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

Virksomhederne bruger mange penge på at spare op til medarbejdernes pension. Det er dog sjældent et velfærdsgode, der sættes fokus på, selv om udformnin-
gen af en pensionsordning er afgørende for, hvor meget medarbejderen får at rutte med, når vedkommende forlader arbejdsmarkedet. Foto: Bjarke Ørsted 

Af Jørgen Svendsen

Virksomhedens sociale ansvar og initiativer, 
der kan tiltrække og fastholde dygtige med-
arbejdere står højt på dagsordenen. Mange 
virksomheder bruger betydelige ressourcer 
på CSR-programmer og aktiviteter, der skal 
styrke medarbejdernes loyalitet. 

Midt i arbejdet med at kortlægge etiske 
problemstillinger og etablere attraktive pro-
grammer for medarbejderpleje glemmer 
virksomhederne tilsyneladende at spille et 
trumfkort. Det gælder virksomhedens måske 
dyreste personalegode, som klart og kontant 
viser, at det sociale ansvar ikke stopper ved 
receptionen eller fabriksporten, men også 
omfatter medarbejdernes liv, når de før eller 
siden stopper på arbejdsmarkedet, eller hvis 
de får en alvorlig sygdom.

Et attraktivt velfærdsgode
Virksomhederne indbetaler typisk en-to 
månedslønninger om året til hver enkelt med-
arbejders pensionsordning. På den måde sik-
rer de deres medarbejdere en god opsparing 
til alderdommen og en udbetaling, hvis med-
arbejderne mister deres erhvervsevne eller får 
en kritisk sydom som for eksempel kræft. 

Pensionsordningerne sikrer også de efter-
ladte en udbetaling ved dødsfald. Dette attrak-
tive velfærdsgode er der kun få virksomheder, 
der fortæller deres medarbejdere ret meget 
om. Informationen begrænser sig typisk til en 
procentsats i ansættelseskontrakten.

Ved at skrue op for kommunikationen om 
pensionsordningen kunne virksomhederne 
få langt mere kredit for dette betydningsfulde 
og ganske bekostelige velfærdsgode. Hvordan 
det i praksis skal ske, er der sikkert dygtige 

personale- og kommunikationsansvarlige på 
de enkelte virksomheder, der ved. 

Virksomhederne kunne eksempelvis for-
tælle om pensionsordningen som led i virk-
somhedens introduktionsprogram, give let 
adgang til information om pensionsordnin-
gen via virksomhedens intranet, omtale den 
årlige forrentning og eventuelt bringe artikler 
i personalebladet om medarbejdere, der har 
fået gavn af pensionsordningen. 

Det vil også være relevant at orientere med-
arbejdere, der får en kritisk sygdom eller må 
forlade virksomheden på grund af sygdom 
eller ulykke, om mulighederne i pensionsord-
ningen. Desuden er der mange pensionssel-
skaber, der gerne stiller op til informationsmø-
der i eller uden for arbejdstiden og på anden 
måde hjælper med at udbrede kendskabet.

En forstærket kommunikationsindsats 
kan også højne medarbejdernes kendskab 
til deres pensionsordning. Deres viden på 
dette område er i dag ret begrænset til trods 
for, at langt de fleste hver måned får trukket 
et beløb fra deres løn til pension. Det svarer 
typisk til halvdelen af det, som deres arbejds-
giver indbetaler. En aktuel undersøgelse, som 
brancheorganisationen Forsikring og Pension 
har gennemført, viser, at kun en ud af fire ved, 
hvor meget de får i rente af deres opsparing, og 
kun en ud af syv ved, hvor meget de betaler i 
omkostninger. 

En velbevaret hemmelighed
Mere bekymrende end det lave kendskab til 
afkast og omkostninger er det på en måde, at 
medarbejdernes kendskab til pensionsord-
ningens forsikringsdækninger også er meget 
lavt. Hvis ikke de, der får en kritisk sygdom 
eller mister erhvervsevnen, kontakter deres 

pensionsselskab, risikerer de at gå glip af den 
udbetaling, som de har ret til. Og så forbliver 
dette værdifulde personalegode en velbevaret 
hemmelighed, som end ikke bliver afsløret, 
når medarbejderne har allermest brug for det.  

Med regeringens 2020-planer, som hand-
ler om reduktion i efterløn, udskydelse af 
folkepensionen og opstramning på førtids-
pensionsområdet, kommer medarbejdernes 
pensionsordninger til at spille en endnu mere 
central rolle som det fremtidige forsørger-
grundlag. 

Et fælles ansvar
Virksomhederne har også et særligt ansvar for 
løbende at udfordre pensionsleverandørerne 
og sikre, at indkøb af pensions- og forsikrings-
dækninger varetages med samme omhu som 
virksomhedens øvrige indkøb. Medarbej-
dernes pensionsopsparinger udvikler sig kun 
optimalt, hvis virksomhederne løbende tager 
ansvaret med at forhandle bedre betingelser, 
omkostningsrabatter og ikke mindst stille 
krav til pensionsafkastet. 

Prisforskellene og dygtigheden i pensions-
selskaberne kan sagtens medføre, at medar-
bejdere indplaceret i de dårligste pensionsord-
ninger får op til 20 procent mindre i løn, når de 
bliver invalide eller alderspensionister. Det er 
også væsentligt, at medarbejderne påtager sig 
et ansvar med løbende at sikre, at forsikrings-
dækningen justeres til at dække forsørgerfor-
pligtelserne for de efterladte.

SEB Pension har som det første pensions-
selskab udviklet et elektronisk hjælpeværktøj 
til medarbejderne, hvor man havner i rødt, 
hvis man ikke får tilpasset sine forsikrings-
dækninger til familiebehovet og dermed får 
driblet sig tilbage i grøn.  B

Det hemmelige personalegode

Pension. Virksomhederne indbetaler typisk en til to månedslønninger om 
året til hver enkelt medarbejders pensionsordning, men kun få virksom-
heder bruger dette velfærdsgode aktivt i personalepolitikken. 

Jørgen Svendsen
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I nedenstående skema er illustreret 
to eksempler – »den gode« og »den 
onde« pensionsordning. Hvor virk-
somheden og medarbejderen i den 
gode pensionsordning er væsentligt 
bedre stillet i de tre hovedtilfælde, 
hvor man ikke længere kan deltage på 
arbejdspladsen. 

Årsløn: 500.000 kroner. 

Medarbejderens alder: 40 år. 

Pensionsindbetaling 15 procent og 
opsparet en millon kroner. 

Gift og har tre børn.

Den gode pensionsordning

Dækning ved førtidspension 
(inklusive offentlige ydelser): 450.000 
kroner årligt.

Dækning ved dødsfald: 2.500.000 
kroner plus 100.000 kroner løbende til 
børnepensioner.

Opsparet ved alderspension ved 70 
år: 8,5 millioner kroner.

Den onde pensionsordning

Dækning ved førtidspension 
(inklusive offentlige ydelser): 370.000 
kroner årligt

Dækning ved dødsfald: 500.000 
kroner. 

Opsparet ved alderspension, ved 
70 år: 6,9 millioner kroner.
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Den gode og den onde
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