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Uddannet aktuar og direktør i Sejer & Svendsen. Forsikringsmægler. Rådgiver inden for forsikring og pension.
Tidligere ansat som direktør i pensionsselskaber og mæglervirksomhed. JS@sspr.dk
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Pension. De offentligt ansattes pensionskasser er i dag utidssvarende og ineffektive. Dette vil bl.a.
kunne afhjælpes ved at nøjes med tre pensionskasser i stedet for 21 som i dag.

Offentligt ansatte må nøjes med dårlig pension

H

ovedparten af de offentligt ansatte
er tvungne medlemmer i et hav af
nichepensionskasser, som ledes af
overenskomstparternes bestyrelsesrepræsentanter. I rollen som bestyrelsesmedlem i pensionskassen er de ansvarlige for
forvaltningen af mere end 500 mia. kroner.
Det er et tungt ansvar og udfordrende, når
spidskompetencen ligger i forhandling af løn
og ansættelsesforhold. Det skønnes, at pensionskasserne honorerer hen ved 200 bestyrelsesmedlemmer, hvor hovedparten er udpeget
af overenskomstparterne.
Men det, der er mest iøjnefaldende, er
antallet af pensionskasser tildelt de offentlige
ansatte. I nedenstående er listet 21 kasser,
som hver især har fået til opgave at passe på
pensionsopsparingerne for hver deres særlige
nichegruppe af offentligt ansatte.
Til sammenligning er der altså bare syv
pensionsselskaber, en tredjedel, som konkurrerer om samtlige danske firmapensionsaftaler.
Forretningsmæssigt er det temmelig ineffektivt med 21 pensionskasser – det er det der
er bekosteligt for de offentlige ansattes pensionsopsparing. Hvis aftaleparterne kunne
enes om at fusionere de 21 pensionskasser til
eksempelvis tre enheder, vil det kunne forbedre rentabiliteten betydeligt til gavn for de
offentligt ansatte.
En effektiv pensionsforvalter måles på fire
kerneområder; evnen til at generere et højt
afkast med en stabil risikostyring, mådehold
med lave administrations- og driftsomkostninger, udvikling af fleksible og moderne
pensionsprodukter samt personlig service og
rådgivning til den enkelte pensionskunde.
Højere pensionsafkast til alle
Der har været kæmpe forskel mellem pensionskassernes historiske pensionsafkast

– forskelle på op til fire procent årligt i gennemsnitsafkast fra top til bundskraberen.
Afkastet er som sagt det, der bidrager mest til
at pensionsformuen yngler. Med tre nye super
pensionskasser vurderes det, at man kan
undgå de dårligste afkasthistorikker, altså
slippe af med de pensionskasser som altid er
bundskrabere.
Et forsigtigt bud er, at tre super-pensionskasser kan sikre de offentligt ansatte ti procent mere i alderspension. Et godt eksempel
på professionel risikostyring og afkastresultater er den offentlige pensionskasse ATP, som
netop profiterer af størrelsen og bredden i
investeringskompetencer.
Lavere omkostninger
ATP og PensionDanmark har lavere administrations- og driftsomkostninger end de
øvrige offentlige pensionskasser. Meget af
gevinsten kan igen tilskrives volumen. Et skøn
er, at de offentlige pensionskasser i gennemsnit ville kunne halvere administrationsomkostningerne, hvis der kun var tre enheder.
Besparelserne vil naturligvis være størst for de
mindste offentlige pensionskasser.
Pensionskassernes produktudbud er
spartansk, sammenholdt med det udbud de
privatansatte tilbydes. Det er svært at skræddersy forsikringsdækninger til familiebehovet eller vælge investeringsprofil, ligesom
forsikringsbetingelserne i pensionskasserne
ikke dækker tilstrækkeligt, hvis man mister
en del af evnen til at arbejde eller er midlertidig uarbejdsdygtig.
Der er krav om, at de offentligt ansatte skal
spare op i de udskældte livrenter, mens der er
rationering på, hvor meget du må indskyde på
de mere populære ratepensioner. Krav som er
væsentligt mere restriktive end regeringens
nye regler om, at alt over 50.000 kroner skal
ind på livrenter.
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Pensionskasser for
offentlige ansatte
1.

Jurister og Økonomer

2.

Magistrene

3.

Lægerne

4.

Arkitekterne

5.

Jordbrugsakademiker eller dyrlæge

6.

Civilingeniører

7.

Teknikum- og diplomingeniører

8.

Apotekerer og farmaceuter

9.

Skolelærere

10. Sygeplejersker
11. Sundhedsfaglige
12. Kontorpersonale
13. Lægesekretærer
14. Sygehjælpere
15. Portører
16. Trafikfunktionærer
17.

Farmakonomer

18. Børne & ungdomspædagogerne

Som alderspensionist med pension fra en
offentlig pensionskasse, kan man derfor ikke
designe pensionsudbetalingen med ekstra
løbende pension mens man er aktiv alderspensionist mod en lavere livrentedækning i
den sidste del.
Og ikke nok med at det meste skal gå til livrenterne, så er det kun ganske få pensionskasser som tilbyder at ens opsparingen ved dødsfald kan udbetales til ens efterladte. I de fleste
pensionskasser udbetales hele opsparingen
ved dødsfald til kollektivet/pensionskassen.
Endelig er de ellers så populære sundhedsforsikringer ikke noget man tilbyder endnu i
de offentliges pensionskasser.
Bedre rådgivning og service
Er du privatansat med en firmapension får du
automatisk personlig rådgivning ved ansættelsen, mens du som offentlig må nøjes med
rådgivning via call centeret.
Danica Pension introducerede i denne uge
en super moderne mobil app, hvor du kan
tjekke alt om din pension. I kontrast hertil
er der pensionskasser som fortsat ikke er tilmeldt »Pensionsinfo« og andre som ikke kan
finde kundernes pensionspolicer.
Det synes oplagt, at forbedre pensionerne
til glæde for de offentligt ansatte og det er
muligt at få det på plads på to udviklingsår.
Men er de ansvarlige overenskomstrepræsentanter også klar til at vinke farvel til en masse
bestyrelseshonorarer? B

19. Pensam (FOA)
20. SAMPension( KL, HK & FTF)
21. PensionDanmark (PKS)

Jørgen Svendsen skriver hver måned om pension her på pengesiderne i Business lørdag.

