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heldigvis masser af jer, der svarede tilbage på. De fleste af jer var godt tilfredse,
og det er vi rigtig glade for. Vi kunne dog godt fornemme, at selvom Pengevirke
har en entusiastisk læserskare, så var der alligevel ønsker og forslag til, hvordan
vi kunne gøre det lidt bedre.
Derfor har magasinet fået flere sider, for at vi kan lave længere og flere fortællinger. Og selvom Pengevirke aldrig har været et klassisk pengemagasin,
ligesom Merkur aldrig har været et helt almindeligt pengeinstitut, så har vi
alligevel valgt at give mere plads til stof, som kredser om økonomien, og

Oplag: 18.000

stemmer i debatten som ikke nødvendigvis er enige med os i Merkur.

Udkommer: To gange om året

I denne omgang har vi sat fokus på de såkaldte socialøkonomiske virksomheder

Klimapåvirkning: Magasinet er trykt på
100 procent bionedbrydeligt papir og
bionedbrydelig trykfarve. Med sin kombination af Cradle to Cradle-mærket, FSCmærket og C02-mærket sikrer vi desuden,
at papiret kommer fra ansvarlige kilder,
samt at selve trykningen af magasinet er
sket på en CO2-neutral facon. Vores trykkeri KLS PurePrint får strøm fra vindmøller
og leverer magasinet til os i el-lastvogne.

og investeringer i Social Impact Bonds, som er en ny metode, der potentielt kan
vende op og ned på, hvordan vi løser sociale problemer i samfundet. Ved første
øjekast kan det virke provokerende, at hjælp til socialt udsatte skal kunne blive
et investeringsobjekt, men omvendt er der næppe nogen tvivl om, at den sociale
indsats herhjemme kan blive endnu bedre, end den er i dag, så lad os udfordre
hinanden og holde et åbent sind.
Og så har vi selvfølgelig også givet plads til et ordentligt farvel til vores formand
gennem 24 år, Morten Gunge, som takkede af tidligere i år. Du kan samtidig få
lov til at lære resten af vores bestyrelse lidt bedre at kende.
Fremover kommer Pengevirke to gange om året, men til gengæld lægger vi
endnu flere kræfter i hvert enkelt magasin. Hvis du har gode forslag til emner,
vi kan tage fat på, eller hvis du kun ønsker at få magasinet digitalt, kan du
skrive til os på pengevirke@merkur.dk.
God læselyst

Morten Plesner
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FORMANDEN
TAKKER AF
Et unikt parløb har nået sin slutning efter Morten Gunge
i år valgte at sige farvel til formandsposten i Merkur.
Tekst: Morten Plesner
Foto: Kennet Islandi Havgaard

Efter 25 år i Merkurs bestyrelse valgte

under min uddannelse. Men efter noget

med et helhedssyn på samfundet og

Morten Gunge i foråret at sige stop og

tid måtte jeg vælge samfundsfag fra for

samtidig påvirke det konkret og posi-

trække sig som formand for Merkur An-

at kunne koncentrere mig om arkitekt-

tivt” siger Morten Gunge.

delskasse. At den arkitektuddannede

skolen og den skabende virksomhed,

Morten Gunge skulle ende med at stå i

som var vigtig for mig og siden har ken-

styrelsen overtog han formandsposten,

spidsen for Danmarks største værdiba-

detegnet mit faglige virke,” siger Mor-

som han først tidligere i år sagde farvel

serede pengeinstitut havde nok de fær-

ten Gunge.

til. Gennem de femogtyve år i bestyrelsen har ikke bare Merkur men også

reste forudset. Men matchet var lige så
usandsynligt, som det var oplagt.

Allerede året efter sin indtræden i be-

Penge som værktøj

bankvæsenet ændret sig markant.

For at forstå den historie skal man

I årene efter studietiden involverede

”Dengang var det relativt enkelt at

først kende både Morten og Merkurs

Morten Gunge sig stadig mere i også

være et pengeinstitut. Og man kunne

rødder. For de læsere som måske ikke

den internationale antroposofiske be-

lettere drive et mindre efter sine egne

har været en del af Merkur i særlig

vægelse samtidig med, at han gennem

idealer. Det er blevet sværere i takt med,

mange år, kan der være behov for en

sit arbejde som arkitekt stod for byg-

at der er kommet så mange nye krav og

genopfriskning af begge fortællinger.

ninger, som blev skabt med inspiration

regelsæt. Der skal nu tænkes i en be-

fra antroposofien. Som en del af sit en-

stemt form for robusthed, som så fra vo-

rettelse i 1982 været inspireret af antro-

gagement i Steiner-bevægelsen fulgte

res side kræver særlig opmærksomhed

posofien. Det vil sige det tankesæt, som

Morten Gunge desuden interesseret

på vores intentioner.”

den tyske tænker Rudolf Steiner formu-

med i de pengeinstitutter, som voksede

lerede i starten af det 20. århundrede.

frem i Tyskland hvor GLS Bank har sit

Trend eller hype

udspring, og Holland hvor Triodos

Det er især efter finanskrisen, at reg-

Bank voksede sig stor, og som begge

lerne er blevet strammet for banker, an-

Merkur Andelskasse har siden sin op-

Så var den del på plads. Tilbage til
Morten.
Allerede i sin tidlige ungdom blev
Morten Gunge introduceret for antro-

havde tråde til antroposofien.
Da Fælleskassen Merkur og Fælleskas-

posofien gennem sin morbror, som var

sen Trion, som var de to største danske

redaktør for et antroposofisk tidsskrift.

virksomheder med ind- og udlån med

Tankesættet fra Steiner begyndte efter-

en forbindelse til antroposofien, i mid-

hånden at fylde mere og mere hos den

ten af 1980’erne fusionerede fulgte Mor-

unge Morten Gunge, som efter gymna-

ten Gunge interesseret med fra sidelin-

siet var fast besluttet på, at hans valg af

jen. Og da han i starten af 1990’erne

uddannelse skulle have sammenhæng

blev opfordret til at involvere sig i Mer-

med antroposofien.

kur, skulle han ikke have megen be-

Han valgte derfor at starte på arkitekt-

tænkningstid.

Det har været en stor
fornøjelse at se, hvordan
opbakningen til vores
andelskasse er blevet
styrket gennem årene.

skolen samtidig med, at han læste sam-

”Som jeg så det og stadig ser det, er det

fundsfag på universitetet.

at arbejde med pengeformidling – her

”Det var vigtigt for mig, at få det kunst-

gennem bankverdenen – på en bevidst

Morten Gunge, Fhv. bestyrelses-

neriske men ikke kun det kunstneriske

måde en særlig chance for at arbejde

formand, Merkur Andelskasse
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delskasser og andre, som lever af at låne

Et usædvanligt parløb

sten til det nyvalgte bestyrelsesmedlem

penge ud. Til gengæld var finanskrisen

Morten Gunge fyldte 70 år tidligere på

Thomas Bagge Olesen, der er tidligere

en øjenåbner for mange danske bank-

måneden, men allerede for tre år siden

adm. direktør i FDB, det nuværende

kunder, som begyndte at stille krav til

besluttede han, at hans seneste valgpe-

COOP.

deres bank. Den proces har fået tusind-

riode skulle blive den sidste. Morten har

vis af kunder til at fare mod Merkur,

ikke lagt skjul på, at det ikke var en nem

kvart århundrede er det vigtigt for Mor-

som over de seneste ti år er tredoblet i

beslutning at træffe, men efter et 24 år

ten, at han kan se, at den kommende

størrelse, hvis man måler på antallet af

langt parløb med direktør Lars Pehrson,

bestyrelse vil blive ved med at arbejde

kunder.

mente formanden, at det var tid til at

med værdierne.

”Det har været en stor fornøjelse at se,
hvordan opbakningen til vores andels-

lade nye kræfter komme til.
”Det har været et usædvanligt langt

Som formand i Merkur gennem et

”Vi skal have overskud til at diskutere
og bearbejde de forhold, vi ikke nød-

kasse er blevet styrket gennem årene.

parløb, og et jeg har sat stor pris på, men

vendigvis skal, for ligesom alle andre

De senere år har det været populært at

det ville ikke være sundt for Merkur,

idéer er idéen bag Merkur tynd, hvis

komme med i Merkur, men man må jo

hvis Lars og jeg blev ved, indtil vi mere

den ikke bliver et sæt idealer, vi kan

stadig spørge sig selv, i hvor høj grad det

eller mindre tilfældigt begge stoppede

leve efter hver dag.” n

er udtryk for et egentligt engagement

uden passende afstand i tid. Nu skal jeg

eller tidens trend ; selvom begge dele er

bruge den næste tid på at mærke efter,

positive” siger Morten Gunge.

hvad jeg har lyst til at kaste mig over.

Men hvorfor er det overhovedet vig-

Der er mange ting, man må nedtone el-

tigt? For jo flere kunder Merkur får, jo

ler vælge fra, når man har valgt at være

større et aftryk kan vi vel sætte i sam-

en aktiv bestyrelsesformand, som jeg

fundet?

har gjort det,” siger Morten Gunge.

”Det er rigtigt, at det giver os en styrke

Sidste år igangsatte Merkur en større

at være stor. Men en krise kan være

organisationsændring, og derfor overta-

sværere at stå imod, hvis ikke tilstræk-

ger den hidtidige næstformand, Henrik

keligt mange har forbundet sig med vo-

Tølløse, i første omgang formandspo-

res idealer,” siger Morten Gunge og fort-

sten for at sikre kontinuitet og følge æn-

sætter:

dringerne i Merkur til dørs.

”Derfor skal vi være stærke internt, for

... ligesom alle andre
idéer er idéen bag Merkur tynd, hvis den ikke
bliver et sæt idealer, vi
kan leve efter hver dag.

I løbet af efteråret vender Henrik Tøl-

at kunne vokse yderligere uden at blive

løse efter planen tilbage til næstfor-

Morten Gunge, Fhv. bestyrelses-

svage.”

mandsposten og overlader formandspo-

formand, Merkur Andelskasse
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NYT FORMANDSKAB
FÆLLES OM MERKURS
FREMTID
I en tremandskonstellation
vil Merkurs nye formandskab
sikre kontinuitet efter Morten
Gunges afgang.
Tekst: Morten Plesner

Det har han gjort som bestyrelsesmed-

udvikling – miljømæssigt, socialt og

lem og -formand i selskaber som Hane-

kulturelt – i takt med at samfundet æn-

gal, Aurion og Den Sociale Kapitalfond,

drer sig, nye medarbejdere kommer til

og ifølge Thomas Bagge selv, er der flere

og kundernes behov forandrer sig. Og

årsager til, at han er blevet draget af

derfor er det også vigtigt for mig, at vi er

netop den type virksomhed.

åbne overfor, at vi i Merkur løbende ud-

”Danmark, Europa og resten af verden

fordrer os selv på at finde nye veje til at

står midt i eller på tærsklen til en række

denne ambition udmønter sig i rele-

større sociale og miljømæssige udfor-

vante løsninger, som skaber konkret

Merkurs nye formand, Henrik Tølløse,

dringer. Det ved vi alle efterhånden. Og

værdi for vores kunder,” siger Thomas

er en kendt skikkelse i Merkur-regi. Her

når man som jeg er engageret i disse ud-

Bagge Olesen.

har han slået sine folder siden 1995 først

fordringer, og samtidig har betydelig er-

som medarbejder og siden bestyrelses-

faring fra erhvervslivet, så er det også

er relevant om ti, tyve og tredive år, ly-

medlem. Det er da også især Henrik

naturligt for mig at bruge mine kompe-

der det fra Thomas Bagge Olesen.

Tølløses erfaring, som afgjorde at han i

tencer på at gøre en forskel sammen

første omgang tager over for Morten

med de virksomheder, som bidrager til

til efteråret vil Henrik Tølløse fortsætte

Gunge, før Thomas Bagge Olesen senere

at skabe løsninger på de udfordringer,”

arbejdet i formandsskabet som næstfor-

i år efter planen overtager formandspo-

siger Thomas Bagge Olesen og tilføjer:

mand sammen med Jakob Laursen. De

Fotos: Mikkel Østergaard

sten.
”Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at
Thomas er den rigtige nye formand,
men han er samtidig forholdsvis ny i

”Det er på ingen måde et politisk pro-

Det er nødvendigt for, at Merkur også

Når formandsposten skifter hænder

tre vil sammen udgøre det fremtidige

jekt – det her opfatter jeg som en per-

formandskab, som skal sikre Merkurs

sonlig forpligtelse.”

vej ind i fremtiden.

Før Thomas Bagge kastede sig ud i sit

Udover Thomas Bagge Olesen er Anke

Merkur-regi trods 1 år i repræsentant-

bestyrelsesarbejde arbejdede han som

Stubsgaard og Bernhard Schmitz også

skabet. Derfor har vi aftalt, at han får en

administrerende direktør i først FDB –

kommet ind i bestyrelsen , og de erstat-

indkøringsperiode som næstformand,

det nuværende COOP – og siden Fit-

ter Annette Hartvig Larsen og Lene Die-

hvor han kan fokusere på at lære Merkur

ness.dk. Den erfaring med at lede orga-

mer, som sammen med Morten Gunge

som organisation og andelskasse endnu

nisationer, forventer Henrik Tølløse vil

trådte ud.

bedre at kende,” siger Henrik Tølløse.

blive et værdifuldt bidrag til bestyrel-

Merkur gennemførte en organisationsændring i slutningen af sidste år, og

sesarbejdet.
”Det er tydeligt, at han har nogle sær-

den har bestyrelsen valgt, at Henrik

lige kompetencer på det organisatoriske

Tølløse følger til dørs, før formandsrol-

plan, hvor vi kan få glæde af ham, og

len skifter. Her står det nyvalgte besty-

han deler tydeligvis Merkurs sam-

relsesmedlem, Thomas Bagge Olesen

fundsidealer, så jeg er sikker på, at han

klar til at indtage formandsstolen.

kommer til at gå til opgaven med respekt for vores værdigrundlag.”

Deler værdierne
Mens Henrik Tølløse har flere årtier bag

Skal finde nye veje

sig i Merkur Andelskasse, er Thomas

Netop respekten for værdierne og det

Bagge Olesen et mere ubeskrevet blad i

store arbejde, som gennem årene er lagt

Merkur-regi. Selvom han ikke har været

i Merkur, skinner tydeligt igennem, når

en del af Merkur i så mange år, har Tho-

man spørger ind til den kommende for-

mas Bagge gennem længere tid arbejdet

mands tanker om fremtiden.

med virksomheder, som deler værdifællesskab med Merkur.
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Du kan se en introduktion til alle bestyrelsens medlemmer på næste side. n

”Vi skal holde fast i Merkurs ambition
om at fremme en bæredygtig samfunds-

Det er på ingen måde et
politisk projekt – det her
opfatter jeg som en personlig forpligtelse.
Thomas Bagge Olesen,
næstformand, Merkur Andelskasse
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Anke Stubsgaard: Det ene af i alt tre

Klaus Loehr-Petersen: En af de frem-

Henrik Kronel: Den bankuddannede

nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, Anke

meste fortalere for biodynamisk land-

Henrik Kronel har gennem de seneste

Stubsgaard, har siddet i Merkurs repræ-

brug herhjemme finder man i Klaus Lo-

15 år været en del af Merkur, hvor han

sentantskab i en længere årrække. Anke

ehr-Petersen, som siden 2002 har været

arbejder med investeringsområdet. Si-

har erfaring som projektleder og direk-

del af Merkurs bestyrelse. Han har et

den 2007 har Henrik desuden siddet i

tør, og arbejder med bæredygtige for-

stort netværk i det biodynamiske og

Merkurs bestyrelse som én af i alt tre

mer for landbrug, som er en af hendes

økologiske miljø, som er en stor styrke

medarbejdervalgte medlemmer. Den

helt store interesser.

for Merkur, og så arbejder han til dagligt

52-årige far til fem bor sammen med sin

i Biodynamisk Landsforening.

kone i den lille landsby Gundslevmagle
på det nordlige Falster.

Jakob Laursen: Udover sit arbejde som

Bernhard Schmitz: Nyvalgt bestyrel-

Søren Sivesgaard: I Merkurs hjem-

underdirektør i forsikringsselskabet

sesmedlem i Merkur og daglig leder af

stavn Aalborg arbejder Søren Sives-

Alka, driver 55-årige Jakob Laursen et

Marjatta, hvor han har været siden 1989.

gaard som privatrådgiver i Merkurs Aal-

lille økologisk landbrug sammen med

Marjatta, som har et stort værdifælles-

borg-afdeling. Udover hans arbejde som

sin kone i Hillerød. Siden 2011 har han

skab med Merkur, tilbyder bl.a. under-

rådgiver i andelskassen har han de se-

siddet i Merkurs bestyrelse, og ved det

visning, uddannelse, bolig og arbejde

neste tre år været medlem af bestyrel-

seneste valg til bestyrelsen blev Jakob

for omkring 240 borgere med fysisk og

sen. Søren er også involveret i lokalmil-

valgt som den ene af to næstformænd.

psykisk nedsat funktionsevne, og har

jøet i Aalborg, hvor han er bestyrelses-

Han er desuden bestyrelsens uafhæn-

lidt over 500 ansatte. Bernhard er op-

formand i Økologisk Markedsevent Aal-

gige og særligt sagkyndige medlem af

rindelig fra Tyskland, men bor i dag i

borg.

revisionsudvalget.

Tappernøje.

Carsten Juul: Også Carsten fra Aar-

Henrik Tølløse: Bestyrelsens mest er-

Thomas Bagge Olesen: Ny mand i be-

hus-afdelingen har siddet tre år som

farne medlem i Merkur-regi er Henrik

styrelsen sammen med Bernhard Sch-

medarbejdervalgt medlem af bestyrel-

Tølløse, som har været en del af andels-

mitz og Anke Studsgaard. Thomas

sen i Merkur. Han arbejder som er-

kassen siden 1995, først som medarbej-

Bagge Olesen har haft flere direktørrol-

hvervsrådgiver og er bankuddannet.

der og siden bestyrelsesmedlem. I dag

ler i blandt andet FDB – det nuværende

Det gør ham til en værdifuld resurse i

er han formand indtil Thomas Bagge

COOP. Han bor sammen med sin kone

bestyrelsens løbende arbejde med er-

Olesen tager over senere i år. Ved siden

og to drenge på en mindre gård uden for

hvervsengagementer. Før sin tid i Mer-

af sin rolle i Merkurs bestyrelse arbejder

Roskilde, hvor familien driver et fritids-

kur har Carsten drevet egen virksomhed

Henrik som økonomichef i vinfirmaet

landbrug.

i en periode.

VinoVenue.
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NY BEVÆGELSE VIL
ÆNDRE LANDBRUGET
ÉN GÅRD AD GANGEN
Klimaudfordringer skal løses
i alle dele af samfundet, lyder
det fra ny forening, som har
kastet sig over landbruget.

ner siden, lyder det fra Rasmus Willig,

frugt- og grøntsagsdyrkning og mulighed

som selv er vokset op på et nedlagt

for, at byboerne kan komme ud og op-

landbrug mellem Viborg og Silkeborg.

leve, arbejde og overnatte på landet.

”Jeg kender mine Venstre-bønder, der

Det skal fremme båndet og forståelsen

er ikke nogen, som står tidligere op og

mellem de to parter, som ikke kan leve

går senere i seng end landmændene, så

uden hinanden. Og spørger man Ras-

Tekst: Morten Plesner

jeg har stor respekt for landmanden. Og

mus Willig, kan han godt forstå, hvis de

Fotos: Stine Skøtt Olesen / nxtbrand.dk

hvis vores projekt skal blive en succes,

danske landmænd føler sig uforholds-

er det afgørende, at vi får nedbrudt by-

mæssigt udskældte og udråbt som de

I det tætpakkede baghus i det indre Kø-

boernes modstand overfor landbruget

hovedansvarlige for den forurening og

benhavn står Rasmus Willig og tager

og omvendt,” siger Rasmus Willig, da

belastning, det store danske landbrug

imod hver enkelt person, der er dukket

Merkurs udsendte møder ham et par

er årsag til.

op til mødet.

uger efter lanceringen.

”Som byboere har vi ikke påtaget os
noget af skylden for, at vi kun vil have

Allerede inden for de første tyve minutter har han fået afkræftet sine to

Vi har lukket øjnene

billige fødevarer, og så har vi lukket øj-

største bekymringer. Ville folk dukke

Andelsgaarde går i al sin enkelthed ud på

nene for, hvad det har af konsekvenser.

op? Og hvem ville dukke op?

at starte en landsdækkende andelsbevæ-

Vi har kun skudt skylden på landbruget,

gelse, som opkøber gårde og en efter en

men der er problemer på begge sider af

Andelsgaarde finder sted, er der så

omdanner dem til små lommer af land,

hegnet, som vi skal have løst,” siger han.

proppet, at der sidder folk på trappetri-

hvor der bliver plads til biodiversitet,

I den store stue, hvor lanceringen af

Det virker alt sammen meget godt,

nene hele vejen op til første sal, og for-

men I lyder også lidt som en flok drøm-

samlingen har også været nødsaget til

mere, som har gabt over for meget?
”Der er egentlig ikke tale om drømme,

at indtage det tilstødende rum. Det var

for det ville være at afskrive realiteten i

den ene gode nyhed for Rasmus Willig.
Den anden: Der er kommet folk fra alle
generationer og med alle mulige forskellige baggrunde.
Rasmus tager imod landmænd m/k,
københavnske småbørnsfamilier, unge
mennesker og naturinteresserede i det
modne segment. Og den blanding af
støtter er afgørende, hvis Rasmus Willig
og hans forbundsfællers projekt skal

... hvis vores projekt
skal blive en succes,
er det afgørende, at vi
får nedbrudt byboernes
modstand overfor landbruget og omvendt.

lykkes. At starte en folkebevægelse,

forventningen om at indløse ambitionen. Det er vigtigt for mig, at du får den
pointe med i din historie.”

Blandede bolsjer
Tilbage i huset i baggården står Rasmus
Willig med sin kone Ida Willig og medstifterne Morten Dall fra Københavns
Fødevarefællesskab, arkitekt Kristoffer
Tejlgaard og Helene Bjerre-Nielsen,

som kan revolutionere danskernes for-

som sidder i bestyrelsen for Danmarks

hold til landet. For det er her, de fleste

Rasmus Willig, sociolog

Økologiske Jordbrugsfond og tager

af os kommer fra indtil for få generatio-

og medstifter af Andelsgaarde

imod spørgsmål fra salen.
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På de nye andelsgårde
er det planen at opsætte
klimaskærme i stil med dem
på billedet fra aarhusianske
Dome of Visions, som medstifter Kristoffer Teglgaard
fra Andelsgaarde har tegnet.

9

Pengevirke

De mange nye medlemmer
forpligter, og derfor skal Andelsgaarde kunne fremvise et resultat, inden året er gået, fortæller
Rasmus Willig (på billedet).

Og hvis man skulle have været i tvivl

projekt, og det er klart, at det er med til

Hvad skal vi svare vores børn, når de

om, hvor blandet en pose af bolsjer som

at holde en vågen om natten. Omvendt

stiller os spørgsmålet, I vidste det godt,

var mødt op til lanceringen af Andels-

er der noget befriende i at gå til en op-

men I gjorde ikke noget?

gaarde, så holdt den tvivl ikke meget

gave som den her, hvor det ikke er en

længere end til spørgerunden.

mulighed at fejle. Vi har fået en bunden

som Rasmus Willig skrev sammen med

opgave.”

filosoffen Arne Johan Vetlesen, som

”Hvordan har I tænkt jer at drive gårdene uden kreaturer, I skal vel have
gødning et eller andet sted fra?”

De mange tilmeldinger til Andels-

Spørgsmålet blev titlen på en bog,

handler om klimakrisen, og er en op-

gaarde er væltet ind siden nyheden slap

sang til de mennesker, som holder sig

ud om den nye forening i foråret. Hvert

for ørerne og lukker øjnene, når snak-

fællesskaber på nedlagte landbrug? Det

medlem forpligter sig til at betale 150

ken falder på den graverende situation,

ved jeg, at vi er mange, som godt kunne

kr. om året til foreningen og 150 kr. om

kloden er i.

være interesseret i?”

måneden, når der er en konkret gård,

”Kan I ikke være med til at skabe bo-

”I løbet af den proces prøvede jeg i

som skal gå til at købe gårde og betale

tankerne en masse forskellige modeller

ikke alle sammen kommer på besøg på

for ombygning, vedligehold og drift. I

af. Og jeg talte med min hustru hver

den samme gård på samme tid?”

skrivende stund er foreningen oppe på

eneste aften. Vi kunne ikke se, at der

817 medlemmer efter 6 uger.

var de rette løsninger til stede. Og vores

”Hvordan har I tænkt jer at sikre, at vi

Ønsker og bekymringer på forhånd er

samtaler var ikke rodfæstet i vores ar-

der nok af, men det er nu ikke det, der
ødelægger nattesøvnen for Rasmus Wil-

Hvad skal vi svare vores børn

bejde som samfundsforskere men i vo-

lig og hans forbundsfæller. Næh, det er

Rasmus Willig har længe haft en

res rolle som bekymrede forældre,” si-

vægten af det ansvar, som ligger i en op-

stemme i den offentlige debat og været

ger Rasmus Willig, der har to døtre med

gave, der ikke må fejle.

kendt og anerkendt af sine fagfæller

sin hustru Ida Willig, som er professor i

som en sociolog, der har kunnet gøre te-

Journalistik på Roskilde Universitets-

orien jordnær. Og spolede man ti år til-

center.

”Vi har fået et mandat fra så mange
mennesker til at gå videre med det her

bage og stak en mikrofon foran sociolo-

Hvad skal vi svare vores
børn, når de stiller os
spørgsmålet, I vidste
det godt, men I gjorde
ikke noget?

Næste skridt for foreningen bliver at

gen var det ikke klimaet men kritikbe-

få de juridiske detaljer på plads og inds-

grebet, som optog ham. Det ændrede

nævret sigtet på den helt rigtige første

sig dog, efter en voldsom faldulykke

gård, og det varer ikke længe, før med-

brækkede hans ben tre steder og tvang

lemmerne skal præsenteres for noget

tænkeren til at ligge i sengen i måneds-

konkret, lover Rasmus Willig.

vis.

”Vi er fuldstændig klar over, at uret er

”Det er et grundlæggende princip, at

sat i gang. Vi har 6 måneder at løbe på,

det hus, man arver, skal man videregive

og så skal vi kunne fremvise et resultat,

i samme eller bedre stand, end man har

for som du spurgte om tidligere, så er

fået det. Og for min generation og tidli-

det her ikke en drøm, det skal i hvert

gere, er det princip fuldstændig over-

fald ikke blive ved drømmen. Men det

skredet,” siger Rasmus Willig, som

juridiske tager tid. Det kan vi ikke gøre

Rasmus Willig, sociolog

brugte tiden i sengen på at kredse om ét

noget ved - og så må vi bare håbe, at der

og medstifter af Andelsgaarde

særligt spørgsmål:

er endnu flere, som vil være med. n
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ANNONCER

Det skal være nemt at
handle bæredygtigt
Som forbruger har du magten til at bestemme, hvilke
virksomheder, der skal have dine penge: Dem der gør
en indsats for at mindske planetens miljømæssige og
sociale udfordringer. Eller de andre? I dag får ”de andre” de fleste af vores penge, fordi det stadig er svært
at finde ud af, hvordan man handler bæredygtigt.
GoGreen Danmark er sat i verden for at gøre det nemmere at træffe grønne valg. Derfor kan de næsten 250
virksomheder i netværket nu findes på GoGreen Danmarks forskellige grønne bykort, hjemmeside og snart
også i en app. Ambitionen er at bygge bro mellem forbrugere, kommuner og virksomheder, fordi det er i fællesskabet, vi for alvor kan gøre en forskel.

Svanholm Storkollektiv
fylder 40 år
40 år med fællesøkonomi, fællesmøder og fælleskøkken på Svanholm Gods. Bæredygtigt landbrug og le-

For at komme med i netværket skal bæredygtigheden

vende fællesskab siden 1978.

være en central del af DNA’et, og virksomhederne bliver vurderet ud fra deres forskellige certificeringer, de-

Se mere på www.svanholm.dk

res miljømæssige og sociale ansvarlighed. Netværket
findes i flere byer og kommuner, og ambitionen er at
blive landsdækkende, så du med app’en i hånden kan
handle bæredygtigt, uanset hvor du er.
Læs mere om, hvordan du kan blive en del af netværket på www.gogreendanmark.dk og hold øje med
app’en GoGreeen Guide i App Store og Google Play.

Svanholm Gods

RETTELSE

I Pengevirke 3/2017 bragte vi artiklen ”Skraldet ned
under jorden”, hvoraf det fremgår, at Solar Lightning
bl.a. har udviklet affaldscontainersystemet Smart Miljøstation. Smart Miljøstation er udviklet af Miljøpunkt
Nørrebro og Euro Group. Solar Lightning har været totalrådgiver og byggeleder på to projekter, hvor Smart
Miljøstation er blevet opsat på Nørrebro i København,
samt totalentreprenør på det ene projekt.
Hvis du ønsker at vide mere om Miljøpunkt Nørrebro
og Euro Group, kan du læse mere på hhv. miljoe-noerrebro.dk og eurogroup.dk
Vi beklager fejlen.
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Det nytter
ikke at være
nummer to
Christian Ibsen og Sara Petrycer Hansen, CONCITO

og CONCITO er gået sammen om initiativet Danmark som grøn

Ny energiaftale vil være lakmusprøve på Danmarks
fortsatte førerposition

vindernation. Målet er klart; der er brug for høje danske klima-

Vi står overfor vigtige forhandlinger om en ny energiaftale og

og energiambitioner, hvis vi skal fastholde og styrke vækst og

forhåbentlig også en ambitiøs klimaplan for Danmark. Det er af-

arbejdspladser i hele Danmark i de kommende år.

gørende for fortsat dansk grønt lederskab, at der politisk vedta-

Vestas, Grundfos, Danfoss, Rockwool, Ingeniørforeningen (IDA)

Klimaudfordringen er den største samfundsudfordring verden

ges en klar ambition og en ambitiøs udrulning af konkrete

står overfor i de kommende årtier. Danmark har gennem årtier

grønne initiativer. Grønt lederskab handler selvfølgelig først om

gået forrest og drevet løsninger frem, men Danmarks førerposi-

at levere vores bidrag til den nødvendige globale klimaindsats,

tion er ikke givet. Tværtimod har mange lande sat fuld damp

men samtidig åbner det jo et væld af muligheder for vores dan-

på den grønne omstilling. Hvis vi i Danmark fortsat skal være

ske virksomheder. Selvom Danmark er et lille land, er vores

førende i feltet, kræver det derfor klare grønne ambitioner både

grønne førerposition en styrke, som danske virksomheder bru-

på kort og lang sigt.

ger, når de byder ind på det globale marked, og som giver Dan-

Initiativet Danmark som grøn vindernation vil styrke viden om
den igangværende globale grønne omstilling, samt hvilke teknologier, løsninger og udfordringer vi står overfor i de kommende år.

mark en helt unik position som show case, når andre lande skal
se på best practice i forhold til grøn omstilling.
Men denne position er ikke givet og flere store virksomheder

Samtidig vil initiativet have fokus på, at Danmarks grønne fører-

frygter, at Danmark ved ikke at fastholde et højt ambitionsni-

position allerede i dag har stor betydning for vækst og arbejds-

veau, risikerer at kaste de danske styrkepositioner over styr.

pladser i hele Danmark, og at potentialet er enormt fremadrettet.
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Og der er noget om snakken.
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“Danmark har gennem årtier gået forrest og drevet
løsninger frem, men Danmarks førerposition er ikke
givet. Tværtimod har mange lande sat fuld damp på
den grønne omstilling. Hvis vi i Danmark fortsat skal
være førende i feltet, kræver det derfor klare grønne
ambitioner både på kort og lang sigt.”
Christian Ibsen og Sara Petrycer Hansen, CONCITO

Der er jobs i grøn omstilling

med mindsket afstanden til Danmark. Industrien i Danmark har

Erfaringer viser nemlig igen og igen, at de lande, der ønsker at

mistet noget af sit forspring over de seneste år. Med de kom-

købe og benytte sig af danske løsninger kommer til Danmark,

mende datacentre må det forventes, at den danske energiinten-

fordi Danmark udover at være best in class, også indtil nu netop

sitet vil stige betydeligt.

har været en fantastisk show case for, hvordan man laver en

Der er således ikke tvivl om, at Danmark ligger godt, men vi er

omfattende grøn energiomstilling i både system, produktion og

udfordret, og kan på mange måder ikke længere kalde os best

forbrug. Og det har givet beskæftigelse og vækst i Danmark,

in class når vi snakker fremadrettede ambitioner.

hvor den grønne sektor står for en stigende del af den danske
eksport. Og der er stadig meget at komme efter.
Der er allerede mere end 70.000 danskere, der arbejder i

Noget bedre ser det ud i forhold til energiteknologiske løsninger. Her opnår Danmark en flot første plads i WWF’s Global
Cleantech Innovation Index 2017. Danmarks førsteplads er dog

grønne jobs, og analyser viser at der et enormt potentiale frem-

drevet af vores høje niveau i vores allerede etablerede grønne

adrettet. Damvad Analytics har senest vurderet, at der kan være

industri, mens der haltes bagefter, når WWF opgør nye ideer og

et sted mellem 52.000 og 95.000 yderligere grønne jobs på

løsninger. Således viser selvsamme index, at Danmark ligger på

spil i Danmark, hvis det globale grønne marked udvikler sig, og

11. pladsen indenfor Emerging Cleantech Innovation, med lande

Danmark vel og mærke bare kan fastholde sin nuværende posi-

som Finland, USA, Sverige, UK og Tyskland foran.

tion på det grønne marked.

Høje ambitioner viser vejen og giver investeringslyst

Tryghed og høje ambitioner skal give mod og retning
i den danske grønne omstilling

Høje politiske danske ambitioner har i den sammenhæng været

En fortsat høj politisk grøn ambition hjemme er et must, hvis

vejviser for de virksomheder, som i dag sælger de danske

Danmark fortsat vil være førende, og dermed sikre en stærk

grønne løsninger rundt omkring i verden. Danmark høster såle-

eksport af konkurrencedygtige løsninger og viden. Derfor skal

des på globalt plan stor anerkendelse for en kombination af

det kommende energiforlig give en klar ambition og retning på

omstilling fra kul til vind og betydelig energieffektivitet, og det

den grønne omstilling i Danmark. n

har skabt stærke styrkepositioner på tværs af branchen indenfor den grønne omstilling.
Men hvordan ser det egentlig ud med de høje danske ambitioner på det grønne område?
CONCITO arbejder i disse dage på en benchmark-analyse,
der sammenholder og undersøger de danske målsætninger in-

Christian Ibsen og Sara Petrycer Hansen
CONCITO

denfor blandt andet vedvarende energi, elektrificering og energieffektivitet med de lande som Danmark sammenligner sig selv

Danmarks grønne tænketank CONCITO blev stiftet den

med. Og her viser de foreløbige analyser, at det ikke går helt så

1. september 2008. CONCITOs formål er blandt andet at

godt, som vi går og tror. I forhold til de danske ambitioner for

medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en

andelen af vedvarende energi ligger Danmark fx lavere end

begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarm-

både Sverige og Norge.

ning. Christian Ibsen er direktør i Concito, mens Sara

Derudover konkluderer Energistyrelsen i sin opgørelse om

Petrycer Hansen er projektchef i den grønne tænketank.

energiintensitet, at Danmark i perioden 2000-2014 kun har forbedret energiintensiteten lidt, imens de fleste sammenlignings-

Holdningerne i klummen er udtryk for skribentens holdning

lande har forbedret deres energieffektivitet væsentligt og der-

og deles ikke nødvendigvis af Merkur Andelskasse.
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SUCCESHISTORIE
SIKRER RÅDGIVERNE
BEDRE TID
Efter en stor tilgang af kunder
i kølvandet på Finanskrisen
måtte Merkur opfinde en ny
afdeling.
Tekst: Morten Plesner
Fotos: Mikkel Østergaard
2 minutter. Længere går der ikke fra telefonen er begyndt at ringe, til den bliver taget i det store lyse lokale i den ombyggede herskabslejlighed midt Aalborg. Her holder de syv rådgivere fra
Merkur Hverdag til. Carina, Laila,
Anette, Lone, Annemette, Thomas og
Tove hjælper i gennemsnit 185 kunder
hver eneste dag i Merkurs suverænt
største kundeafdeling.
Knap 13.500 kunder, inkl. foreningskunder og enkeltmandsvirksomheder
har hjemme i afdelingen, der ligger
sammen med resten af kollegerne i
Merkurs afdeling i Aalborg.

Det kan måske lyde lidt
vildt, at vi i snit har 1.900
kunder hver, men det
kan lade sig gøre, fordi vi
har lavet en fordeling,
som er rigtig, rigtig god.

“Det kan måske lyde lidt vildt, at vi i
snit har 1.900 kunder hver, men det kan
lade sig gøre, fordi vi har lavet en fordeling, som er rigtig, rigtig god,” siger
Thomas Østergaard, som er rådgiver i
Merkur Hverdag.
Samtidig har digitaliseringen de seneste år gjort en masse af “rugbrødsarbejdet” noget nemmere for rådgiverne.
“Vi sparer rigtig meget tid på, at vi
ikke længere skal printe, pakke og poste

Thomas Østergaard,

dokumenter til kunderne, have dem til-

rådgiver i Merkur Hverdag

bage og scanne dem ind, før vi kan
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Vi kan ikke leve udelukkende af at levere
god rådgivning - den
kommer først, men
den skal ikke stå alene.
Søren Thomsen,
afdelingsdirektør i Merkur Aalborg

komme videre i processen. Det har vir-

I dag er han ikke bleg for at kalde det en

og resten af Merkur i denne tid arbejder

kelig gjort en forskel,” siger Anette Pe-

succes. For langt de fleste kunder har

på at udbedre.

dersen, før hun må udsætte snakken

nemlig taget Merkur Hverdag rigtig

med Merkurs udsendte for at tage imod

godt til sig.

På grund af den store travlhed har der
hverken for Hverdag-rådgiverne eller
deres kolleger været tilstrækkeligt med

et nyt kundeopkald.

Fordelingen giver frihed

tid til at snakke med kunderne om

Kunderne strømmede ind

Hverdag bliver mange kunders første

nogle af de ting, som Merkur også tilby-

Ideen til Merkur Hverdag kom i 2013

indgang til Merkur, og for rådgiverne i

der.

oven på en årrække, hvor Merkur havde

afdelingen er det en god måde at blive

oplevet sin vildeste vækst i mange år. I

bekræftet i, hvorfor de selv har valgt at

løbet af i år bliver spurgt, om en rådgi-

årene efter finanskrisen voksede antal-

arbejde i Merkur.

ver fra andelskassen må tage kontakt til

let af kunder med flere tusinde hvert år.

“Det er da en dejlig fornemmelse, at

Hvis man som Merkur-kunde derfor i

vedkommende, så er det netop med

Og det var på mange måder en positiv

folk ringer til os, fordi de gerne vil os,”

henblik på at udbedre den mangel, ly-

situation, som desværre på samme tid

siger Anette Pedersen.

der det fra Søren Thomsen.

truede med at drukne andelskassens

“Jeg vil næsten tro, at i 95 procent af

“Vi kan ikke leve udelukkende af at le-

rådgivere. Ventetiden blev nogle gange

tilfældene ringer folk ind og vil over til

vere god rådgivning - den kommer

for lang, når de eksisterende kunder

os, fordi de er blevet anbefalet af en an-

først, men den skal ikke stå alene. Der

henvendte sig, og de mange interesse-

den Merkur-kunde og kan genkende sig

er masser af behov hos vores kunder,

rede, som stod i kø for at blive kunder,

selv i vores værdier,” er Thomas Øster-

som vi kan hjælpe dem med. Det kan

blev ikke altid betjent så hurtigt, som

gaard hurtig til at bemærke, før han bli-

være rådgivning om investeringer, låne-

man fra Merkurs side ønskede det.

ver suppleret af Anette igen:

omlægning eller forsikringer, og der har

“Det er meget få, som har brokket sig

vi gode løsninger på hylderne. Det har

strømning ville have været, at vi skulle

over at være kommet herover i Hverdag.

vi ikke haft tilstrækkelig fokus på tidli-

ansætte et stort antal nye rådgivere for

Men vi har en vigtig opgave i at forklare

gere, fordi vi er vokset så hurtigt, men

at kunne holde trit med de mange nye

kunderne, at de altså ikke er blevet par-

det skal vi have overskud til nu,” siger

kunder, og det kunne vi ikke forsvare,

keret her. De er kommet herover, fordi vi

Søren Thomsen.

hvis vi samtidig ville udvise den økono-

kan være med til at give dem hurtig ser-

miske bæredygtighed, som vi jo også

vice og opfylde deres behov, og når de

også Hverdagsafdelingen vokset støt i

kræver af vores kunder,” siger Søren

finder ud af det, så er de meget positive.”

forhold til både forretningsområder og

“En af konsekvenserne af den store til-

kunder. Og det er en tendens, der vil

Thomsen, afdelingsdirektør i Merkur
Aalborg, hvor Hverdag hører hjemme.
Løsningen blev at samle alle de kunder,

Sideløbende med væksten i Merkur er

Rådgivningen skal hele vejen rundt
Mens Merkur Hverdag har været med til

fortsætte, forudser Søren Thomsen.
Og kigger man tilfredsheden blandt

som eksempelvis havde et mindre rådgiv-

at løse en del af de udfordringer, som

de kunder, som er i Hverdag er der ikke

ningsbehov. “Vi startede Hverdag med

har fulgt med de sidste mange års

noget, som spænder ben for, at Hverdag

seks rådgivere og knap 8.000 kunder,” si-

stærke vækst i antallet af nye kunder,

skulle vokse. Kunderne i Hverdag er

ger Søren Thomsen, som godt var klar

har vokseværket også haft andre konse-

nemlig lige så tilfredse som i resten af

over, at projektet ville blive en udfordring.

kvenser, som både Hverdagsafdelingen

Merkur. n

15

Triodos Pioneer
Fund
Pengevirke
har blandt andet investeret
i vedvarende energi i form
af danske Vestas.

NØGLEORD?

MERKUR HAR FÅET SVANEMÆRKEDE PRODUKTER
PÅ HYLDEN
Som de første på det danske
marked er fire Triodos-fonde
blevet tildelt Svanemærket.
Tekst: Morten Plesner, Pengevirke
Fotos: Triodos Investment Management

kigge efter Svanemærket, når de køber

sig selv i konventionelle investerings-

alt lige fra vaskepulver til vægmaling.

produkter, fordi de ikke forholder sig

Og nu er turen kommet til et af de helt

til, om investeringerne gør noget posi-

store fokusområder, hvis man vil gøre

tivt for vores samfund, eller i værste

en forskel som bæredygtig forbruger.

fald gør direkte skade,” siger Lars Pehr-

Med en verdensrekord i opsparede

son, administrerende direktør i Merkur

pensionsmidler har de danske investorer en særlig mulighed for at skubbe til

Andelskasse og fortsætter:
”Og derfor er det et vigtigt skridt, at vi

De første svanemærkede investeringer

den grønne omstilling af samfundet,

nu får Svanemærket ind på investe-

er landet i Danmark og gennem samar-

der er helt afgørende, vi når i mål med.

ringsområdet, så borgerne nemmere

bejdet med hollandske Triodos Invest-

”Der er ingen tvivl om, at flere dan-

kan investere i tråd med deres værdier.”
Konkret er der tale om fire investe-

ment Management har alle Merkurs

skere begynder at sætte spørgsmåls-

kunder adgang til investeringerne med

tegn ved, hvad deres pensionspenge og

ringsfonde, som kommer fra holland-

den populære mærkningsordning.

opsparing er med til at finansiere. Og

ske Triodos Investment Management,

der er mange, som ikke kan genkende

som er førende inden for screening af

Nordiske forbrugere er vant til at
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etiske og bæredygtige investeringer på

ret en efterspørgsel efter en mærknings-

verdensplan. Alle fire produkter kan

ordning på investeringsprodukter.
Derfor fik en række svenske investe-

FAKTA OM DE FIRE SVANEMÆRKEDE
INVESTERINGSFONDE:

markedsfører de fire investeringsfonde

ringsforeninger sidste år Svanemærket,

Alle fire investeringsfonde investerer

i Danmark.

som de første i Norden, og i dag er der

i virksomheder og/eller lande, der til-

30 milliarder svenske kroner under for-

byder løsninger inden for områderne

Et enormt miljøpotentiale

valtning i en Svanemærket investe-

for bæredygtig omstilling: fødevarer,

Svanemærket har i sin vurdering af in-

ringsforening.

mobilitet og infrastruktur, vedvarende

handles i Merkur Andelskasse, som

vesteringsprodukterne lagt vægt på fak-

energi, cirkulær økonomi, social

Øje for afkast og etik

inklusion, innovation til fremme

god ledelse i de virksomheder og lande,

I Triodos Investment Management ar-

af bæredygtighed og sundhed:

der er investeret i. Blandt andet er ame-

bejder man for at skabe konkurrence-

rikanske statsobligationer ikke tilladt i

dygtige investorafkast, samtidig med

de svanemærkede investeringer, da

omstillingen til en mere grøn og bære-

USA ikke har underskrevet FN’s menne-

dygtig økonomi accelereres. Hos Trio-

skerettighedskonvention.

dos håber man derfor, at Svanemærket

Triodos Sustainable Bond Fund:

vil være med til at åbne de danske inve-

Koncentreret portefølje af obliga-

ske den samlede miljøbelastning fra

storers øjne for, at der findes investe-

tioner udstedt af børsnoterede

produktion og forbrug – og sidste år

ringsmuligheder, som både har fokus

selskaber, regeringer i EU og

blev det muligt også at Svanemærke in-

på afkast og bæredygtighed.

halvoffentlige institutioner.

N
VA

EM ÆRK

E

T

”Målet med Svanemærket er at mind-

S

torer som miljøaftryk, socialt ansvar og

3101 0017

”For at kunne imødegå de udfordrin-

miljøpotentiale i at motivere banker,

ger, som vores verden står over for i dag,

pensionskasser og investeringsfonde til

såsom klimaforandringer og den sti-

bæredygtige investeringer,” siger Karen

gende sociale ulighed, er vi nødt til at

Dahl Jensen, produktudviklingschef

ændre den måde investorer tænker og

Triodos Sustainable Equity Fund:

hos Nordisk Miljømærkning, der har

agerer på. Heldigvis kan vi se, at det er

Aktier i store børsnoterede selskaber,

ansvaret for Svanemærket.

et synspunkt som flere tager til sig, og

der tilbyder bæredygtige løsninger.

ringer. Vi er meget glade for, at vores

”Svanemærkede investeringsfonde

S

man kan blive Svanemærket:

E

bestræbelser for at efterkomme investo-

N
VA

EM ÆRK

E

T

skabe forandring gennem deres investe-

EM ÆRK

3101 0015

som giver sig til udtryk i et ønske om at

særlige kriterier, som skal opfyldes, før

N
VA

T

Der er ifølge Karen Dahl Jensen nogle

S

vesteringsfonde, da der er et enormt

3101 0016

rernes ønsker gennem vores investe-

Triodos Sustainable Mixed Fund:

regulerer de forskellige måder, som en

ringsfonde, er blevet anerkendt af Sva-

Blandet portefølje af aktier og

fond kan påvirke virksomheder på. Det

nemærket. Sammen kan vi gøre bære-

obligationer.

vil blandt andet sige gennem fravalg og

dygtige investeringer mere tilgængelige

tilvalg af virksomheder samt åbenhed

for danske investorer,” siger Erik Breen,

om fondens investeringer. Og vi er

som er chef for SRI i Triodos.
De sidste tre år er interessen for Trio-

N
VA

EM ÆRK

E

T

glade for, at danskerne nu for første

S

skal opfylde 25 obligatoriske krav, der

3101 0018

gang kan gå efter Svanemærket, når de

dos’ investeringsfonde gennem Merkur

Triodos Sustainable Pioneer Fund:

skal investere penge.”

vokset gevaldigt - flere år er antallet af

Globale investeringer i innovative

investeringer købt gennem Merkur lige-

små og mellemstore virksomheder,

tradition for at investere, mens pengene

frem steget med over 50 procent. Ved

der ligger i spidsen med hensyn

i Danmark i højere grad får lov til at

udgangen af 2017 havde Merkurs kun-

til bæredygtige løsninger.

ligge på en opsparingskonto. Blandt an-

der investeret for samlet 637 millioner

det på grund af den store svenske inve-

kroner. n

I Sverige har der længe været større

steringslyst har der gennem flere år væ-

Svanemærkeordningen
belønner de virksomheder,
som enten bruger eller
investerer i grøn energi.
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En ambition om at hjælpe
forskere, ngo’er og mennesker
i social nød med at søge fondsmidler har skabt en socialøkonomisk succeshistorie.

sinde offentlige puljer ind på Legatbo-

Han er selv klar i mælet, når han skal

gen.dk, er den nu blevet fonds- og legat-

forklare, hvordan Grant Compass har

ansøgeres foretrukne platform. Og det

fået 30.000 månedlige brugere.

er ikke fordi, der ingen konkurrence er
inden for legatsøgningen.
”Der var grundlæggende to typer af ud-

”Vi har truffet nogle principielle beslutninger om, at vi gør informationen
gratis for at kunne bidrage til åbenhe-

bydere på markedet i forvejen. Den ene

den i fondsverdenen. Derudover har vi

er de her købmænd, som tager en bid af

så udviklet nogle services, som vi tager

kagen og i bedste fald har et snævert ud-

penge for, men det har vi adskilt fra

Det startede med en kandidatuddan-

valg af legater til en høj pris. Den anden

princippet for åbenhed,” siger David

nelse i USA. En meget dyr kandidatud-

og meget sympatiske type er de databa-

Dencker.

dannelse i USA. For at få mulighed for

ser, som er frembragt af ildsjæle, men

at sende sig selv i skole på topuniversi-

hvor der efterfølgende ikke har været re-

organisationer, små foreninger og men-

tetet Columbia University i New York

surser til at drive og opdatere arbejdet,

nesker i social nød. Det er vigtigt for os,

måtte David Dencker bruge et hav af ti-

og så ender det med at blive spøgelses-

at de har nem og gratis adgang til infor-

mer på at sætte sig ind i, hvilke fonde og

byer på nettet,” siger David Dencker.

mationer om de almennyttige midler.

Tekst: Morten Plesner

Mange af vores brugere er fx frivillige

legater han kunne søge om støtte hos,
hvornår han kunne søge dem, og hvordan han skulle søge dem. Historien
havde en lykkelig slutning. David kom
til USA.
10 år senere sad David ved et middagsselskab og snakkede med sin ven-

Vi har truffet nogle principielle beslutninger
om, at vi gør informationen gratis for at kunne
bidrage til åbenheden
i fondsverdenen.

inde, Tine Brodersen, som i sit daglige
arbejde brugte meget tid på at søge
fonds- og legatmidler. Begge var de
overbeviste om, at søgningen måtte
kunne gøres nemmere, og ingen af dem
forstod, hvorfor det ikke allerede var
sket. David og Tine kastede sig over at
gøre netop det. Men det viste sig snart,
hvorfor de blev de første til at lave en
fuldstændig database.

David Dencker,

”Vi gik til opgaven og tænkte indledningsvis, at det ville tage os et par

adm. direktør, Grant Compass

måneder at lægge informationen
ind. Det endte med at tage 10 studerende 14 måneder at taste alle informationer ind,” siger han om det ar-

FORSTÅ GRANT COMPASS’ FORMÅL:

bejde, som blev startskuddet på

• Der skal ikke nødvendigvis uddeles flere midler, i stedet skal ansøgninger

virksomheden Grant Compass.

målrettes bedre.
• Skaber fordele for fonde, da færre ansøgninger giver lavere administrations-

Ildsjæle og købmænd

omkostninger

Efter det store arbejde med at lægge

• Skaber fordele for ansøgerne, da færre ansøgninger giver mere tid til forskning.

12.500 fonde & legater samt flere tu-

• Skaber fordele for samfundet, der sikres bedre udnyttelse af de fælles resurser.
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Den gratis adgang til informationer,

er nogen ny opfindelse, så er der ifølge

gange kan konkurrere på lige fod med

som David og hans hold har postet tu-

David Dencker alligevel sket noget de

de kommercielle. Og så betyder det me-

sindvis af timer i at indhente, har også

senere år, som har ændret synet på det

get, om du har et større formål med din

været afgørende for at få de mange

socialøkonomiske sigte.

virksomhed, når du skal ud og tiltrække

fonde og legater med ombord.

”Hvis der er noget i tidsånden selv hos

talent. Det er svært at få de dygtigste,

IMF, så er det, at den hidtidige mar-

men hvis du tilbyder et job, som er me-

samme succes, og fået overtalt de for-

kedsøkonomi ikke er løsningen på alle

ningsfyldt, samtidig med, at der er kon-

skellige fonde til selv at opdatere deres

vores problemer. Og det åbner op for, at

kurrencedygtige lønforhold, så har man

oplysninger på vores platform, hvis ikke

man kan tale om socialøkonomiske

som arbejdsgiver en kæmpe fordel.”

vi arbejdede ud fra princippet om nem

virksomheder, uden at man bliver skudt

og gratis adgang til information” siger

i skoene, at man er en fjollet hippie,” si-

Skal uden for Danmarks grænser

han.

ger han og fortsætter:

Allerede nu har Grant Compass sparet

”Jeg tror ikke på, at vi havde haft

”Det interessante ved socialøkonomi-

De 17 verdensmål skaber
opmærksomhed

ske virksomheder i dag er, at de nogle

flere tusinde ansøgere for en masse tid i
arbejdet med at søge midler. Men ifølge
David Dencker er der endnu mere po-

Grant Compass har en klar definition af,

tentiale i arbejdet med at gøre ansøg-

hvilken impact, som det kaldes i fag-

ningsprocessen mere effektiv.

kredse, eller nytteeffekt, som det hed-

”Fordi vi arbejder på strukturelt ni-

der på dansk, virksomheden vil skabe i

veau, kan vi gøre en kæmpe forskel. Vi

samfundet.

kan allerede nu se, at vi har frigjort me-

”Vi havde fra starten defineret vores
sociale målsætninger, som er at reducere tidsforbruget for ansøgerne og
sænke administrationsomkostningerne
for fondene. Efterfølgende har vi formaliseret vores sociale formål gennem vores vedtægter.” siger David Dencker.
Socialøkonomiske virksomheder er et
begreb, som er meget oppe i tiden
blandt andet som følge af den store opmærksomhed og hype de 17 verdensmål

Samlet er det ekstremt
mange resurser, vi kan
frigøre, så ansøgerne kan
bruge deres kræfter, der
hvor det giver mening
og kommer samfundet
til gavn.

get tid for private, forskere, foreninger,
hjælpeorganisationer m.v. Et slag på tasken er, at vi har reduceret tiden med
30-40 pct. for dem, der leder efter
fonds- og legatmidler. Vores mål er at
spare ansøgerne for 90 pct. af den tid,
de bruger, så der er et stykke vej endnu.
Samlet er det ekstremt mange resurser,
vi kan frigøre, så ansøgerne kan bruge
deres kræfter, der hvor det giver mening
og kommer samfundet til gavn.”
Næste stop på vejen for Grant Com-

fra FN har fået. Og selvom det at have et
formål i en virksomhed, som strækker

David Dencker,

pass er at indtage det svenske og norske

ud over profitoptimering, ikke ligefrem

adm. direktør, Grant Compass

marked, før turen går til Tyskland. n
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INSPIRATION

FOTO: YOUR LOCAL

APP

FOREDRAG

YourLocal

Presencing Institute

Den fremmeste opgave for stifterne af

Hvis du også synes, at vores finansielle

app’en Your Local er at bekæmpe

system og den måde vi har indrettet

madspild i hele Danmark. Gennem

vores økonomi trænger til nytænkning,

app’en kan du få tilbud fra supermar-

så lyder her en opfordring at dykke

keder, bagere og restauranter, som

ned i det arbejde, som Presencing In-

måske er kommet til at bage for meget

stitute fra det førende amerikanske

eller af andre årsager har overskudsva-

universitet, MIT, har sat gang i.

rer, som de nægter at smide i skraldespanden.
Yourlocal blev oprindeligt startet som

Under titlen „Transforming Capitalism
Lab“ skal en række foredragsholdere
give deres bud på en anderledes til-

en sms-kæde af to venner på Vester-

gang til det økonomiske system. Første

bro i København i 2014, som var trætte

session bød bl.a. på et foredrag med

af at se overskudsmad blive smidt ud.

Kate Raworth, der har skrevet bestsel-

Siden har virksomheden fået flere og

leren ”Doughnut Economics.”

flere butikker og restauratører med
ombord. YourLocal er kunde i Merkur.

🔗🔗 Find mere information på
www.presencing.org

🔗🔗 Du finder app’en i App Store og i
Google Play.

HJEMMESIDE

Sustain Daily:

FOTO: SUSTAINDAILY

Sustain Daily er startet af tre venner,
som i sommeren 2015 blev enige om,
at der var brug for et sted på nettet,
hvor man kunne finde inspiration til en
mere bæredygtig hverdag.
Det blev til sitet Sustain Daily, der gik
i luften marts 2016. Sammen med en
frivillig redaktion guider Ditte Rosenquist, Emma Slebsager og Johanne Stenstrup deres læsere og lyttere til, hvordan man kan justere sin kost, sine indkøb, sit forbrug og helt grundlæggende sit tankesæt for at gøre en forskel i det daglige.
Senest har holdet bag Sustain Daily
produceret en lydbog ”fordybelsesdag” med ti forskellige kvinder, der på
ti forskellige måder giver deres bud på
en mere bæredygtig levevis. Merkurs
investeringsrådgiver Silja Nyboe Andersen var blandt talerne, der også
bød på oplæg om en mere minimalistisk og sparsommelig livsstil.

🔗🔗 sustaindaily.dk
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NØGLEORD?

FOTO: CHARLENE WOLF

Hvor går dine
penge på arbejde?
Organisationer er i stigende grad begyndt at anerkende det vigtige i at
tilpasse deres aktiviteter til effektive og bæredygtige alternativer med lav
negativ indvirkning for at kunne afspejle deres kunders egentlige værdier.

Rebecca Pritchard, Triodos Bank UK

I Storbritannien begyndte opfordringen til frasalg af fossile

udført en eller anden grad af frasalg af aktiver til en værdi af 10,7

brændstoffer blandt studerende i 2011. Studentergrupper igang-

milliarder pund. For nyligt annoncerede Edinburgh University de-

satte kampagner på universiteter i hele landet for at skabe øget

res planer for frasalg efter pres fra studenter, hvilket gør lærean-

opmærksomhed og sætte de højere læreanstalter under pres

stalten til den største universitetsfond i Storbritannien, som har

mht. at fjerne investeringer i kulstof-intensive energikilder. I de

opgivet alle investeringer relateret til olie, kul og gas.

mellemliggende år har velgørenheds- og trosbaserede organisa-

Kampagnen har bredt sig til velgørenhedsorganisationer ved

tioner også ført an i at kappe båndene og holde inde med inve-

at udfordre prominente organisationer, som f.eks. Bill and Me-

stering – ofte på en meget offentlig facon – i fossile brændstof-

linda Gates Foundation og Welcome Trust. For nylig forstær-

selskaber. I 2016 havde kampagnen opnået så megen fremdrift,

kede kampagnens støtter og politikere presset for større frasalg

at mere end en fjerdedel af Storbritanniens universiteter havde

af fossile brændstoffer på sidste års One Planet konference,
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idet de påpegede, at udledningsmål ville blive misset, hvis ikke

Kunderne vil have åbenhed

der blev gennemført en mere direkte respons.

I Storbritannien har universiteterne henimod 20 milliarder pund i

Tilskyndet af stab og interessenter, donorer og kunder er det

kontante reserver, mens velgørenhedsorganisationer har heni-

gået op for institutionerne, at disse beholdninger ikke kan forli-

mod 50 milliarder pund. Hvis vi overvejer enhver banks grund-

ges med deres institutioners værdier – ej heller (ville mange

læggende funktion, nemlig at tage penge og låne dem ud an-

hævde) sund finansiel fornuft, når man tager højde for den trend,

detsteds i økonomien, så følger det, at enhver form for værdiba-

som mange tror gør sig gældende for fossile brændstoffer.

seret organisation gerne vil forstå, hvordan dens penge finder

Hvorsomhelst debatten finder sted – om det er på universite-

anvendelse.

ter, på bestyrelsesmøderne for velgørenhedsfonde eller i medi-

Vores undersøgelser viser, at mere end 60 pct. af kunderne

erne – stiller man det samme nøglespørgsmål: Hvad er det for

ønsker viden om, hvortil deres bank udlåner deres penge, men

en fremtid vores penge er med til at opbygge?

75 pct. er intetanende om, hvor pengene ender. I Storbritannien

Hvis vi overvejer enhver banks grundlæggende funktion,

betyder uigennemskuelig rapportering at meget lidt information

nemlig at modtage penge og låne dem ud andetsteds i økono-

om låneaktiviteter faktisk offentliggøres, hvilket hæmmer denne

mien, så følger det, at enhver form for værdibaseret organisa-

ønskede indsigt.

tion gerne vil forstå, hvordan dens penge bliver anvendt.

Den britiske banksektor er også kendetegnet ved en mangel
på diversitet, hvilket vil sige, at meget få og store spillere følger

Universitet gik hele vejen

en forretningsmodel, hvis ulemper er veldokumenterede. Mang-

I marts afslørede University of Bristol sin egen plan for frasalg af

len på valgmuligheder i bankydelser har simpelthen tvunget

fossile brændstoffer. Strategien var et klart skift sigtet på at

værdibaserede organisationer ind i forretningsforhold, der un-

samtænke indvirkningen fra universitetets fonde med forpligtel-

derminerer selve det værdisæt, hvorpå de bygger.

sen til bæredygtighed. Universitetet var allerede gået i gang

Bevægelsen for frasalg af fossile brændstoffer har hjulpet os

med en ambitiøs gennemgang af sine bæredygtighedspolitik-

til at huske på en vigtig sandhed: Trods al den abstrakte snak,

ker, inklusive målsætningen om at ”gøre bæredygtighed main-

der omgærder “globale finanser”, så er det, når alt kommer til

stream i studenternes optik og pleje af fremtidige lederes tanke

alt, et simpelt spørgsmål om, hvad banker foretager sig med vo-

inden for bæredygtig tænkning.”

res penge. Måske er tiden kommet til at spørge om, hvad dine

For at bevare målsætningens integritet, skulle investerings-

penge laver? n

strategien følge trop. Ifølge universitetets planer, fremlagt af universitetets finansdirektør Robert Kerse, ville denne politik sætte
en stopper for investeringer i selskaber med mere end 5 pct. af
deres omsætning baseret på udvindelsen af termisk kul eller
olie og gas fra olieholdigt sand fra januar 2018.
Men universitetet gik et skridt videre. Kun nogle uger senere

Rebecca Pritchard

stemte bestyrelsen for også at foretage et indskud hos Tridos
Bank. Dette var delvist motiveret af en beslutning om at sam-

Rebecca begyndte hos Triodos Bank UK i september 2013 og

mensætte en mere alsidig portefølje grundet uforudseelighe-

er leder for teamet der. Hun har ansvaret for små og mellem-

den i markedet, men det var også et resultat af den tankegang,

store erhvervsvirksomheder, sociale virksomheder og velgø-

som opstod i forbindelse med universitetets strategi for frasalg

renhedsorganisationer i Storbritannien. Et særligt fokusom-

af fosile brændstoffer.

råde er miljøet, fødevarer og landbrug samt de sociale og kul-

Overskrifterne i medierne om investeringsfonde og fundatser

turelle sektorer.

er kun en del af historien. Det globale bankvæsen flyder over
med penge, som anvendes på ting, der underminerer værdi-

Triodos Bank er en af Merkur Andelskasses samarbejdspart-

erne hos de mennesker og organisationer, som faktisk ejer pen-

nere og er ligesom Merkur medlem af det internationale net-

gene.

værk Global Alliance for Banking on Values.

Global Alliance for Banking on Values
Merkur er medstifter af et internationalt netværk af værdibaserede banker. Det består af 48
banker fra seks kontinenter, der alle arbejder for at finde bæredygtige løsninger på globale
problemer. Læs mere om GABV på www.gabv.org
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UNGE HJEMLØSE
SKAL GIVE
INVESTORER
ET FAIR AFKAST

En ny type investeringer vinder
frem i Europa og spås af flere
en stor betydning for fremtidens sociale indsatser.

Hun forvandles til levende kanonføde,

fremtiden for den danske velfærdsmo-

når talen falder på emnet, og hun ved

del, lyder det fra Helle Øbo.

det godt. Ikke desto mindre har Helle

“Jeg har selv været meget kritisk over-

Øbo, direktøren for AskovFonden, de

for at skulle lukke private investorer ind

sidste år været en af de stærkeste forta-

på den her måde, men jeg er også prag-

lere for de såkaldte Social Impact

matisk indstillet,” siger Helle Øbo, da

Tekst: Morten Plesner

Bonds, eller Sociale Investeringer, som

Merkurs udsendte møder hende på

Fotos: Miklos Szabo

de er kommet til at hedde på dansk.

hendes kontor i hjertet af Nørrebro, og

Det er et koncept, som grundlæggende går ud på, at investorer kan

“Der er i dag 55.000 børn og unge i

investere i - og tjene penge på - de

Danmark, som er i fare for at havne

mest udsatte befolkningsgrupper i

uden for arbejdsmarkedet og uden for

samfundet. Det kan være unge hjem-

samfundet, hvis ikke vi som samfund

løse, angstramte ledige eller volds-

bliver bedre til at sætte ind med den so-

ramte familier.

ciale indsats, før skaden er sket.”

Det kan næsten ikke lyde mere

24

fortsætter:

De 55.000 unge mennesker kan ifølge

udansk. Men ikke desto mindre er det et

AskovFondens direktør blive hjulpet

tiltag, som skal være med til at sikre

bedre, hvis nogle af de store penge-

Merkur Andelskasse

AskovFonden havde
sammen med blandt andre
Kammeradvokaten arrangeret en konference om Sociale
Investeringer for at kickstarte
udviklingen i Danmark
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NØGLEORD?

Så er der nogle, som
ikke tror på, at man
kan måle den sociale
indsats, og det er simpelthen ikke rigtigt, og
jeg synes faktisk, det er
en katastrofe, at det
stadigvæk er en holdning som eksisterer.
Helle Øbo, adm. direktør
i AskovFonden

En lille check eller en stor regning
For at man som læser bedre skal kunne forstå Helle Øbo og

Og hvor kommer de private investorer så ind? De har finansie-

hendes forbundsfæller begejstring for de sociale investerin-

ret alt det arbejde, som opholdsstedet har lavet. Altså lønnin-

ger, kommer her en introduktion til, hvad det i praksis er for en

ger, husleje og så videre. Belønningen til investorerne kom-

størrelse.

mer i form af en check fra den lokale kommune, som har spa-

I lande som Sverige, Finland og i flere steder i Storbritan-

ret x millioner ved, at de unge hjemløse ikke længere kræver

nien, hvor man allerede i dag opererer med private investorer

den hjælp, de ellers ville have gjort, hvis ikke deres tilværelse

inden for det sociale indsatsområde, kan en social investering

var blevet forbedret. En lille del af den besparelse går dermed

se sådan her ud:

til investorerne, og kommunen har - trods betalingen til inve-

Et opholdssted for hjemløse unge arbejder med at få de
unge mennesker i et bestemt område ud af misbrug, i arbejde

storerne - stadig sparet en betragtelig sum penge.
Hvis den sociale indsats med de unge hjemløse var mislyk-

og hjælper dem til at blive i stand til at bo i egen bolig. Hvis

kedes, havde det til gengæld ikke kostet kommunen en

missionen lykkes for opholdsstedet, og ti unge hjemløse kom-

krone, og på den måde åbner de sociale investeringer op for,

mer ud af deres problemer, har samfundet sparet x millioner

at der kun bliver betalt for det sociale arbejde, som rent fak-

kroner.

tisk har en effekt.
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tanke, som findes i det danske sam-

har støttet arbejde med at rehabilitere

bidrage til, at vi kan få bedre service og

fund, bliver aktiveret, så den sociale

tidligere straffede i Storbritannien.

resultater,” siger Phillipe Bernard-Treille, som arbejder med Impact

indsats kan gå fra at være reaktiv til

Støtten fra EU

investeringer i Den Europæiske Investe-

Blandt sine allierede kan Helle Øbo og

ringsfond, da Merkur interviewer ham

Et gennembrud venter

AskovFonden også tælle Den Europæi-

under AskovFondens konference.

Der er hverken usikkerhed eller tøven at

ske Investeringsfond (EIF). Fra EU-hold

Fra talerstolen på konferencen var

spore i Helle Øbos stemme eller ansigts-

er der stor opmærksomhed på, hvordan

han desuden hurtig til at aflive et af de

udtryk, når hun fortæller om sine og

de store sociale problemer flere steder i

kritikpunkter, som hurtigst dukker op,

AskovFondens forventninger til den

Europa skal løses i en tid, hvor de stats-

når talen falder på social investeringer.

store forandring, hun håber, de sociale

lige budgetter i mange EU-lande er ble-

investeringer vil bringe med sig.

vet barberet ned

proaktiv.

“Det er vigtigt for mig at sige, at de sociale investeringer fra private investorer

i årene efter finanskrisen.

ikke skal gå ind og erstatte den traditio-

Helle Øbo stået på scenen foran 100 in-

”Europæiske lande står i dag over for

nelle offentlige service og finansiering,

vestorer, NGO’er og politikere, som var

nedskæringer i de offentlige budgetter,

tværtimod kommer de to til at komple-

mødt op til en stort anlagt konference

mens de sociale problemer vokser. Det

mentere hinanden især på områder,

om Social Impact Bonds, arrangeret af

ligner et signal til, at nye metoder og in-

hvor de offentlige udgifter er størst,” si-

AskovFonden og partnerne Skandia,

novative løsninger er nødt til at blive

ger Phillipe Bernard-Treille og under-

Ernst&Young, Kammeradvokaten, Den

udviklet for at gøre bedst mulig brug af

streger endnu en gang, hvor stor en pri-

Sociale Kapitalfond og Nordic Develop-

de eksisterende offentlige resurser. In-

oritet de sociale investeringer er for Den

ment Corporation.

tegrationen af den private sektor i den

Europæiske Investeringsfond:

Forståeligt nok. Dagen forinden har

“Det var som juleaften for os. At stå
der og mærke den her utrolige opbak-

sociale indsats kan i den forbindelse
give både fleksibilitet og effektivitet og

”Innovation som styrker den sociale
indsats er ikke bare afgørende for vores

ning til det, vi har arbejdet så hårdt for,

fremtid, men også de kommende gene-

det var helt specielt,” siger hun og fort-

rationer.”
Den Europæiske Investeringsfond in-

sætter:

vesterede for et år siden for første gang i

“Det var tydeligt, at der er en vilje til,

Social Impact Bonds. Det var finnerne,

at vi får prøvet det af i Danmark. Både
fra politisk hold men mindst lige så vigtigt var der opbakning fra organisationerne, og dem der skal sætte penge i
det.”
Den danske regering lancerede sidste
år en fond på 50 millioner kroner, som er
øremærket sociale investeringer, og fra
talerstolen på konferencen understregede Innovationsminister Sophie Løhde
(V), at regeringen tror på konceptet.
“50 millioner kroner kommer måske
ikke til at ændre samfundet natten over,
men jeg håber, at det kan være med til
at udvikle et dansk marked for sociale

Vi sørger for, at der
kommer et fair afkast af
de sociale investeringer,
men der er samtidig et
loft for fortjenesten. Investorerne er jo heller
ikke interesseret i at
blive beskyldt for at
være griske.

investeringer,” lød det fra ministeren,

der fik glæde af den 10 millioner euro
store sociale investering, som har til
formål at hjælpe flygtninge i arbejde. Og
meldingen fra investeringsfonden har
siden været, at det ikke bliver den sidste
af slagsen i Europa.

De finske erfaringer
En af de ansvarlige for, at de mange
millioner fra EIF ikke går til spilde,
er Jussi Nykänen, bestyrelsesformand
i den finske investeringsvirksomhed
Epiqus. Virksomheden har fået til opgave at forvalte projektet, som sigter
på at få over 3.000 flygtninge i arbejde.

som selv var blevet inspireret af en lig-

Jussi Nykänen, bestyrelsesformand

Det går lidt forsimplet ud på, at den

nende britisk fond, som blandt andet

for Epiqus

finske regering belønner Epiqus og
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Til efteråret åbner Innovationsminister Sophie Løhde (V) for
ansøgninger til en 50 millioner
kroner stor pulje målrettet
sociale investeringer.

derigennem Den Europæiske Investe-

“Vi kan have tidshorisonter på op til og

så vigtig faktor, som Social Impact

ringsfond og andre investorer for hver

over et årti, og det skaber en helt anden

Bonds kan bidrage med, og som ifølge

flygtning, som kommer i længereva-

kontinuitet, end mange organisationer

Helle Øbo ikke må overses. Effektmå-

rende beskæftigelse.

er vant til,” siger Jussi Nykänen.

ling.

Igen er devisen, at det kan betale sig

En revolution i socialt arbejde

For at sociale investeringer overhove-

for regeringen, da regningen for de en-

Pengene til arbejdet med social ud-

det kan fungere, er det nødvendigt at

kelte flygtninge ville have været meget

satte er den åbenlyse fordel ved sociale

kunne dokumentere, om den indsats,

større, hvis ikke de var kommet ind på

investeringer, men der er en anden lige

der gøres inden for socialområdet, rent
faktisk har den ønskede effekt, og det er

arbejdsmarkedet.

en stor mangelvare i dag.

Jussi Nykänen lægger ikke skjul på,

“I Danmark bruger vi hvert år 45 milli-

at der i nogle tilfælde har været et godt
afkast på de sociale investeringer, men

arder kroner på det sociale området, og

han er hurtigt til forklare, at man ikke

mit optimistiske bud vil være, at vi ken-

skal slå investeringstypen i hartkorn
med en klassisk aktieinvestering.
“Vi sørger for, at der kommer et fair
afkast af de sociale investeringer, men
der er samtidig et loft for fortjenesten.
Investorerne er jo heller ikke interesseret i at blive beskyldt for at være griske,”
siger Jussi Nykänen.
Han mener, at en af de største fordele

Innovation som styrker den sociale indsats
er ikke bare afgørende
for vores fremtid, men
også de kommende
generationer.

der effekten af ti procent af det arbejde.
Ti procent,” siger Helle Øbo og gør et
kort ophold i talestrømmen, før hun
fortsætter:
“Social Impact Bonds tvinger os allesammen til rent faktisk at undersøge,
om det vi laver virker. Og forstå mig ret,
folk der arbejder inden for det her område, gør deres allerbedste, men det er
bare ikke nødvendigvis det, der virker.

for organisationer som Askov Fonden

Og der har vi altså en forpligtelse til at

er, at man gennem Social Impact Bonds
typisk er sikret finansiering i længere

Phillipe Bernard-Treille, Investment

spørge os selv, virker det? For ellers er

perioder, end hvis man løbende skal ud

manager, Den Europæiske

der nogle mennesker, som ikke har fået

og søge nye fondsmidler.

Investeringsfond

den hjælp, de havde brug for.”
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ASKOVFONDEN
AskovFonden er en social NGO som startede i 1943. Initiativet blev taget af nogle
elever fra Askov Højskole i 1943, som – inspireret af Settlement ideen – bosatte
sig blandt socialt udsatte på Nørrebro med det indtrængende ønske at forbedre
de svages rettigheder og hjælpe med sociale problemer og derved mindske
undertrykkelse og social eksklusion.
Der er i dag seks afdelinger i AskovFonden:
Dialog mod Vold – et landsdækkende psykologfagligt behandlingstilbud
til udøvere af vold i nære relationer og deres familier
Børnehuset – institution med vuggestue-, børnehave-, og fritidshjemspladser.
Askovhus – tilbyder social rehabilitering til mennesker med både lettere
til svære spiseforstyrrelser.
Aspa – henvender sig til mennesker med psykiske sårbarheder
Mir Skolerne - er specialskoler/behandlingsskoler for udsatte og psykisk
sårbare børn
Kbh+ – er et sted for unge, både dem der står på kanten af samfundet
og dem, der allerede har fundet en plads.

I Askov Fonden har man gennem en

med mig i det her, men vi skal simpelt-

Håbet er at være på plads med alt det

længere årrække arbejdet med netop

hen i højere grad have et businessper-

praktiske inden nytår, så pengene fra de

dokumentationen af den sociale ind-

spektiv på socialområdet. Det betyder

første Social Impact Bonds er kommet

sats. For Helle Øbos vedkommende

ikke, at vi skal gøre det til en fed forret-

ud og arbejde i starten af 2019.

startede det, da hun i 2001 blev ansat til

ning at hjælpe samfundets svageste,

at lave et tilbud til mænd, som begik

men vi skal gå mere professionelt til

bæredygtig på dansk grund, har Helle

partnervold.

værks i forhold til, om det, vi laver, har

Øbo store forventninger til, at det kom-

en effekt.”

mer til at gå stærkt.

rundt i verden for at finde inspiration,

Første investering på vej

område. Og jeg kan sagtens forestille

og der var masser af gode, spændende

Med konferencen vel overstået og et

mig, at også små private investorer i

måder at arbejde på med den her pro-

voksende momentum for de sociale in-

fremtiden kan købe en social aktie,

blemstilling, men der var absolut ingen

vesteringer, er realiseringen af de første

fuldstændig ligesom det er helt natur-

indsamlet viden om, hvad der rent fak-

Social Impact Bonds ikke langt væk.

ligt at købe grønne aktier i dag,” siger

tisk havde effekt,” siger Helle Øbo, som

Når regeringens sociale investerings-

hun.

siden dengang har arbejdet intenst med

fond åbner sluserne til efteråret, står

Som afrunding på gårsdagens konfe-

dokumentationsmodeller.

AskovFonden således klar med flere

rence havde Helle Øbo en bøn til de for-

projekter, som godt kan bruge finansie-

samlede om at huske, hvad dagen

ring.

egentlig handlede om, og det samme får

“Så begyndte jeg at kigge mig om og

“Der er så meget potentiale i det her

endte med at bruge et år på at rejse

“Så er der nogle, som ikke tror på, at
man kan måle den sociale indsats, og
det er simpelthen ikke rigtigt, og jeg sy-

Når først modellen har vist sig at være

“Vi har to konkrete projekter, som vi

hun lov til i denne historie:

nes faktisk, det er en katastrofe, at det

gerne vil have investorer til. Det er “Dia-

“Jeg ved godt, at der er folk, som er

stadigvæk er en holdning, som eksiste-

log mod vold” og “KBH+.” Og vi er alle-

skeptiske over for det her koncept, men

rer,” siger Helle Øbo og stopper så for at

rede i dialog med investorer, men jeg vil

vi er nødt til at være modige og afprøve

tage et lille mentalt tilløb, for hun ved

skynde mig at sige, at vi godt kan godt

nye veje, for i sidste ende handler det

godt, at hun bevæger sig ud i kontrover-

bruge flere, og vi er åbne for at samar-

her om, at vi vil hjælpe og investere i

sielt farvand:

bejde med alle, som ønsker det,” siger

mennesker. Det er dem, det hele hand-

Helle Øbo.

ler om.” n

“Der er mange, som vil være uenige
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SUNE HAR SÆNKET
PENSIONSALDEREN
TIL 45 ÅR
En bevægelse af unge
ekstreme investorer, som
vil på tidlig pension, vokser
frem over hele verden.

Sune hver måned over 50 pct. af sin

seneste år er der på verdensplan vokset

indtægt. Det har han gjort, siden han i

en bevægelse frem, der hylder idéen om

2015 opdagede den hemmelige opskrift

at blive uafhængig af arbejdsmarkedet

på tidlig tilbagetrækning. Og det var

ved enten at sænke ens forbrug mar-

ikke nogen tilfældighed, at Sune faldt

kant eller spare voldsomt op. De fleste

over den alternative levevis.

benytter sig af en blanding.

”Jeg har altid ledt efter en eller anden

En af de mest kendte fortalere for

opskrift på, hvordan jeg skulle realisere

denne livsstil er den canadisk fødte

2,4 millioner. Det er et tal, der rummer

et liv, der var noget andet end det

blogger Peter Adeney, der er bedre

en betydning, som vil være forskellig

gængse. Og jeg har været vidt omkring.

kendt under sit alias Mr. Money Mou-

afhængig af øjnene, der ser. For den ty-

En overgang troede jeg eksempelvis, at

stache. Han bor i den amerikanske stat

ske bilproducent Volkswagen er det an-

jeg skulle leve som Bonderøven og være

Colorado, hvor han som 44-årig allerede

tallet af diesel-biler, man for få år siden

selvforsynende,” siger Sune.

har levet som ”pensionist” i 14 år. Hans

Tekst: Morten Plesner

Men én bremsende faktor gik igen i

blog trækker over 1,5 millioner brugere

dale med snydesoftware. 2,4 millioner

alle de forskellige fremtidsscenarier,

til hver måned, og hans indlæg om ve-

er også prisen på den James Bond-pi-

Sune kunne forestille sig. Penge. For

jen til livet uden for det traditionelle ar-

stol, Sean Connery i 1963 brugte i ’From

medmindre man indgår en aftale med

bejdsmarked bliver brugt som instrukti-

Russia with Love’, og som siden blev

DR om at lave en programserie om det

onsmanual af følgere over hele verden.

solgt hos det engelske auktionshus

selvforsynende liv, kan det være svært

Christie. For den 31-årige danske it-kon-

at få enderne til at mødes uden at tage

pointer er, at det at lade sig pensionere

sulent Sune Bjørn Andersen er det en

andet arbejde ved siden af Bonderøvstil-

ikke er ensbetydende med at holde op

målstreg.

værelsen. Og det var netop tvangen til at

med at arbejde. Man er bare ikke læn-

tage et arbejde, Sune ville være foruden.

gere nødsaget til det, hvis man opnår fi-

måtte tilbagekalde efter den store skan-

Når Sunes investeringer og opsparing
overstiger 2,4 millioner kroner, har han

”Jeg er ikke stødt på nogen metode,

En af Mr. Money Moustaches vigtigste

nansiel uafhængighed.

skrabet det minimumsbeløb sammen,

som på samme måde har inkluderet

som kan gøre det muligt for ham at sige

penge-elementet, før jeg fandt det her

nikke genkendende til. En af de for-

farvel til arbejdsmarkedet. Han er lyk-

begreb, FIRE, og tanken om at leve af

domme, han ofte møder fra folk, når de

kedes med FIRE: Financial Indepen-

passive indtægter,” siger Sune, som reg-

opdager hans pensionsplaner, er, at han

dence and Early Retirement. Den op-

ner med at kunne leve af afkastet fra

da må hade sit arbejde eller bare ikke gi-

mærksomme læser vil måske indvende,

sine investeringer, når han fylder 45 år.

der arbejde.

FIER, men det er vist mere mudret, end

En bevægelse i fremgang

kelig godt kan lide mit job, men jeg ved

det er mundret.

Ønsket om at trække sig tilbage langt

ikke, om jeg 15 år ude i fremtiden kan

tidligere end den gængse pensionsalder

være sikker på at have den karriere, jeg

er ikke noget, Sune står alene med. De

ønsker, eller et job som gør mig glad. Og

”Jeg kan starte med at sige, at jeg vir-

at begrebet rettelig burde forkortes

For at opnå FIRE og trække sig tidligt
tilbage fra arbejdsmarkedet investerer
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SUNES RÅD TIL NYE INVESTORER:
• Lav et budget – det er svært at vide, om man bruger sine penge fornuftigt,
hvis man ikke aner, hvad man bruger dem til. Så skab et overblik ved at bruge
en budget-app som Spiir.
• Start småt – Lad være med at investere 60 pct. af din indkomst fra dag 1. Prøv
dig stille og roligt frem og se, hvor du synes, der kan skæres fra, og hvad
du kan leve med.
• Sænk udgifterne – Det er nemmere at skære ned i sine udgifter end at få

Jeg har altid ledt efter en
eller anden opskrift på,
hvordan jeg skulle realisere et liv, der var noget
andet end det gængse.

indtægten til at vokse. Hvis målet er tidlig tilbagetrækning, så væn dig til
Sune Bjørn Andersen, Investor

en mere enkel levevis.

så er der forskel på at have et arbejde og

hjælpe Vestas til en grøn omstilling ved

det at arbejde. Det ændrer karakter, når

at købe Vestas-aktier, siger han og

man får løn for det. Prøv selv at forestil

fortsætter:

dig, hvis du ikke var afhængig af at

”De investeringsforeninger, som

skulle sælge dine artikler og eller sørge

har en bæredygtig profil, tager

for at generere en masse klik, hvordan

sig også betalt for det, fordi det

ville du så skrive den?”

selvfølgelig er dyrt at screene

Man kunne som journalist nok miste

markedet, som man skal gøre

lidt troværdighed, hvis ikke man følte

i den slags investeringer.

sig en smule ramt af Sunes tankeekspe-

Men jeg tror virkelig, der er

riment.

meget potentiale i bæredygtige investeringer. Jeg

Bæredygtigheden fylder

er bare ikke klar til at give

For Sunes generation, de såkaldte mil-

afkald på det afkast og

lennials, fylder hensynet til bæredyg-

lave omkostninger, jeg el-

tighed stadig mere og særligt inden for

lers kunne have fået gen-

investeringsområdet. Den voksende in-

nem traditionelle investe-

teresse for bæredygtige investeringer

ringsforeninger. n

kan også mærkes i Merkur, hvor salget
af især Triodos-investeringer er vokset

Det skal for en god ordens skyld

voldsomt de seneste tre år.

nævnes, at Merkur ikke har haft

I Sunes tilfælde er det almindelige in-

noget at gøre med Sunes investe-

vesteringsforeninger med så lave om-

ringsstrategi, og at vi hverken anbe-

kostninger som muligt, der fylder i

faler eller fraråder at gøre noget

hans portefølje, men det betyder ikke,

lignende derhjemme.

at bæredygtighed er ligegyldig for ham.
”Det er faktisk noget, jeg har tænkt
rigtig meget over. Og der er grundlæggende to ting i det for mig. For det første skal man huske, at når man handler
aktier, så begiver man sig ud i et
brugtvognsmarked. Altså når
man køber en aktie, giver man
ikke penge til en virksomhed, man kan derfor ikke
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HVIS DET ER GODT FOR
MILJØET, ER DET GODT
FOR DIT BILLÅN
I Merkur låner vi ud til miljørigtige biler for at skubbe til
den grønne omstilling.
Tekst: Morten Plesner

for flere mennesker. Det vil være oplagt

udfordringer. Derfor har vores tilgang

for et land, som gennem mange år har

ikke været at bandlyse billån, selvom

haft den grønne førertrøje på, hvad an-

vores erklærede målsætning er at ar-

går den grønne vedvarende energi. Så vi

bejde mod en grøn og social omstilling

forspilder en afgørende chance for at

til et mere bæredygtigt samfund.

blive førende inden for fremtidens

I stedet har vi valgt at gøre renten på

transport. En position som både ville

vores billån afhængig af, hvor meget

Det startede ellers så godt. Fritagelse fra

være til gavn for vores miljø såvel som

din bil belaster vores miljø. Det bety-

registreringsafgifter fik salget af elbiler

for erhvervslivet.

der, at elbiler får de mest fordelagtige
renter. Her har vi ganske enkelt valgt at

at blive fordoblet mellem 2013 og 2014,
og det samme var tilfældet året efter. En

Kan ikke bandlyse bilerne

vægte hensynet til miljøet højere end

elbilrevolution var på vej, før den led en

I den ideelle verden så vi selvfølgelig

andre faktorer. Så jo mindre klimabe-

hurtig og effektiv død. Pr. 1. januar 2016

gerne, at kollektiv trafik og cyklisme

lastning, desto billigere rente.

begyndte indfasningen af normale af-

klarede langt størstedelen af vores

giftstilstande på de elektriske biler, og

transportbehov. Men vi må også aner-

at holde sig til de tohjulede motorløse

de seneste år har antallet af elbiler på de

kende, at man ikke skal langt uden for

køretøjer. Derfor har vi naturligvis også

danske veje været så svagt stigende, at

de større byer, før de to transportformer

et cykellån på hylderne. Hvis du vil

det næsten ikke er til at se.

taber til behovet for at have en bil. Det

høre mere om muligheden for lån til bil

kan være man skal bruge den for at

eller cykel, er du velkommen til at kon-

gen tvivl om, at den klimabelastning,

passe sit arbejde, aflevere børnene i sko-

takte din rådgiver eller din afdeling i

som kommer fra privat bilisme, er en

len eller på anden vis klare hverdagens

Merkur. n

Og det er et problem. Der er nemlig in-

Den allerbedste løsning er selvfølgelig

udfordring, vi er nødt til at få løst. Derfor er vi i Merkur selvfølgelig langt fra
tilfredse med, at der på Christianborg
ikke er større ambitioner om at få genstartet udbredelsen af elbiler, end dem
vi så i det seneste udspil fra regeringen.

Førertrøjen forsvinder
For transportsektoren spiller en vigtig
rolle i den kamp mod klimaforandringer, som vi må kæmpe i alle leder og
kanter af samfundet. Elbilen spiller en
vigtig rolle, og så er det naturligvis afgørende, at vi investerer så meget i den offentlige trafik, at den bliver et alternativ
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I den ideelle verden så vi selvfølgelig gerne,
at kollektiv trafik og cyklisme klarer langt
størstedelen af vores transportbehov. Men
vi må også anerkende, at man ikke skal langt
uden for de større byer, før de to transportformer taber til behovet for at have en bil.

Hos Merkur er renten
på dit billån afhængig
af, hvormiljøskadelig
en bil du kører i.
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Merkur får ny kreditdirektør

Nye regler for Børneopsparing

Merkurs bestyrelse har besluttet at ud-

For første gang siden 1972 hæver Folke-

vide direktionen med en Kreditdirek-

tinget permanent grænsen for, hvor me-

tør, som skal have det overordnede

get forældre og bedsteforældre årligt

ansvar for kreditgivning i Merkur. Kre-

kan indbetale på en børneopsparing.

ditgivning er en kerneydelse for Mer-

En børneopsparing er en god måde

kur, og vi er nu ved at have en stør-

at give dit barn en solid økonomisk

relse, hvor området har behov for den

platform i ungdomsårene. Derudover

ekstra opmærksomhed, som en Kre-

er renter og afkast på en børneopspa-

ditdirektør kan tilføre.

ring skattefri, hvilket gør det til en for-

Merkurs nye Kreditdirektør hedder

delagtig måde at spare op på.

Alex Andersen, og han er tiltrådt stillin-

Folketinget har i år vedtaget nye reg-

gen pr. 1. juni 2018. Alex har 24 års erfaring fra bank- og sparekasseverdenen, hvor han i de sidste 17 år har bestredet forskellige lederjobs – heraf de
seneste 10 år som kreditchef i Jutlander Bank A/S. Han glæder sig til at
være med til at bygge videre på en
succes og videreudvikle kreditorganisationen, så den også fremadrettet er
compliant og velfungerende.
Alex er 46 år og bor i Aars med samleveren Annette og parrets to børn på
11 og 13 år.

ler, som fordobler det beløb, du hvert

Udover den faglige udfordring glæder jeg mig
meget til at blive en del
af en virksomhed, hvor
man som en naturlig
del af hverdagen udlever og lever af et unikt
værdigrundlag.

år har mulighed for at indbetale på en
børneopsparing. Det betyder at du
fremover kan indskyde op til 6.000 kr.
om året – dog maksimum 72.000 kr. i
bindingsperioden.
Husk, at der i Merkur også er mulighed for at investere opsparingen etisk,
så pengene er med til at fremme en
bæredygtig verden – en verden som
dine børn skal leve i i fremtiden.

Merkurs direktion består nu af administrerende direktør Lars Pehrson, direktør Jan Klarbæk og kreditdirektør
Alex Andersen.

Merkur er medstifter af ny
tænketank
Der er brug for en platform, hvor vi kan
diskutere de foreningsejede virksomheders rolle i samfundsudviklingen. Derfor
har Merkur i foråret været med til at
stifte tænketanken Demokratisk Erhverv
sammen med blandt andre Coop, Kooperationen, ENIIG og Thorup Strand
Kystfiskerlaug. I Merkur Andelskasse har
vi altid haft en demokratisk ejerform,
hvor hver andelshaver har én stemme.
Det synes vi giver nogle klare styrker, og
derfor er vi glade for, at der nu er et forum, hvor vi kan mødes og drøfte både
styrker og svagheder ved de demokratiske virksomheder i Danmark.
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Alex Andersen,
Merkurs nye kreditdirektør
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Nyt om medarbejdere

Karen Molin Holste er pr. 1. februar

Morten Plesner Mathiasen er startet

Thomas Kjærgaard er pr. 5. marts 2018

2018 ansat som Compliance- og Hvid-

som Kommunikationsmedarbejder i

ansat som ny Økonomichef. Thomas er

vaskansvarlig. Karen har en baggrund

Merkur pr. 1. marts 2018. Morten er ud-

uddannet revisor (cand.merc.aud.) og

som jurist og advokat og har stor erfa-

dannet journalist og kommer fra en stil-

har en bred erfaring fra Nordea, hvor

ring med skattelovgivning og finansiel

ling på TV2 som finansreporter og

den røde tråd har været økonomi, le-

compliance.

kommentator.

delse og dataanalyse.

Fratrådte: Pensionsrådgiver Lisbeth M.
Jensen har valgt at gå på pension med
udgangen af april måned 2018.
Kundemedarbejder Allan Høgsbro og
kundemedarbejder Jasper Westrup
Hansen har begge valgt at gå på pension med udgangen af juni måned.
Øvrige ændringer: Jesper Kromann er
pr. 1. januar 2018 overgået til en ny stilling som Projektmedarbejder.
Simon Bentmann er pr. 12. marts 2018

Tina Rasmussen er den 16. april 2018

Dorte Buus’ stilling er pr. 1. maj 2018

tiltrådt som Privatkundechef i Aarhus-fi-

startet som kundemedarbejder i Ser-

overgået til en ny stilling som økonomi-

lialen. Simon har frem til nu arbejdet i

viceteamet. Tina var ansat i Merkur i

medarbejder.

Nykredit hvor han har siddet i ledende

perioden 2010 til maj 2017. Det seneste

stillinger.

år har Tina dog været ansat som pri-

kommen og takker dem, der forlader

vatkunderådgiver i Jyske Bank.

os for indsatsen.

Vi byder de nye ansigter i Merkur vel-

Nyt Pengevirke
Hvis du har en god idé til et emne eller en historie, du synes, vi skal tage
op i næste udgave af Pengevirke, så er du altid velkommen til at skrive til
pengevirke@merkur.dk.
Her kan du også sende ris og ros, og vi er selvfølgelig meget interesseret
i at høre, hvad du tænker om det nye Pengevirke. Hvis du fremover hellere
vil modtage Pengevirke digitalt kan du skrive det til os på samme mail-adresse.
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MINE
PENGE
GØR GAVN
Som kunde i Merkur er du med til at gøre en forskel.
www.minepengegørgavn.dk

FRIIS-HOLM
CHOKOLADE

GARTNERIET
MARKHAVEN

Målet for Friis-Holm Chokolade er

Gartneriet Markhaven er Danmarks

at fremstille chokolade, der sætter

største økologiske væksthusgart-

Danmark på verdenskortet. Grund-

neri. Markhavens grundidé er at

filosofien baserer sig på en ambition

levere gode grøntsager på grønne

om at være anerkendt af verdens-

idealer. Den økologiske dyrknings-

eliten inden for chokoladebranchen,

metode er i højsædet og planterne

samt en ambition om at producere

får lov til at gro i rigtig muld. Der

bæredygtigt i både økonomisk, so-

anvendes ingen kunstgødning,

cial og miljømæssig forstand. Det er

og jorden gødes i stedet med

derfor målet, at chokoladen er bedst

kompost, som gartneriet får fra

i verden og bedst for verden.

to økologiske landmænd på Fyn.

16,7 % af Merkurs udlån går til bæredygtig
produktion og forarbejdning af fødevarer.

