpe kommunerne til at flytte

Varighed er et udtryk for, hvor følsom obligationen
er for kursudsving, hvis renten ændrer sig et
procentpoint.
Kreditrisiko er risikoen for, at udsteder ikke kan
betale tilbage. Dette kunne f.eks. ske i forbindelse
med en finansiel krise.

fokus fra de papirer, kommunen investerer i, til ønsker
til afkast og risikoprofil.
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Fremtiden vil kræve en ny risikoprofil
i kommunerne
Kommunerne er blandt de mindst risikovillige
investorer. Analysen har dokumenteret, at kom
munerne investerer i realkreditobligationer for at
undgå risici. Kommunerne undgår dog ikke risici,
men går derimod glip af muligheden for afkast.
Det er ikke holdbart i længden, og fremadrettet bør
kommunerne derfor stille krav om bedre balance
mellem risikoprofil og afkast.
Kommunerne styrer i dag risikoen ved at opstille
konkrete grænser for, hvor stor en del af midlerne
deres kapitalforvalter må investere i andre aktiver
som aktier og virksomhedsobligationer. Det er
imidlertid en ineffektiv måde at begrænse risikoen
på, og samtidig begrænser den kommunernes
mulighed for at få et afkast, der kan sætte poli
tikerne i stand til at realisere deres visioner.
Eksperterne, der udtaler sig til denne rapport, er
enige om, at kommunerne og kapitalforvalterne bør
skele til pensionskasserne og deres forvaltning af
formuerne, fordi de ligesom kommunerne søger at
forvalte borgernes penge på en ansvarlig måde,
uden at løbe unødigt store risici. Ken L. Bechmann,
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der er professor på CBS, siger: ”Det er lidt bagvendt
at starte med at beslutte sig til, hvor meget der skal
investeres i det ene eller andet aktiv. Man bør kigge
på ens risikovillighed og i forlængelse heraf optimere
den samlede porteføljes afkast i forhold til dens
risiko. Det er den trend, andre investorer følger.”
Og ligesom de færreste borgere har ressourcer til
selv at optimere deres pensionsopsparing, har de
kommunale forvaltninger også mange andre opgaver
at løse. På pensionsområdet er en brancheaftale på
vej, der bl.a. sikrer, at forbrugerne får indsigt i, hvad
der investeres i, og et bedre overblik over, hvilke
risici der er forbundet med investeringerne.
Og kommunerne bør stille samme krav til deres
kapitalforvalter om lettilgængelig information, der
er til at forstå for medarbejdere, så de ikke skal
bruge hele deres arbejdstid på at sætte sig ind i
komplekse økonomiske modeller. Det vil give
kommunerne mulighed for at vælge mere intel
ligente investeringsprodukter fremadrettet.
Value-at-Risk-tilgangen er et af de anerkendte
porteføljeredskaber, der fremadrettet vil kunne
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bidrage til, at kommunerne både kan opnå et større
afkast og en lavere risiko i lavrentemarkedet. Ken
L. Bechmann siger: ”Med VaR-modellen starter
man med at beslutte, hvad kommunens samlede
risikotolerance er, og på basis heraf kan man
udstikke rammer for og monitorere risikoen”.
Value-at-Risk-modellen opfordrer ikke til spekula
tion, men lader eksempelvis kommunen kigge 4 år
frem og tage stilling til, hvor meget kommunen kan
tåle at tabe i løbet af den periode. En kommune kan
f.eks. sætte et risikomål, hvor de over en periode på
4 år med 95% sandsynlighed ikke kan tabe mere
end 1 mio. kr. Inden for dette risikomål er det
kapitalforvalterens opgave at optimere investe
ringerne. Det smarte ved modellen er, at den ikke
vurderer risikoen ved de enkelte aktivklasser, men
ved den samlede portefølje. Value-at-Risk-modellen
tager på den måde højde for de indre sammen
hænge på de finansielle markeder, hvor aktie
kurserne typisk stiger, når obligationskurserne
falder. Derfor vil der alt andet lige være en mindre
økonomisk risiko i en portefølje bestående af både
aktier og obligationer end i de to porteføljer hver
for sig.

Afkast og risiko går ikke altid hånd i hånd
VaR (4 år)

Markant forskel i tabsrisiko og forventet afkast
I modsætning til andre institutionelle investorer kigger kommunerne
typisk kun 1 år frem i tiden, når de anlægger en investeringsstrategi.
Kommunerne kan med fordel følge i de professionelle investorers
fodspor og kigge på en længere tidshorisont, eksempelvis en
valgperiode på 4 år. Ved at tage en lille smule mere risiko vil man
måske opleve lidt større udsving over perioden, men samlet set vil
det potentielle afkast øges, samtidig med, at risikoen nedbringes,
hvilket illustreres i nedenstående eksempel.

Forventet afkast (4 år)
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Når VaR beregnes over en 4-årig periode, træder forskellene i både
risikoprofil og forventet afkast endnu tydeligere frem. For porte
følje 1, der udelukkende indeholder stats- og realkreditobligation
er, rammer effekten af den manglende spredning på aktivklasser
særdeles hårdt. Her er det forventede afkast på knap 2 pct., mens
tabsrisikoen for en portefølje på 100 mio. kr. stiger til 9 mio. kr.
Dette illustrerer tydeligt, at den traditionelle tankegang om, at
afkast og risiko går hånd i hånd, ikke nødvendigvis er korrekt.
På de finansielle markeder gælder det, at manglende spredning
kan øge tabsrisikoen i den samlede portefølje.

VaR (4 år)

Portefølje 1

Portefølje 2

Forventet afkast (4 år)

Porteføljerne består af følgende aktivklasser
Portefølje 1

Portefølje 2 indeholder en større andel aktier, udenlandske
statsobligationer, high yield og investment grade virksomhedsobli
gationer og inﬂationssikrede obligationer. Den større spredning ses
tydeligt i det 4-årige forventede afkast, som med lidt over 8 pct.
er fire gange højere end porteføljen, der udelukkende består af
real- og statsobligationer. Samtidig er den estimerede tabsrisiko
ifølge VaR-modellen væsentlig mindre.

Portefølje 2

Globale aktier
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Investment grade virksomhedsobligationer
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Danske realkreditobligationer (varighed 3)
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Danske statsobligationer (varighed 3)

10%
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100%

Kilde: Alm. Brand-beregninger på baggrund af Bloomberg-data.

Porteføljesammensætningen kan således optimeres – indenfor
rammerne af anbringelsesbekendtgørelsen – til at mindske både
tabsrisiko og give et højere forventet afkast.

Note: Beregningen af VaR og forventet afkast er sket ud fra historiske afkastdata og Alm. Brand Banks forventninger til fremtiden.
VaR-beregningen bygger på realiserede ugentlige afkast over en 17-årig periode. Beregningerne af VaR bygger på en parametrisk
model, og derfor en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling. Sådanne beregninger kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, da der er en vis usikkerhed
forbundet med beregningerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. Figuren viser en parametrisk VaR-beregning, der
angiver det maksimale forventede tab i kr./øre (med 95% sandsynlighed) over en 4-årig tidshorisont. Det har den betydning, at der
er 5 % sandsynlighed for, at tabet overstiger det angivne VaR-tal.
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Kommunerne
kan nemt blive
hængt ud,
hvis ikke etikken
er i orden

Etik øger interessen for
de kommunale investeringer
NGO’er bruger medierne, og sætter kommunerne under pres

De fleste kommuner har designet deres finansielle strategi, så den tillader
minimal investering i aktier og virksomhedsobligationer gennem investeringsforeninger.

I de seneste år har kommunerne suppleret de finansielle strategier med afsnit
om etiske investeringshensyn. Ikke kun fordi lokalpolitikerne pludselig er
begyndt at interessere sig mere for den kommunale kapitalforvaltning, men
fordi en række interesseorganisationer ser investeringspolitikken som en arena
for at løfte deres egne mærkesager. Disse organisationer har systematisk
formået at skabe et stærkt mediepres, som særligt har fået venstrefløjen til at
reagere.

Her skal kommunen ikke bare træffe beslutning om risiko og afkast. Kommunen
bliver også præsenteret for en række etiske dilemmaer, fordi kommunen
gennem sin investering bliver tvunget til at forholde sig til de virksomheder,
dens opsparing bliver investeret i. Bør en kommune f.eks. undlade at investere
i Facebook, når virksomheden næsten ikke betaler skat i Europa? Eller skal
kommunen tværtimod forblive medejer og forsøge at påvirke Facebook til at
betale skat herhjemme? Der er ikke kun udfordringer i at tænke bredere som
kommune i sine investeringer. Aktier og virksomhedsobligationer giver også
kommunerne nye muligheder for at påvirke samfundsudviklingen i den retning,
kommunen ønsker, ved tilvalg af bestemte investeringer eller gennem aktivt
ejerskab. Det er f.eks. den strategi, lærernes pensionskasse i Californien har
valgt at benytte ved at stille krav til Apple om at bekæmpe
mobilafhængighed blandt børn.

Blandt de nemme ofre for kritiske journalister findes kommuner, der investerer
borgernes penge i porno, tobak og våben eller kommuner, der markedsfører sig
som klimakommuner og samtidig har penge investeret i olieselskaber. Kommu
nerne får ligeledes kritik, såfremt deres investeringer er på kant med Danmarks
linje i udenrigspolitikken og menneskerettighederne.
Kommunerne, der har penge i virksomheder, der opererer i de besatte palæsti
nensiske områder, må f.eks. være indstillede på at finde sig selv i dagbladene,
fordi de derigennem kan siges at modarbejde den danske politik om en tostats
løsning. Det skete f.eks. i sommeren 2017, hvor Mellemfolkeligt Samvirke
påviste, at 15 ud af de største 20 danske kommuner havde investeret i virk
somheder, der opererede i ulovlige israelske bosættelser. Det gav historier i
Politiken, på Ritzau, i lokale aviser og på regionale tv-stationer.

For at besvare den type dilemmaer har flere og flere kommuner formuleret en
etisk investeringspolitik, til trods for at den kommunale beholdning af aktier og
virksomhedsobligationer oftest er begrænset.
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Ny
investeringspolitik

Politikerne
henvender
sig til
forvaltningen

Ikke
tilfredsstillende
reaktion fra
kommunen
NGO
henvender
sig til
kommunen

Forvaltningen
gennemgår
hele
porteføljen

NGO
bringer sagen
op i medierne

erkendelse af, at det sjældent er nok til at flytte dagsordenen på økonomiudvalgs
mødet, bruger NGO’en aktivt mediehistorier til at lægge pres på politikerne.
En af de organisationer, som arbejder aktivt med dagsordenen, er Mellem
folkeligt Samvirke, og her er de ikke i tvivl om, hvad der virker: ”Det er meget
befordrende for kommunernes lyst til at snakke med os, hvis der har været en
mediehistorie. Det udelukker ikke dialog, der også er meget vigtig” som Troels
Børrild, der tidligere var ansat i Mellemfolkeligt Samvirke, siger. Det billede
bekræfter en erfaren rådgiver, og han forklarer til baggrund, at det etiske
investeringsparadigme er bygget på et fundament af uheldige pressesager.
Derfor har kommunerne fokus på det, der har været kritik af, men mangler
en fremadrettet strategi. De er med andre ord typisk optagede af, at deres
investeringer skal give så lidt støj som overhovedet muligt.

Indenfor ansvarlige investeringer begynder en sag typisk uden at have fokus
på kommuner, men med fokus på pensionsselskaber og bankers investeringer.
Men NGO’erne har ofte højere forventninger til kommuner end andre investorer,
så hvis det viser sig, at kommuner ikke investerer ansvarligt i NGO’ens øjne, kan
de hurtigt blive trukket ind i sagen. Det kan starte med, at en NGO henvender
sig til de lokale politikere og embedsværket og forsøger at rejse sagen. Men i
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Ansvarlig Fremtid er en ny NGO, der står
bag kampagnen Ansvarlig Kommune,
som arbejder for at få kommunerne til at
frasælge kul- og olieselskaber.
Bag Ansvarlig Kommune står Ansvarlig
Fremtid, der er en del af 350 Klimabevægelsen i Danmark. På bare
to år er det ifølge Ansvarlig Kommune
lykkedes at få 15 kommuner til at
frasælge fossile investeringer.

”

På samme måde fik en mediesag om investeringer i statsobligationer i lande,
der tilsidesætter hensyn til menneskerettigheder og demokrati, for nogle år
siden den daværende radikale økonomi- og indenrigsminister, Margrethe
Vestager, til at opfordre samtlige kommunalbestyrelser til at tage stilling til
den etiske side af investeringspolitikken. Alt dette har medvirket til, at mange
kommuner i dag har implementeret etiske retningslinjer for deres investeringer.

Ansvarlig
Kommune

Ansvarlig Kommune fortsætter
presset, og deres succes giver andre
NGO’ere blod på tanden.

Det må hellere koste på afkastet
end på den etiske konto.
Mads Grønvall
Direktør i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

31

Både kommunale embedsmænd og politikere
bekræfter, at mediesagerne har en meget stor
betydning for den ansvarlige investeringspolitik.
I Aarhus justerede kommunen således deres etiske
retningslinjer på baggrund af sagen om Panama
Papers. Det tidligere medlem af byrådet for Social
demokratiet og formand for økonomiudvalget Hans
Halvorsen fortæller, at de såkaldte møgsager spiller
en væsentlig rolle, når kommunen beslutter sig for,
hvad den skal investere i: ”Der er jo ingen af os, der
har en interesse i, at kommunen bliver udstillet for
at have investeret i noget, den ikke skulle have
investeret i.” På baggrund af mediesagen om
Panama Papers og den rolle, som bl.a. Nordea og

Jyske Bank spillede i den forbindelse, tog SF initiativ
til, at byrådet fik justeret de etiske retningslinjer
for kommunens investeringer.
Aarhus er en af de kommuner, hvor pressens fokus
på etiske investeringer betyder, at embedsværket i
dag bruger langt mere tid på kapitalforvaltningen
end tidligere, fordi det er et komplekst område, hvor
der er en tendens til, at der dukker nye uventede
sager op hele tiden. Dermed kan det stigende etiske
fokus skabe et øget arbejdspres og i sig selv udgøre
en barriere for øgede investeringer i andre aktiver
end realkredit.
Kommunernes strategier for ansvarlige investeringer
er ofte drevet af, at de gerne vil undgå kritik,

snarere end af et ønske om at påvirke samfundet og
virksomheder gennem de kommunale investeringer.
I de kommuner, hvor de lokale medier endnu ikke
har spurgt ind til temaet, fylder debatten om
ansvarlige investeringer derfor heller ikke ret meget
endnu, hverken blandt borgere, politikere eller
embedsfolk.
I en anden kommune, hvor debatten endnu ikke har
været rejst, forklarer en embedsmand til baggrund,
at selvom der ikke er politisk interesse om emnet
nu, er man er fuldt ud klar over, at en enkelt medie
historie kan vende op og ned på situationen.

Venstrefløjen sætter sig på dagsordenen
Det er ofte politikere fra venstrefløjen, der samler mediesagerne op og bringer
dem ind i økonomiudvalget eller i byrådet eller kommunalbestyrelsen.
Det skyldes både, at sagerne oftere matcher de venstreorienterede politikeres
dagsordener, men også at flere partier på venstrefløjen kører fælles kam
pagner fra Christiansborg. Det fortæller flere embedsmænd, der dog ikke
ønsker at stå frem med navn.

Investeringsrådgiverens vurdering:
▪	Borgmesteren

bør sammen med resten af byrådet sætte sig i
spidsen for at udarbejde kommunens etiske investeringsprofil
og sikre en tæt sammenhæng med kommunens øvrige politiske
prioriteringer. Investeringspolitikken vedrører begge sider af
byrådssalen.

Men selvom venstrefløjen er drivkraften, så er der ikke tale om et område,
der er præget af egentlig politisk konflikt. Det skyldes dels, at der ikke er en
generel oplevelse af, at etiske hensyn og hensyn til forrentning står i
modsætning til hinanden, og dels at der ikke er nogen partier, der ønsker
at løbe hverken en økonomisk eller en mediemæssig risiko. Så ingen partier
arbejder direkte imod en etisk investeringsprofil. Det giver simpelthen ikke
god presseomtale for politikerne at forsvare investeringer i tobak, porno
eller kul.

▪	Borgmesteren

og byrådet bør tage klart stilling til, hvilke rammer
de politisk mener, der skal være for etiske investeringer.

▪	Etiske

investeringer kræver nye kompetencer hos medarbejderne,
da det er et område i stærk udvikling. Disse kompetencer kan
enten opnås via intern opkvalificering, gennem tættere samarbejde
med kapitalforvalter, samarbejde via kommunale fællesskaber eller
med ekstern rådgiver.

Mads Grønvall, der er direktør i økonomiforvaltningen i Københavns Kom
mune, siger samtidig, at de politisk fastsatte rammer for, hvad kommunen
må investere i, afspejler:”…det må hellere koste på afkastet end på den
etiske konto”. Dog er der enkelte undtagelser, som eksempelvis i Aarhus, hvor
Nye Borgerliges byrådsmedlem i 2017, som den eneste, stemte imod den nye
etiske investeringsprofil, fordi han ikke mente, at kommunen bør tage andre
hensyn end at sikre borgerne så lille økonomisk risiko som muligt.
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Kommunerne skal tage stilling til
tre forskellige etiske retninger
De fleste kommuner henviser i dag til internationale
retningslinjer såsom FN’s Global Compact og
overordnede principper for ansvarlige investeringer
(UN PRI), men beskriver ikke yderligere etiske krav
i de finansielle strategier. De internationale konven
tioner efterleves af de fleste store kapitalforvaltere.
Men en etisk profil er ikke helt enkelt, hvis kommu
nerne først dykker ned i opgaven.

Man kan groft sagt dele de kommunale etiske
strategier op i tre modeller:
1. Frasalg af aktier, der ikke falder inden
for kommunens etiske retningslinjer
2. Aktivt ejerskab med mulighed for frasalg
3. Tilvalg af selskaber og brancher med
en stærk etisk performance
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1. Frasalg
Fordi kommunerne er drevet af angsten for dårlig
presse, satser næsten alle kommuner på at
frasælge aktier i virksomheder, der f.eks. producerer
våben eller er på kant med menneskerettighederne.
Selvom frasalgsstrategien ofte har rod i en enkelt
sag, ender den tit med at indeholde en langt mere
omfattende negativliste end den sag, der oprinde
ligt var anledningen.
Bornholm er et typisk eksempel. Her endte et ønske
om at frasælge fossile brændsler med en fuldskala
etisk investeringspolitik, hvor kommunen afstår fra
at investere i en hel række aktiver. Af forvaltningens
indstilling til kommunalbestyrelsesmødet fremgår
det, at der er nordisk konsensus om at frasælge
investeringer i selskaber, der genererer mere end 5
procent omsætning fra alkohol, tobak, hasardspil og
militærteknologi, og mere end 1 procent af omsæt
ningen fra pornografi. Jesper Tranberg, der er
fuldmægtig i Bornholms regionskommune, siger:
”Kapitalforvalteren foreslog, at vi, ud over at
begrænse investeringer i fossile selskaber, fik
tilpasset den finansielle strategi, således at ram
merne for investeringer i alkohol, tobak, hasardspil,
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militærteknologi og pornografi blev begrænset i
samme forbindelse, til fordel for værdier, som der
er nordisk konsensus om”. Ved at vælge frasalgs
strategien undgår kommunen effektivt at blive
forbundet med de frasolgte virksomheders
blakkede brands eller produkter.

2. Aktivt ejerskab
Enkelte kommuner, særligt de større, involverer sig
mere i aktivt ejerskab og forsøger f.eks. at presse
en virksomhed til at overholde menneskerettig
hederne, eller en supermarkedskæde til at reducere
salg af tobak og porno. De frasælger kun selskabet,
hvis aktivt ejerskab mislykkes. Det gælder bl.a.
Aarhus Kommune hvor finanskoordinator Thomas
Stilling Andersen siger: ”Vi vil ikke bruge investe
ringsforeninger, der udelukker hele brancher, fordi
der er en risiko for, at det kan påvirke det samlede
afkast.” Det er en mere risikabel strategi ud fra et
medieperspektiv, da kommunen ikke på samme
måde kan distancere sig fra de virksomheder, den
har investeret i. Ligesom det er en strategi, der
kræver en del tid og ressourcer i kommunen. Men
også en strategi, hvor man ikke er nødt til at sælge
for mange aktier fra.

Frasalg af aktier i etisk
problematiske virksomheder

Principper for ansvarlige investeringer

3. Tilvalg
Der er ingen af de undersøgte kommuner i denne rapport, der har valgt den
tredje strategi, hvor man udelukkende investerer i brancher, som kommunen
ønsker at fremme. Det ville ellers give kommunerne mulighed for at fremme
forskning i sygdomsbekæmpelse, grøn energi og udvikling af velfærdsteknologi.
Enkelte kommuner har haft det under overvejelse. Dels for at sikre, at
kommunens midler fremmer samme dagsorden som kommunen, dels for at
sikre sig mod sager i pressen. Men det kan være en økonomisk afvejning,
som professor Ken L. Bechmann siger: ”Man vil både gerne være grøn og rig,
og hvad er egentlig den rigtige afvejning? Man mister noget risikospredning
ved at udvælge specifikke brancher, og hvem ved, om det ikke kan være et
sort energiselskab, der opfinder fremtidens grønne teknologi?”

Investeringsrådgiverens vurdering:

Der findes ingen faste regler for, hvordan en ansvarlig investeringsstrategi skal
udformes. Men langt de fleste kapitalforvaltere har tilsluttet sig de seks
overordnede principper for ansvarlige investeringer (PRI), som er støttet af FN:

▪	Alle

•

Investoren skal tage hensyn til miljømæssige og sociale faktorer samt
ledelsesmæssige forhold (ESG-faktorerne) i investeringsstrategien.

•

Investoren påtager sig at udøve aktivt ejerskab og indarbejde ESG-faktorer i
ejerskabspolitikker såvel som i den praktiske håndtering af investeringerne.

kommunerne bør have en investeringsstrategi, der er
så stærk, at den ikke blot kan modstå et kritisk eftersyn,
men kan sætte en offensiv og positiv dagsorden.
Investeringsstrategien kan med fordel udfærdiges i samarbejde med kapitalforvaltere, rådgivere – eller andre med 		
ekspertise inden for området.

▪	Kommunerne

bør som udgangspunkt frasælge de
virksomheder, som ikke lever op til kommunens etiske
retningslinjer. Men kommunen bør samtidig stille krav om,
at kapitalforvalteren, i samarbejde med screeningsbureauer, 		
udøver aktivt ejerskab i forhold til de virksomheder,
der er udelukket, med henblik på også at flytte dem i den
rigtige retning.

•

Investoren vil forsøge at skabe åbenhed om ESG-faktorer i de virksomheder,
der investeres i.

•

Investoren vil fremme accept af og implementering af principperne i
investeringsbranchen.

•

Investoren vil samarbejde med andre investorer om at effektivisere
implementering af principperne.

•

Investoren vil rapportere om sine aktiviteter og om fremskridt i forhold til
implementeringen af principperne.

Langt de fleste institutionelle investorer screener
deres porteføljer for virksomheder, der overtræder
internationale konventioner, og for selskaber der
opererer inden for kontroversielle sektorer. Det kan
f.eks. medføre frasalg af virksomheder, der over
træder menneskerettighederne, eller virksomheder,
der producerer våben eller tobak.

Aktivt ejerskab
Aktivt ejerskab indebærer, at investoren involve
rer sig i de selskaber, der er investeret i. Det kan
omfatte dialog med selskaberne, samarbejde med
andre investorer og stemmeafgivelse ved general
forsamlinger.
Mens nogle investorer vil gå langt i forsøget på
f.eks. at presse en virksomhed til at ændre forret
ningsmodellen fra sort energi til grøn energi, vil
andre investorer hurtigere skride til frasalg.

Tilvalg af selskaber og brancher
med en stærk etisk performance

Principperne omsættes til praksis på forskellig vis.
Der findes groft sagt tre tilgange, der ofte kombineres.
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Endelig er der investorer, der aktivt udvælger virksomheder, der performer højt på ESG-faktorerne til
porteføljen, eller udvælger brancher der producerer
produkter, der understøtter investorens dagsorden.
Det kan f.eks. være virksomheder, der fremstiller
grøn energiteknologi, eller virksomheder, der leverer
velfærdsteknologi.
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Fremtiden vil sætte nye etiske standarder
for kommunerne
Blandt både politikere, embedsfolk, NGO’er og
eksperter er der enighed om, at etiske investeringer
er kommet for at blive, og at det vil være et tema,
der kommer til at fylde mere og mere, og at der vil
opstå et generelt krav om større transparens.
Eksperter, herunder KL, forventer, at alle 98 kom
muner inden for få år vil have etiske investerings
profiler, fordi der er en generel forventning til det
offentlige om, at pengene bliver investeret ordent
ligt. Det vil således efterhånden være mere reglen
end undtagelsen, at kommunerne har vedtaget en
etisk investeringsprofil.

om grønne investeringer er der mange flere, der har
holdninger til nu end tidligere”. Visse steder betyder
det, at man helt fravælger investeringer, der kan
være dilemmafyldte. Det er f.eks. tilfældet i Slagelse,
hvor man ovenpå sagen om blodobligationer, valgte
kun at investere i danske aktier og obligationer.

Behov for løbende tilpasning af etisk
investeringsstrategi

Samme vurdering har Katrine Ehnhuus fra Ansvarlig
Fremtid. Ovenpå kampagnen Ansvarlig Kommunes
succes med at overbevise kommunerne om at
frasælge fossile selskaber vurderer hun, at flere
NGO’er vil forsøge at løfte netop deres dagsorden
via pres på kommunerne og andre institutionelle
investorer.

For de kommuner, der kaster sig ind i etiske
investeringer, vil det ikke længere være nok bare
at vedtage en etisk investeringsstrategi. De skal
fortløbende overvåge udviklingen inden for etiske
investeringer, og den går stærkt. Den etiske politik
skal tage stilling til alt fra tobak, hasardspil, porno,
sundhed, miljø, klima, forsvar, erhvervs- og skatte
politik samt forvalterens profil. Den skal opdateres
løbende og justeres, så den følger linjerne hos de
øvrige institutionelle investorer, for at skabe en
reel effekt på andet end kommunens egen medie
overvågning.

Størstedelen af kommunerne og rådgiverne vurderer
også, at spørgsmålet vil fylde mere fremover. Det
synspunkt bakkes bl.a. op af Jørgen Lietske Peder
sen fra Aalborg Kommune. Han siger: ”Jeg tror, at
etikken kommer til at fylde mere. Alene spørgsmålet

Og kommunerne går, ligesom Kristine Bille, der er
viceborgmester i Syddjurs, ud fra, at kapitalforval
teren ”… anlægger en selvstændig etisk screening af
deres produkter, så vi ikke kommer til at investere i
noget, vi ikke ønsker”.
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Troels Børrild, der tidligere arbejdede for Mellemfol
keligt Samvirke, advarer imidlertid kommunerne om
at læne sig tilbage og gå ud fra, at kapitalforvalteren
varetager opgaven, som kommunen ønsker. For der
er, som han u
 nderstreger, stor forskel på den
brogede virkelighed og de meget håndfaste krav i
investeringspolitikkerne: ”Kapitalforvalterne lover
stort set det samme. Noget med at investere i
virksomheder, der ikke overtræder internationale
normer for menneskerettigheder, miljø, klima,
arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Men der
er forskel på de firkantede formuleringer i investe
ringspolitikkerne og den mudrede virkelighed. Og
når kapitalforvalterne siger, de vil påvirke virksom
hederne via dialog, nytter det så i virkeligheden?”.
Kommunerne risikerer, ifølge Troels Børrild, at
kapitalforvalteren f.eks. fører en aktiv ejerskabspo
litik, selvom kommunen har skrevet kontrakt om en
frasalgsstrategi, fordi de ikke følger godt nok med i
kapitalforvalterens arbejde.
I en dansk kontekst er det ifølge en undersøgelse fra
Nordea Markets frasalgsstrategien, der dominerer,
mens institutionelle investorer i de øvrige nordiske
lande i langt højere grad benytter en tilvalgsstrategi.
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Etiske investeringspolitikker kan derfor heller ikke
vedtages én gang for alle, men er dynamiske politik
ker, der skal revurderes løbende. F.eks. ændrer
holdningen og mediernes opmærksomhed på
investeringer i skattely sig meget i disse år.
Transparens bliver et krav fra foreninger, medier og
borgere. Når etiske og ansvarlige investeringer
vokser som politisk tema, så opstår der helt
naturligt også et krav om, at kommunerne lægger
deres investeringer offentligt frem, præcis som
pensionskasserne også gør det.
Det betyder, at kommunerne kan blive bedt om at
oplyse, hvilke virksomheder de har valgt at sælge
fra, eller hvilke virksomheder, de udøver aktivt 
ejerskab overfor. Og NGO´erne efterspørger, at
kommuner offentliggør, hvordan de har stemt på
generalforsamlingerne, og hvordan de har forsøgt
at påvirke forskellige virksomheder til f.eks. at
overholde menneskerettighederne.
For NGO’erne er målet nemlig langt fra nået ved at
have fået skrevet etiske retningslinjer ind i de
finansielle strategier. Troels Børrild, der tidligere
arbejdede for Mellemfolkeligt Samvirke, siger, at hvis
en ansvarlig investeringsstrategi skal være menings
fuld, skal kommunen være åben om arbejdet.
Det gælder, hvilke selskaber kommunen investerer i,
hvem der er ekskluderet, hvilke problematiske
virksomheder kapitalforvalterne er i dialog med, og
om dialogen rykker noget. For der er, som han
forklarer det, stor forskel på de firkantede formu
leringer i strategierne og den grå virkelighed ude i
virksomhederne.

Det er krav om, at kommunerne er transparente.
Det kommer fra NGO’erne, og så kommer det fra medierne,
som efterspørger aktielister. Det er jo meget legitimt.
Erik Alhøj. CEO, Engagement International

Derfor skal borgerne kunne følge med i, hvordan
kapitalforvalteren håndterer retningslinjerne: ”Hvis
man vil have et højere afkast ved at investere i
aktier, så følger der altså en forpligtelse til at følge
med i, hvad man investerer i. Ansvaret følger af de
internationale aftaler, som Danmark har tiltrådt, og
som kommunerne må forventes at bakke op om.” Og
Mellemfolkeligt Samvirke oplever, at de mennesker,
der engagerer sig i initiativet Aktive Pensionskunder,
ofte er lige så interesserede i, at deres kommune
investerer ansvarligt. Kommunerne kan derfor godt
forvente øget opmærksomhed omkring deres
aktieinvesteringer i de kommende år. Erik Alhøj, der
rådgiver kommunerne om kapitalforvaltning,
bekræfter tendensen og forklarer, at der i stigende
grad er et krav om, at kommunerne er transparente:
”Der er krav om mere transparens. Det kommer fra
NGO’erne, og så kommer det fra medierne, som
efterspørger aktielister. Det er jo meget legitimt.”
Det billede bekræftes af Peter Lundgreen, der er
direktør i Lundgreen’s Capital. Han fortæller, at både
medier og NGO’er oftere og oftere efterspørger
viden om, hvad kommunerne investerer i. Også
professor Ken L. Bechmann bekræfter dette billede.
Han siger: ”Udviklingen går henimod mere trans
parens, og der stilles højere og højere krav om det.
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Og det er i tidens ånd, og det er krav, der allerede er
på pensionsområdet.” Investeringer i skattely er på
vej til at blive et nyt kritikpunkt. Swiss-leaks,
Lux-leaks, Panama og Paradise-papers har gennem
lang tid bidraget til at sætte fokus på multinationale
virksomheder, der ikke betaler skat i de lande, de
driver deres forretning i. Og skattely er et af de
temaer, der bevæger sig op ad dagsordenen i disse
år. Men det er ikke et tema, der endnu optræder i ret
mange kommunale investeringsstrategier.
De manglende skattebetalinger udhuler velfærdsstaterne, og sagerne bliver derfor ikke bare fulgt tæt
af NGO’er som Oxfam-Ibis, Mellemfolkeligt Samvirke
og Transparency International. Det er også et tema,
der diskuteres politisk i Danmark, hvor den tidligere
regering gennemførte en egentlig skattelypakke, og i
EU, hvor man netop har offentliggjort en liste over
skattelylande, som risikerer økonomiske sanktioner.
Den første pensionskasse, nemlig Pædagogernes
Pensionskasse, er ligeledes begyndt at stille krav til
virksomhederne om, at de betaler deres skat.
Der er med andre ord gode grunde til at tro, at
skattely bliver et væsentligt tema inden for etiske
investeringer fremadrettet, og særligt for kom
munerne, der jo er skattefinansierede, vil temaet
være meget relevant at følge op på.
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”

Udviklingen går henimod mere transparens, og der
stilles højere og højere krav om det. Og det er i tidens ånd,
og det er krav, der allerede er på pensionsområdet.
Ken L. Bechmann. Professor, CBS

Hvad med kapitalforvalterens etik?

Mulighed for tydeligere etisk profil

Etiske investeringer handler både om at sikre et
højt afkast og om at opnå maksimal indflydelse på
omverdenen via sine investeringer, også større ind
flydelse end ens investering egentlig tilsiger.

På samme vis skal kapitalforvalteren tage langt
større ansvar for en etisk ansvarlig forvaltning af
formuen fremover. Hidtil har kommunerne forsøgt
at imødekomme borgere og NGO’ernes forventning
om etiske investeringer ved løbende at frasælge
aktier i virksomheder, der har fået dårlig omtale i
medierne. Men i praksis er det både svært og meget
ressourcekrævende for den enkelte kommune at
følge med i de forskellige porteføljer, de har under
forvaltning.

Jo mere etik kommer til at fylde – jo mere
må kapitalforvalteren forvente, at kommunerne begynder at stille krav til deres
kapitalforvalters egen etik.
Københavns Kommune stiller allerede i dag krav
om, at kapitalforvalteren ikke må have brudt
skattelovgivningen, men med den rolle flere banker
har spillet i forbindelse med skattelysagerne, vil
det være oplagt at stille strengere krav til kapital
forvalterens egen etik fremadrettet.

Derfor bør kommunerne stille krav til deres kapital
forvaltere om, at deres fonde for eksempel er
mærkede af uafhængige kontrolinstanser for at få
sikkerhed for, at forvalterne lever op til den finan
sielle strategi. Præcis ligesom kommuner, der
gerne vil have økologiske og sunde fødevarer, kan
læne sig op af Ø-mærket og nøglehulsmærket og
ikke selv skal på besøg på gården og kontrollere
dyrkningsmetoderne. Troels Børrild, der tidligere
arbejdede for Mellemfolkeligt Samvirke, peger på, at
Svanemærkning af investeringerne også kan være
en oplagt vej for kommunerne, fordi svanemærket
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er til at forstå for borgere og andre interessenter.
Det officielle nordiske miljømærke Svanen offentlig
gjorde nemlig i sommeren 2017 for første gang
kriterier for, at investeringsfonde kunne blive
svanemærket. En svanemærket investeringsfond
skal bl.a. screene fondens aktier for miljømæssige,
sociale og virksomhedsetiske kriterier. Den må ikke
investere i tobaksproducenter og fossil energi og
skal løbende offentliggøre, hvilke virksomheder den
har sat penge i.
Der eksisterer endnu ingen danske fonde, der er
svanemærkede, men i Sverige kan de første fonde
allerede bryste sig af det fine miljømærke, og der er
ingen tvivl om, at det vil være et produkt, der frem
over vil blive efterspurgt af offentlige investorer, der
har behov for den tryghed, en mærkningsordning
kan give.
For en kommune, der finansieres af skatteindtægter,
vil det være oplagt at tage stilling til, om kommunen
skal investere i virksomheder, der anvender skatte
ly. Der er endnu ingen klar screeningsmetode, der
kan håndtere dette, men som en start kan det være

værd at skele til EU’s liste over skattelylande.
EU’s liste over skattelylande opdateres mindst en
gang om året og kan findes her:

Investeringsrådgiverens vurdering:

almbrand.dk/kommuner

▪	Kommunerne

kan med fordel stille krav om, at fonde er
mærkede, f.eks. med det nordiske miljømærke, Svanen.
Der er i skrivende stund ingen danske foreninger, der er
mærket, men de vil opstå, når efterspørgslen er der.

Endelig er der en gryende tendens til, at store
institutionelle investorer begynder at italesætte
politiske dagsordener via deres investeringer.
For nylig har Lærernes Pensionskasse i Californien
krævet, at Apple udvikler løsninger, der gør børn
mindre afhængige af deres mobiltelefon. En dags
orden de ville have svært ved at løfte, hvis de ikke
havde været medejere af Apple. Et mere aktivt
ejerskab af store virksomheder vil også på sigt
kunne give kommunerne indflydelse på dagsordener,
der ikke tidligere har været indenfor kommunal
rækkevidde. Man kunne forestille sig k
 ommuner,
der stiller krav om, at visse virksomheder u
 dvikler
velfærdsteknologi, der løser udfordringer for
borgere eller kommunens personale.

▪	Der

vil komme øget fokus på skattely. Kommuner bør kun
anvende kapitalforvaltere med en klar plan og målsætning om
at håndtere udfordringer med anvendelse af forbudte skattely.
Kommunerne kan stille krav til forvalter om ikke at investere i
virksomheder, som anvender skattely jævnfør EU’s liste over
skattelylande.
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Fremtidens kommunale
kapitalforvaltning
Mens kommunernes opsparinger vokser, stiger
interessen for kapitalforvaltningen og etikken i de
kommunale investeringer støt. Denne rapport har
dokumenteret, at der er et stort, men uforløst,
potentiale for at øge afkastet af opsparingerne og
give kommunerne muligheden for at få indflydelse
på alt fra bekæmpelse af miljøproblemer til skatte
unddragelse.
For at indløse potentialet er det afgørende, at
borgmesteren selv sætter sig for bordenden og
lægger en investeringsstrategi, der giver råd til mere
velfærd og er på linje med kommunens øvrige
politiske prioriteringer.

Råd til mere
En kommune, der vil have råd til mere velfærd, skal
bevæge sig væk fra den rene obligationsportefølje,
der kun genererer et lille afkast og tilmed har en
vis kursrisiko. I stedet bør kommunen anvende
Value-at-Risk-modeller, hvor kommunen overlader
det til kapitalforvalteren at sammensætte en
optimal portefølje, ud fra kommunens ønsker til
forholdet mellem risiko og afkast. Det er imidlertid
mere fagligt krævende for embedsværket, og
overgangen til Value-at-Risk-modeller kræver
derfor både, at de rette kompetencer er tilstede i
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økonomiforvaltningen, og at kapitalforvalterne
bliver bedre til at kommunikere i et mindre teknisk
og mere lettilgængeligt sprog. For mindre kommu
ner med en portefølje på under 500 mio. kr. kan den
opgave imidlertid være for stor, og de bør derfor
overveje at gå sammen i investeringsfællesskaber
for at høste de samme fordele som de store
kommuner. Investeringsfællesskaberne kan sikre et
højt fagligt niveau hos embedsværket, reducere
omkostningerne til kapitalforvaltning og øge
afkastet, da fælles likviditetsstyring giver mulighed
for, at en større andel af formuen kan investeres
med et længere sigte.

Investeringer i en bedre verden
Via investeringer i de virksomheder, der sætter
dagsordenen i samfundet, øger kommunerne
desuden deres indflydelse på samfundets udvikling.
Derfor bør alle kommuner have nedskrevne etiske
retningslinjer, der sikrer, at investeringerne matcher
kommunens øvrige politiske prioriteringer.Etiske
retningslinjer kan f.eks. indebære, at kommunen
frasælger virksomheder, der ikke matcher kommu
nens prioriteter, det være sig virksomheder, der har
penge i skattely, virksomheder, der sælger tobak, eller
virksomheder, der forværrer klimaforandringerne.
Fremadrettet vil der også komme mere målrettede
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produkter på det danske marked, som f.eks.
svanemærkede investeringsfonde, der giver
kommunerne en stærk sikkerhed for, at deres
investeringer opfylder alle rimelige etiske hensyn.
Der er p.t. ingen danske svanemærkede fonde,
men så snart kommunerne begynder at efterspørge
den type investeringer, vil de også være tilgængelige
på det danske marked. En kommune bør stille
samme høje krav til deres kapitalforvalter, som de
gør til de virksomheder, forvalteren placerer
pengene i, og bl.a. kræve, at kapitalforvalteren
åbent stiller oplysninger til rådighed for relevante
NGO’er og borgere, der er interesseret i at følge med
i kommunens investeringspolitiske beslutninger.
Behovet for at nytænke den kommunale kapitalforvaltning er stort, og det stiger i takt med de
samfundsmæssige tab ved den nuværende model.
Det betyder, at risikoen for, at Økonomi- og Indenrigsministeren griber ind overfor kommunerne, er
for opadgående. For en ting er, om kommunens
borgere kan leve med de nuværende investerings
strategier, en ganske anden er, om Christiansborg
kan holde fingrene fra lovmaskinen, hvis der opstår
nye problematiske sager, der berører en større del
af kommunerne – hvad enten det gælder negativ
forrentning eller etisk problematiske investeringer.

Investerings-tjeklisten
Er strategien tilpasset et lavrentemarked, hvor
afkastet ved realkreditobligationer er tæt på nul,
men risikoen er forøget på grund af muligheden
for pludselige rentestigninger?
Tager politikerne stilling til valg af forvalter og
får løbende opdateringer på afkast?
Offentliggør kommunen, hvilke aktier og
obligationer kommunen har investeret i?
Har kommunen defineret sin risikovilje afhængig
af tidshorisonten af kommunens investeringer?
Behandler kommunalbestyrelsen kommunens
investeringsstrategi?
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Etik-tjeklisten
Har kommunen en politik for etiske investeringer?
Er den etiske politik tilgængelig for borgerne?
Har kommunen som krav, at investeringer
skal følge FN's Principper for ansvarlige
investeringer samt bredt anerkendte
internationale konventioner og normer?
Forholder kommunens investeringsstrategi sig til
fossile brændsler?
Forholder kommunens investeringsstrategi sig til
selskabers anvendelse af skattely?
Revideres kommunens investeringsstrategi og
etiske profil årligt?

Om rapporten

Rapporten er baseret på tre elementer:
1. E
 n foranalyse for at identificere hypoteser
og udvikle den analytiske tilgang.
2. Interview med 20 ressourcepersoner på
området. Det har givet os afgørende viden
om kommunal praksis, tendenser, og hvilke
hensyn der afvejes lokalt.
3. Analyse af 33 kommuners finansielle strategier for at få indsigt i ligheder og forskelle
på tværs af et bredt udsnit af kommunerne.

Forundersøgelse
Forud for selve undersøgelsen af kommunernes
kapitalforvaltning, gennemførte Geelmuyden Kiese en
forundersøgelse, der skulle identificere og kvalificere
relevante temaer og hypoteser til brug i den kvalitative
og kvantitative del af undersøgelsen bag rapporten.
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Forundersøgelsen bestod af i alt tre kvalitative
semistrukturerede interviews gennemført i oktober
måned 2017. Et interview med en kommunal med
arbejder fra Faaborg-Midtfyn Kommune, der i sommeren 2017 gennemgik et udbud i forbindelse med
valget af ny kapitalforvalter for kommunen.
Et interview med den selvstændige konsulent Peter
Lundgreen, der rådgiver kommuner i forbindelse med
udbud af kapitalforvaltning. Et interview med professor Ken Bechmann, professor ved CBS.
På baggrund af forundersøgelsens kvalitative interviews udviklede Alm. Brand i samarbejde med
Geelmuyden Kiese temaer, hypoteser, interview
rammer og identificerede 20 interviewpersoner til
undersøgelsens kvalitative del og en tredjedel af
kommunerne til undersøgelsens kvantitative del.

Interviews med eksperter, politikere og
embedsmænd
Alle interviewpersoner i undersøgelsen er udvalgt til at
skabe et bredt repræsentativt udsnit af de centrale
interessentgrupper inden for kommunal kapital
49

forvaltning: Det kommunale embedsværk, kommunalpolitikere, udbudsrådgivere inden for kommunal
kapitalforvaltning, NGO’er og akademikere inden for
offentlig forvaltning og etiske investeringer.
Alle interviewede embedsfolk og politikere fra landets
kommuner er udvalgt til bredt at repræsentere
landets kommuner ud fra en spredning i a) indbyggertal, b) geografi, c) partiforhold for borgmesterposten,
d) størrelse af placeret kapital i investerings- og/eller
placeringsforeninger.
Vi har talt med de mest toneangivende NGO’er inden
for debatten om etisk ansvarlige investeringer af
offentlige midler, med de rådgivere inden for udbud af
kommunal kapitalforvaltning, der anvendes blandt
landets kommuner. Endelig har vi talt med de få
faglige eksperter fra forskningsmiljøet, der har
beskæftiget sig med kommunal kapitalforvaltning.

Gennemførte interviews

Analyse af 33 kommuners finansielle strategier

Frank Nybo. Teamkoordinator, Esbjerg
Geelmuyden Kiese har med afsæt i forundersøgelse og desk research udvalgt 33

Lene Nymann. Økonomichef, Aabenrå

kommuner til den kvantitative undersøgelse. Kommunerne er blevet udvalgt til bredt

Mads Grønvall. Økonomidirektør, København

at repræsentere landets kommuner ud fra en spredning a) indbyggertal, b) geografi,

Jørgen Lietske Pedersen. Vicekommunaldirektør, Aalborg

c) borgmesterparti, d) størrelse af placeret kapital i investerings- og/eller
placeringsforeninger.

Jesper Tranberg. Fuldmægtig, Bornholm

Afsender:

informationsgrundlag til brug for en investeringsbeslut

beslutning på kundens specifikke investeringsmål, økono

Denne rapport er udarbejdet af Kapitalforvaltning i Alm.

ning. Ligeledes kan materialet ikke anses som et tilbud

miske situation og risikotolerance.

Brand Bank A/S, datterselskab af Alm. Brand A/S, i sam

om at købe eller sælge et investeringsprodukt.
Interessekonflikter

arbejde med Geelmuyden Kiese til personlig orientering
for de, som Kapitalforvaltning har udleveret rapporten til.

Alm. Brand Bank A/S påtager sig intet ansvar for rigtig

Alm. Brand Bank A/S har udarbejdet interne regler for at

Alm. Brand Bank A/S er en finansiel virksomhed, der er

heden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden i rapporten.

forebygge og undgå interessekonflikter ved kapitalforvalt

underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Alm. Brand Bank A/S påtager sig intet ansvar for dispo

ning. Analytikere eller andre relevante personer er blevet

sitioner foretaget på baggrund af oplysninger i r apporten.

pålagt at overgive enhver henvendelse, der kan påvirke
anbefalingens objektivitet og uafhængighed, til chefen for
Kapitalforvaltning og til compliancefunktionen.

Thomas Stilling Andersen. Finanskoordinator, Aarhus

33 kommuners finansielle strategier er blevet indsamlet og analyseret. Indsamlingen

Markedsføring

Alm. Brand Bank A/S og dennes koncernforbundne

Katrine Ehnhuus. Kampagnekoordinator, Ansvarlig Fremtid

er sket via kommunernes hjemmesider eller ved at efterspørge med direkte henvendelse

Nærværende materiale er markedsføringsmateriale.

selskaber samt bestyrelsesmedlemmer, direktører og
ansatte er ikke ansvarlige over for tredjemand for direkte

via telefon.

Troels Børrild. Tidligere politisk rådgiver, Mellemfolkeligt Samvirke
Anders Winding. Chefkonsulent, KL

I tillæg til kommunernes finansielle strategier har Geelmuyden Kiese suppleret med

Erik Lauritzen. Borgmester, Sønderborg

data indsamlet fra Danmarks Statistik og KL.

Metode
I rapporten kan indgå, men ikke begrænset til, elementer
som den makroøkonomiske udvikling, branchekendskab,

Johs. Poulsen. Byrådsmedlem, Herning

udviklingen i historiske selskabsrapporter, selskabets

Hans Halvorson. Afgående byrådsmedlem, Aarhus

egne samt konkurrenternes forventninger.

Følgende kommuner er repræsenteret i undersøgelsen:

Kristine Bille. 2. viceborgmester, Syddjurs

eller indirekte skade samt følgeskade, der opstår som

Ansatte hos Kapitalforvaltning modtager betaling, som

følge af brug af oplysninger indeholdt i rapporten.

afhænger af hele Alm. Brand Banks lønsomhed. De
meninger, der er indeholdt i rapporten, afspejler Kapital

Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst

forvaltnings meninger, og der er ikke nogen del af disse

og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med

personers betaling, som direkte eller indirekte relaterer

ændringer i værdien af finansielle instrumenter, valuta

sig til specifikke anbefalinger eller meninger, angivet i

kurser eller udsteders situation. Oplysninger i rapporten

rapporten.

om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller frem

Albertslund

Helsingør

Skanderborg

Kilder

Billund

Herning

Skive

Rapporten er baseret på offentlig tilgængelige oplysninger

tidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation

Videregivelse

Bornholm

Holstebro

Slagelse

samt egne beregninger herpå og informationer fra kilder,

for fremtidige afkast. Oplysninger i rapporten om kurs

Rapporten kan indeholde immaterielle rettigheder, som

Brøndby

Hvidovre

Solrød

som Alm. Brand Bank A/S anser for troværdige. De

udvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for

tilhører Alm. Brand Bank, og ingen del af rapporten

Esbjerg

København

Thisted

meninger, der fremgår af rapporten, er de adspurgte og

fremtidig afkast og kursudvikling, og afkastet og kurs

må i bearbejdet eller ubearbejdet form gengives eller

Frederiksberg

Mariagerfjord

Tønder

Kapitalforvaltning ansattes meninger og afspejler deres

udviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede

distribueres til tredjemand uden forudgående skriftlig

Frederikssund

Middelfart

Vejle

opfattelse pr. dato for anbefalingens udarbejdelse.

kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned,

tilladelse fra Alm. Brand Bank A/S.

Faaborg-Midtfyn

Næstved

Viborg

har sikret, at disse personer har givet skriftligt eller mundtligt samtykke til at

Gladsaxe

Odder

Aabenraa

optræde i rapporten.

Guldborgsund

Odense

Aalborg

Halsnæs

Roskilde

Aarhus

Ken L. Bechmann. Professor, CBS
Erik Alhøj. CEO, Engagement International
Peter Lundgreen. Direktør, Lundgreen’s Capital

Udover de her listede indgår også interviews med personer, der ikke har ønsket,
at deres navn fremgår af listen. Alle interviewpersoner, der optræder med citat
i rapporten, har modtaget deres citater til godkendelse, og Geelmuyden Kiese

og investorerne risikerer at tabe hele den investerede
Disclaimer
Materialet kan ikke anses som en personlig investerings
rådgivning, investeringsanbefaling eller investerings
analyse. Formålet er at give kunder information om
kapitalforvaltning og kan alene betragtes som del af et
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kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien
af oversøiske investeringer stiger eller falder.
Alm. Brand Bank A/S opfordrer til, at kunden selv vurderer
hensigtsmæssigheden af enhver investeringsbeslutning,
søger relevant rådgivning og baserer enhver investerings
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Har du spørgsmål eller kommentarer,
så kontakt Alm. Brand Asset Management:
abam@almbrand.dk
Tlf. 35 47 71 60

Alm. Brand A/S | Midtermolen 7 | 2100 København Ø | CVR 77 33 35 17
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