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PFA PÅ VEJ MOD 100 ÅR

- SAMME FORMÅL OG MED ET STYRKET FOKUS PÅ SAMFUNDSANSVAR
Med denne rapport gør vi status over PFA’s
arbejde med samfundsansvar i 2016. Det
har været et begivenhedsrigt år, hvor vi
har fastholdt vores fokus på ansvarlighed.
Særligt med fokus på, at vores investeringer
skal ske på ansvarlig vis, og ved at inddrage viden om den påvirkning vores ageren
har på klimaet. Vi har i 2016 også arbejdet
med at gøre det lettere for kunder og samfundet generelt at forstå pensionsområdet
og har fortsat haft fokus på sundhed og
stresshåndtering, hvor vi har skabt en række
spændende resultater.

Samfundsansvar handler for os om, at vi vil tage

Et 100 års jubilæum giver også anledning til at

aktivt del i at gøre verden til et bedre sted for

tænke tilbage på 1917, hvor PFA blev grundlagt af

kommende generationer. Vi mener, det er vigtigt

arbejdsgivere og arbejdstagere. Dengang som nu

at deltage i samfundsdebatten, og så har vi en

er PFA’s formål at sikre mobilitet på det danske

holdning om, at vi vil bidrage der, hvor vi med

arbejdsmarked og give danskerne frihed til at leve

størst mulig effekt kan gøre en forskel. Ansvarlig-

det liv, de ønsker. I dag ser vi ind i en tid, hvor vi

hed handler både om, at vi tager ansvar gennem

lever længere end før, det stiller krav til fleksibili-

den måde, vi investerer kundernes penge på, at

teten i samfundet, og det stiller krav til os i PFA.

vi rådgiver kunderne bedst muligt ud fra deres

Forestil dig, at du bliver 100 år. Det er der faktisk

konkrete livssituation, og at vi som virksomhed

en god sandsynlighed for, at du gør. Det skal vi

selv sætter handling bag vores ord.

som PFA, det skal vi som individer, og det skal vi
som samfund være gearet til at kunne tilpasse

Vores arbejde med samfundsansvar tager afsæt

os. Og hvordan gør vi så bedst det? Og hvilke for-

i et klart ønske om at efterleve og implementere

hold skal ændre sig, hvis vi skal arbejde længere?

internationale FN-konventioner, herunder FN

Og hvad med klodens klima og CO2-udledningen?

Global Compact’s 10 principper og COP21-aftalen

Dette er blandt de mange ting, vi har haft fokus

om reduktion af drivhusgasser. Det gør vi, fordi vi

på i 2016, og som vi, i samarbejde med andre, vil

som en del af verdenssamfundet ønsker at bakke

sætte fokus på i det kommende år.

op om internationalt anerkendte principper, og
fordi vores aktiviteter, særligt når vi investerer,

God læselyst.

også påvirker verden uden for Danmarks grænser. Det er vi bevidste om.
Med venlig hilsen
I 2017 bliver PFA 100 år. En sådan stor begivenhed har givet anledning til, at vi har vurderet de

Allan Polack

kompetencer og områder, som PFA vil fokusere

Group CEO

på, for at vi bedst muligt kan bidrage positivt til
samfundets udvikling fremover. Vi har i 2016 udbygget PFA’s strategiske ramme for samfundsansvar og har samlet de fremtidige indsatser i en ny
treårig strategi, der indeholder 15 konkrete initiativer. Vores nye CR-strategi hedder: Investering i
et bæredygtigt samfund 2017-2020.
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PFA I TAL OG OVERBLIK 2016

70.000
Pensionsrådgivninger

(møder, telefon, web & kursus)
Fald med 5.000

1,1 MIO.

63

Kunder hjulpet tilbage på arbejde
Stigning på 36

Besøgende på MitPFA.dk
Stigning på 300.000

CA.

1,2 MIO.

Pensionskunder

§

Stigning på 100.000

485.194

118

Opkald til PFA Rådgivningscenter
og Sundhedscenter

Kundetillidsmandssager

Stigning på 18.391 opkald

Inkl. proaktive sager

8,9

Stigning på 5

Kundetilfredshed
Målt på 208.618 opkald til
PFA Rådgivningscenter
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CO2

80

Medarbejdertilfredshed

1605 TON
Reduceret med 399 ton

Stigning på 4 i indekset

41 PCT.

281 TON

Andel kvinder i ledelsen

Samlet affald stiger med 57 ton

Stigning på 3 pct.

Digitalliseret breve og
policer falder med 4 ton papir

31,8 MIA. KR.
Indbetalinger

1.276

Antal medarbejdere
Fald med 23

172 MIO. KR.
Samlede skatteindbetalinger
Fald på 67 mio. kr.

Stigning på 3,1 mia. kr.

17,2 MIA. KR.
Udbetalinger

Fald på 2,9 mia. kr.

8.408 MIO. KR.
Samlede skatteopkrævninger
Fald på 399 mio. kr.
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POLITIK OG STRATEGI SÆTTER RETNING FOR
PFA’S SAMFUNDSENGAGEMENT
Målet med PFA’s nye CR-strategi ’Investering i et bæredygtigt samfund 2017-2020’ er at
samle fokusområder og prioritere indsatser for arbejdet med samfundsansvar. Den omsætter målene fra de nye politikker i en række fokusområder og indsatser og er dermed den
ramme, PFA fremadrettet arbejder ud fra. ’Investering i et bæredygtigt samfund 2017-2020’
sætter fokus på, hvor PFA med størst mulig effekt kan bidrage til udviklingen af samfundet
på områder, der er i forlængelse af PFA’s kerneforretning.

POLITIKKER OG EN NY TREÅRIG STRATEGI SÆTTER RETNING OG MÅL FOR PFA’S SAMFUNDSBIDRAG
* NYEOG SAMLER
PFA’S BIDRAG I FORHOLD TIL FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Ny politik med nyt fokus

CR-strategi sætter retning, indsatser og

I 2016 vedtog PFA’s bestyrelse en politik for

måleenhed

samfundsansvar for PFA-koncernen, der sætter

I 2016 lagde PFA en treårig strategi for arbejdet

rammen for arbejdet med samfundsansvar ud fra

med samfundsansvar, der bygger videre på PFA’s

PFA’s forretningsstrategi og værdierne Professi-

eksisterende arbejde og politik for samfunds-

onel, Fair og Ansvarlig. Politikken tager afsæt i

ansvar. Strategien ’Investering i et bæredygtigt

PFA’s rolle som virksomhed, investor og arbejds-

samfund 2017-2020’ sætter en klar retning for

giver samt den måde, PFA vil arbejde med at tage

PFA’s fremtidige arbejde, samler nye og eksiste-

samfundsansvar på. Politikken er baseret på fire

rende indsatser og sætter ambitioner og mål for,

centrale elementer: Ansvarlig værdiskabelse,

hvordan PFA kan bidrage til at skabe et bæredyg-

Samfund, Kunder og Medarbejderne. Samfund er

tigt samfund.

et nyt samlet fokusområde. Det skal vise, at PFA
fremadrettet ønsker at tage en mere aktiv rolle i

Strategien er prioriteret i forhold til de områder,

at bidrage til samfundsudviklingen.

hvor PFA’s forretning kan have den størst mulige
effekt, og naturligt har den største påvirkning af

Med politikken forpligter PFA sig til at sætte

samfundet, samt hvor vi har viden og kompeten-

fokus på at:

cer at bringe i spil. Strategien tager afsæt i tre

• bidrage til samfundets udvikling

fokusområder med afsæt i politik for samfunds-

• systematisere arbejdet med at respektere

ansvar og PFA’s kerneforretning.

menneskerettigheder og indarbejde due
diligence i processerne
• målrette indsatsen for at reducere den glo-

De tre områder er:
• Ansvarlige investeringer, respekt for

bale klimapåvirkning ved at fokusere på ef-

menneskerettigheder og bæredygtige

terlevelse af COP21-aftalen om reduktion af

forretningsmodeller

drivhusgasser.

• Sundhed, trivsel og den tredje alder
• Partnerskaber og videndeling.

Fra CSR til CR i PFA
PFA har valgt, at erstatte begrebet Corporate Social Responsibility (CSR) med Corporate Responsibility (CR). Dette afspejler en bredere definition af arbejdet med ansvarlighed og skaber
derved bedre klarhed om, at PFA’s samfundsansvar også omfatter emner som grøn omstilling
og klimaudfordringer.
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Med afsæt i de tre fokusområder er der fastlagt

PFA’s politik for samfundsansvar og CR-strategi

15 konkrete indsatser for 2017. Indsatserne

'Investering i et bæredygtigt samfund 2017-

fremgår på denne side. I arbejdet med strategien

2020', er tilgængelig på pfa.dk.

har PFA også vurderet fokusområderne i forhold
til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

PFA vil i 2017 arbejde med at kunne måle

På denne baggrund er der identificeret fem bæ-

PFA’s indsatser i forhold til de 5 verdensmål,

redygtighedsmål, og vi har integreret vores fokus

PFA har prioriteret:

på at arbejde med respekt for menneskerettighe-

• Klimaindsats

der i investeringsprocessen. I 2017 vil vi evaluere

• Bæredygtig energi

indsatserne og udvikle nye indsatser for 2018

• Sundhed og trivsel

samt rapportere på fremdriften af arbejdet med

• Ansvarligt forbrug og produktion

at realisere strategien.

• Partnerskaber for handling

CR-strategi – Investering i et bæredygtigt samfund 2017-2020, Konkrete indsatsområder for 2017
Ansvarlig værdiskabelse
1. Udvikle investeringsprocesser med fokus

7. Måle PFA’s indsatser i forhold til de fem verdensmål, som PFA har prioriteret.

på at sikre, at CO2-udledningen efterlever
Paris-aftalens indhold. Herunder udarbejde
en metodik for at identificere selskaber, der

Kunderne
8. Styrke viden om pension, målrette kommu-

modarbejder Parisaftalens indhold samt på-

nikation til specifikke grupper og revitalisere

begynde dialog med udvalgte CO2-intensive

Pensionstallet.

sektorer.
2. Offentliggøre handlingsplan og metodik for

9. Kortlægge muligheder for samarbejde med
eksterne eksperter og leverandører for at

arbejdet med at anvende FN’s retningslinjer

sikre bedre viden og flere muligheder for at

for menneskerettigheder og erhverv i inve-

hjælpe den enkelte trygt og godt tilbage i ar-

steringsprocessen, starte implementeringen i

bejde efter sygdom eller en skade.

udvalgte sektorer og kommunikere om fremdriften med arbejdet.
3. Integrere politik og principper for ansvarlige investeringer i ejendomsinvesteringer
og alternative investeringer samt sikre, at
’ansvarlig skat’ integreres i screening og

Medarbejdere
10. Involvering af medarbejdere i konkrete projekter via blandt andet gå-hjem-møder og
mentorordning.
11. Revitalisere PFA’s egen sundhedsstrategi.

aktiv ejerskabsdialog med selskaber i vores
selskabsportefølje.
4. Projektering af at ombygningen af Marina

Fortsættelse af eksisterende Indsatser
12. Ansvarlige investeringer: Afholde minimum 10

Park fokuserer på sundt arbejdsmiljø for med-

Responsible Investment Board møder årligt

arbejdere samt en høj grad af genanvendelse

med fokus på screening af investeringer, aktiv

af den eksisterende bygningsmasse.

ejerskabsdialog med selskaber og kommunikation om fremdriften med arbejdet.

Samfundet
5. Etablering af tænketank om den tredje alder for at bidrage til samfundsdebatten
med mulige løsningsscenarier for den øgede
levealder.
6. Kortlægge muligheder for anvendelse af ejen-

13. Arbejde med Code of Conduct i kontraktindgåelsesprocessen som en del af responsible
procurement.
14. Støtte og samarbejde med foreninger og projekter, der kåres af PFA Brug Livet Fonden.
15. Struktureret NGO- og kundedialog om

domme og materialer på en mere energi- og

prioriterede indsatser på området for

ressourceeffektiv måde.

samfundsansvar.
PFA · CR-rapport
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ANSVARLIG VÆRDISKABELSE
Kundemidler under forvaltning

439 mia. kr.

Investeringsafkast

26,5 mia. kr.

Ekskluderede lande / Ekskluderede selskaber

3 / 33

ANSVARLIGE INVESTERINGER
For PFA er det centralt at agere ansvarligt i værdiskabelsesprocessen. Det gør vi ved at skabe
langsigtede og robuste forretningsprocesser, der skal sikre, at kundernes opsparing forvaltes på ansvarlig vis med blandt andet respekt for klimaet og menneskerettighederne. Det
samme er gældende, når PFA indgår kontrakter med samarbejdspartnere, hvor ansvarlighed
og det at tage samfundsansvar er en integreret del af processen.

Som ansvarlig investor har PFA et betydeligt an-

forpligter PFA sig til ikke at investere i selskaber,

svar for ikke bare at forvalte kundernes penge

der modarbejder COP21-aftalens mål om global

med en omhu og dygtighed, der får dem til at

reduktion af drivhusgasser. PFA arbejder mål-

vokse i værdi. Vi har også et ansvar for, at det

rettet for at efterleve systematikken i FN’s ret-

gøres på en måde, som understøtter en positiv

ningslinjer for menneskerettigheder og erhverv

udvikling af samfundet. PFA har revideret sin

(UNGPs). Formålet er blandt andet at styrke

politik for ansvarlige investeringer, styrket inte-

risikovurderingen i hele investeringsprocessen,

greringen af internationale principper i PFA’s pro-

og når de nye mål gennemføres, vil de værktøjer,

cesser samt prioriteret dialogen med forskellige

som PFA udvikler, være med til at sætte fokus på,

interessenter på området.

at ledelsessystemer for miljø og menneskerettig-

Politik for ansvarlige investeringer

processen. I implementeringen af politikken og

I 2016 har PFA opdateret sin politik, så den inde

retningslinjerne fokuseres der på at omsætte de

heder er en integreret del af hele investerings-

holder en række nye mål for arbejdet med an-

internationale konventioner til handling i PFA, til-

svarlige investeringer. Politikken er stadig baseret

egne sig de nødvendige data samt integrere dem

på efterlevelse af internationale FN-konventioner

i de investerings- og screeningsprocesser, der er

og principper, herunder de seks FN-støttede

på investeringsområdet.

principper for ansvarlige investeringer, PRI, og FN
Global Compact’s 10 principper. Som noget nyt

PFA medlem af PRI igen
Efter tre års dialog med PRI’s bestyrelse om organisationens egen governance besluttede PFA i
2016 at melde sig ind i PRI igen. Indmeldelsen skete sammen med tre andre pensionsselskaber
(Sampension, PKA og ATP), som meldte sig ud af PRI i 2013 sammen med PFA. Selskaberne har
fulgt udviklingen i PRI og har noteret, at PRI’s bestyrelse har lyttet til den kritik, der førte til
selskabernes exit. PFA har vurderet, at PRI har truffet vigtige korrigerende foranstaltninger for
at forbedre sine vedtægter og ledelsesstrukturer. Selvom ikke alle ledelsesmæssige bekymringer er imødekommet, har PFA vurderet, at der kan gøres mere for at fremme god ledelse i PRI
ved at genindtræde i organisationen frem for at stå udenfor.
I perioden, hvor PFA ikke har været medlem af organisationen, har PFA stadig bakket op om og
efterlevet de seks PRI principper og rapporteret på dem i den årlige CSR-rapport samt på pfa.dk.
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Julemærkefonden
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2016.
julemaerket.dk
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Responsible Investment Board

anliggende. I 2016 blev politikken på området

PFA har i 2016 opdateret kommissoriet for PFA’s

præciseret, således at det fremstår klart at dan-

Responsible Investment Board (RI Board). RI

ske sanktioner mod opkøb i statsgæld, medfører

Boardet har til formål at overvåge og prioritere

en systematisk eksklusion af landet. PFA har via

implementeringen af PFA’s politik for ansvarlige

fusionen med Bankpension overtaget bl.a. stats-

investeringer og mødes minimum 10 gange år-

obligationer udstedt af Rwanda, Hviderusland

ligt. I 2016 har RI Boardet vurderet fremdriften i

og Republikken Congo. Derfor er de at finde på

sager, hvor PFA og screenings- og engagements-

listen over lande som PFA har investeringer i ved

selskabet GES har været i dialog med en række

udgangen af 2016. Alle tre er på PFA’s eksklu-

selskaber. Boardet har desuden udarbejdet ret-

sionsliste og beholdningerne er frasolgt efter

ningslinjer for eksklusion, som beskriver proces-

opgørelsen for 2016. PFA har derudover fortsat

sen og PFA’s prioriteringer i processen. Formålet

fulgt situationen i Ukraine og Rusland særligt i

har været at tydeliggøre PFA’s proces og kriterier.

forhold til de internationale sanktioner, der er på

RI Boardet har fortsat prioriteret transparens, og

området. Ved udgangen af 2016 investerede PFA

PFA har deltaget i debatter og dialog om emnet

i statsobligationer i 96 lande. Eksklusionslisten

for at sætte fokus på vigtigheden af en større

og landelisten er begge tilgængelige på pfa.dk.

åbenhed på området. I slutningen af 2016 har
RI Boardet gennemgået de nye anbefalinger for

Screening af selskaber

aktivt ejerskab fra Komitéen for God Selskabs

Formålet med at screene aktie- og obligations-

ledelse. Formålet er at få overblik over, om de

investeringerne er at afdække, om de selskaber,

nye retningslinjer giver anledning til tilføjelser i

som PFA investerer i, efterlever PFA’s politik for

PFA’s politik. Anbefalingerne gælder fra 2017, og

ansvarlige investeringer. Screeningen foretages

RI Boardet vil næste år færdiggøre en samlet ana-

af GES, der løbende vurderer selskabers aktivi-

lyse for at sikre, at PFA efterlever anbefalingerne.

teter. Som en del af screeningen evaluerer GES,
om et selskabs handlinger og adfærd potentielt

Landescreening

strider mod de internationale konventioner, som

PFA screener og analyserer selv lande i henhold

PFA’s politik er baseret på. Der kan være tilfælde,

til PFA’s retningslinjer for ansvarlige investeringer

hvor der er behov for en afklarende dialog med

i statsobligationer og model for landescreening.

selskabet for at vurdere, om det efterlever poli-

PFA går ikke i engagementsdialog med lande,

tikken. I 2016 blev der evalueret 235 sager i PFA’s

idet det anses for at være et udenrigspolitisk

portefølje mod 181 sager i 2015.

PFA's proces for screening, analyse og aktiv ejerskabsdialog med selskaber

Rådgiver konstaterer
normbrud

Analyse &
anbefalinger
Selskab ændrer
praksis

Screening &
dialog

Engagementsdialog

PFA
RI Board
Eksklusion

Fortsat tillid
til dialogen
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Aktiv ejerskabsdialog med selskaber

PFA har selv været i aktiv ejerskabsdialog med 13

Aktiv ejerskabsdialog med selskaber finder i

selskaber. PFA har afsluttet en sag i 2016. Det var

udgangspunktet sted, når der er konstateret et

dialogen med Cement Roadstone Holding (CRH)

brud på PFA’s politik eller i situationer, hvor PFA

og forholdene omkring selskabets involvering af

eller GES formoder, at selskabet har handlet i

aktiviteter på den besatte Vestbred via en ejeran-

uoverensstemmelse med PFA’s politik for ansvar-

del i et israelsk selskab. PFA afsluttede dialogen,

lige investeringer. Formålet er at sætte ind med

da CRH frasolgte sin ejerandel i det israelske sel-

en dialog for derved sammen med selskabet at

skab, og derved ophørte tilknytningen. I 2016 har

se, hvordan selskabet kan ændre praksis og ind-

PFA endvidere fortsat dialogen med eksterne for-

føre politikker og handlinger, der forebygger, at

valtere for at sikre, at de også er bekendte med

en lignende situation opstår igen. Både GES og

PFA’s arbejde og prioriteter på området.

PFA er i dialog med selskaber omkring forhold
i et selskab. Når PFA prioriterer selv at indgå i
dialog med et selskab, er det fordi RI Boardet har

Oversigt over temaer for PFA’s

vurderet det relevant at følge selskabet tættere

engagementsdialog med selskaber i 2016*

og derved bedre kunne forstå og vurdere selskabets handlinger. PFA fører en log på den aktive
ejerskabsdialog, som offentliggøres på pfa.dk og
opdateres, når der sker fremdrift i sagerne. GES
har i 2016 været i dialog med 91 selskaber i PFA’s

Menneskerettigheder

4

Miljø

7

Arbejdstagerrettigheder

3

portefølje. 7 sager er blevet løst i løbet af året,
ved at selskaberne har ændret praksis og dermed
efterlever de internationale konventioner.

Oversigt over temaer for engagementsdialog
via GES med selskaber i PFA’s portefølje i 2016*

CASE

Miljø

12

Menneskerettigheder

40

Arbejdstagerrettigheder

31

Korruption

8

Kontroversielle våben

3

*Bemærk, at der er flere selskaber, hvor PFA og GES har været i
dialog om flere forskellige temaer med et enkelt selskab, og derfor er der ikke overensstemmelse mellem antallet af sager per

Dialog med Volkswagen kan følges på

tema og samlet antal sager.

PFA’s log
PFA har haft fokus på Volkswagen i 2016

Eksklusion af selskaber

og har forsøgt at få en dialog med sel-

Eksklusion er ikke et mål i sig selv. PFA ønsker at

skabet om de initiativer de planlægger,

være en aktiv ejer, der gennem dialog forsøger at

for at sikre efterlevelse af internationale

påvirke et selskab til at ændre praksis. Eksklusi-

miljøstandarder. Selskabet har udtrykt, at

onslisten revideres minimum hvert halve år for at

de ikke ønsker en dialog, da PFA deltager

tage stilling til, hvorvidt det stadig er relevant, at

i et gruppesøgsmål mod Volkswagen. PFA

selskabet er ekskluderet. PFA har ikke eksklude-

vil fortsætte med undersøge muligheder-

ret selskaber i 2016. PFA har ophævet eksklusio-

ne for, at komme i dialog med selskabet

nen af Singapore Technologies, da selskabet har

både direkte, og i samarbejde med andre

oplyst, at det ikke længere er involveret i produk-

investorer. Etableres der ingen dialog, vil

tion af anti-personel landminer, og PFA igennem

PFA genoverveje situationen, og opdatere

GES har fået bekræftet informationen.

log’en på pfa.dk.
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FOKUS PÅ MENNESKERETTIGHEDER OG KLIMA
PFA har i 2016 haft et særligt fokus på Parisaftalen og reduktion af CO2-udledning og respekt for menneskerettigheder via systematikken i UNGP. Arbejdet er sket i løbende dialog
med interessenter fra en række organisationer blandt andet Mellemfolkeligt Samvirke og
Verdensnaturfonden (WWF), der har stor viden på områderne.

MENNESKERETTIGHEDER

KLIMA

Arbejdet med at integrere FN’s retningslinjer for

Et af målene for 2016 var at udarbejde en mere

menneskerettigheder og erhverv er en fortsæt-

robust metode til at definere og opgøre hen-

telse af arbejdet fra 2015. PFA har i 2016 udvidet

holdsvis et grønt og et fossilt selskab i PFA’s

log’en om dialog med selskaber med syv nye sel-

selskabsportefølje. Arbejdet er påbegyndt, og

skaber. Samtidig har PFA haft fokus på, hvordan

fokus er på at identificere de selskaber, der mod-

retningslinjerne kan integreres bedre i investe-

arbejder Parisaftalens forpligtelser til at reducere

ringsprocessen og i screeningsprocessen. PFA

udledning af drivhusgasser. PFA har også samar-

har i dialogen med selskaberne blandt andet sat

bejdet med Carbon Disclosure Project (CDP) om at

fokus på selskabernes arbejde med due diligence

få kortlagt CO2-udledningen i PFA’s aktieportefølje.

i forhold til deres mulige påvirkning af menneske-

Formålet har været at skabe et overblik over PFA’s

rettighederne. Formålet har været at indsamle

CO2-aftryk samt identificere data til brug i den

erfaring og styrke PFA’s arbejde med at integrere

fremtidige prioritering. Mange af årets aktiviteter

due diligence som en del af risikostyringen, når

indgår i udviklingen af en samlet metode for at

der træffes investeringsbeslutninger. Det er en

efterleve målsætningen om ikke at investere i sel-

løbende proces at indarbejde systematikken fra

skaber, der modarbejder COP21 og Parisaftalen.

retningslinjerne. PFA er påbegyndt et arbejde

I 2017 forventes det, at PFA kan fremlægge en

med at lave en handlingsplan for området og har

samlet handlingsplan for, hvordan der sættes fo-

igennem 2016 haft dialog med udvalgte NGO’er

kus på de mest drivhusgasintensive sektorer, samt

og andre interessenter. De erfaringer og den fe-

hvordan data fra selskabsspecifikke CO2-analyser

edback vi har fået herigennem indgår i arbejdet. I

kan integreres i processerne.

2017 forventes det, at PFA kan fremlægge handlingsplanen og en metode for, hvordan arbejdet
med FN’s retningslinjer fremadrettet prioriteres.

CASE

Dialog med på fokus på due diligence
De seneste år har PFA i samarbejde med GES haft fokus på bæredygtighed og
håndteringen af børnearbejde i kakaosektoren samt det sektorsamarbejde, der
adresserer udfordringerne. I 2016 deltog PFA sammen med GES og andre investorer i en konference på Elfenbenskysten og gennemførte besøg på kakaokooperativer for at få lokal indsigt i udfordringerne og initiativerne på området.
PFA har en stor investering i Nestlé og har prioriteret selv at føre dialog med
selskabet. Som opkøber af kakao er Nestlé potentielt eksponeret mod børnearbejde i deres leverandørkæde, og som et led i arbejdet med at integrere due diligence har PFA adresseret problemstillingen omkring børnearbejde og sat fokus
på, hvordan selskabet arbejder med at kortlægge og forebygge risici ved at indføre et monitoreringssystem for at identificere børnearbejde. PFA har noteret,
at når Nestlé identificerer børnearbejde, søger selskabet at afhjælpe situationen
med forskellige initiativer såsom at skaffe adgang til skolegang for børnene.
Derudover har PFA også haft fokus på selskabets initiativer, der på sigt skal højne kakaobøndernes indtjening. PFA fortsætter dialogen med Nestlé i 2017.
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PFA’s CO2-kortlægning af aktieporteføljen ultimo 2015
Kortlægningen havde til formål at skabe overblik over den absolutte CO2-udledning (scope 1+2)
på både industri- og selskabsniveau i aktieporteføljen. Det vil sige den eksponering, som er
en del af PFA’s aftryk og er basis for, at PFA kan håndtere sin påvirkning af CO2-udledningen.
PFA har data for knap tre fjerdedele af porteføljen, og det gav et godt foreløbigt overblik. Med
udgangspunkt i kortlægningen blev der udarbejdet en analyse, som identificerer industrier med
den største indvirkning på PFA’s samlede CO2-udledning. Analysen viste, at 88 pct. af porteføljens CO2-aftryk udledes af fire sektorer: Råstoffer & Materialer, Forsyningsselskaber, Industri
og Energi. Samtidig viste analysen også, hvilke selskaber der i de forskellige sektorer skiller sig
markant ud fra resten af selskaberne i samme sektor.

CO2 aftryk

Alle andre sektorer

12%
30%

17%

Råstoffer & materialer
Forsyningsselskaber

24%

17%

Industri
Energi

Kortlægning af energiforbrug i PFA’s danske

I 2016 har PFA fortsat klimapartnerskabet med

ejendomsportefølje

DONG Energy, der primært har arbejdet med at

PFA har valgt at kortlægge energiforbruget i

kortlægge energiforbruget i PFA’s største ejen-

den danske ejendomsportefølje. Det sker for

domskompleks på mere end 45.000 m2. PFA for-

efterfølgende at vurdere mulighederne for, at

venter at gennemføre konkrete tiltag i løbet af

PFA, sammen med lejerne, kan være med til at

2017 på ejendommen i samarbejde med lejeren

reducere energiforbruget. I 2016 har PFA fået

af ejendommen. PFA har i 2016 besluttet at om-

etableret et energistyringssystem til kortlægning

bygge PFA’s domicil, Marina Park. Byggeriet skal

af det samlede energiforbrug i ejendomsporte-

projekteres i 2017, og der er derfor ikke igangsat

føljen i Danmark. Energiforbruget til elektricitet

energibesparende initiativer i 2016 i Marina Park.

er første element, der kortlægges, og PFA har i

Projektering af ombygningen skal fokusere på

2016 indsamlet data på det samlede forbrug for

at skabe et sundt arbejdsmiljø for medarbejdere

fællesarealer i hele porteføljen. Det modsvarer

samt en høj grad af genanvendelse af den eksi-

ca. 11 pct. af det forventede samlede elforbrug i

sterende bygningsmasse. PFA undersøger endvi-

ejendomsporteføljen. PFA vil fortsætte arbejdet

dere mulighederne for etablering af vedvarende

med at samle data for det samlede energiforbrug

energikilder på domicilejendomme i porteføljen

i den danske ejendomsportefølje i 2017, herunder

primært ved etablering af solpaneler til produkti-

data for elektricitet, varme og vand.

on af el. Første anlæg forventes etableret medio
2017.
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RESPONSIBLE PROCUREMENT SOM EN VÆSENTLIG DEL AF KONTRAKTSINDGÅELSEN
PFA har som grundholdning og politik, at de leverandører, PFA samarbejder med, også skal
agere ansvarligt. PFA har siden 2013 haft en Code of Conduct, baseret på FN Global Compacts 10 principper, som PFA anvender, når der indgås aftaler med eksterne samarbejdspartnere. I 2014 og 2015 var der fokus på at segmentere de eksterne samarbejdspartnere
i to spor for henholdsvis kritiske og mindre kritiske leverandører, og der er gradvist sket en
skærpelse således, at PFA’s Code of Conduct skal underskrives, når aftaler om ydelser og leverancer indgås med samarbejdspartnere.

PFA har som grundholdning og politik, at de

samtidig sikre, at arbejdet med Code of Conduct

leverandører, PFA samarbejder med, også skal

integreres fuldt ud. Endeligt har PFA foretaget en

agere ansvarligt. PFA har siden 2013 haft en

vurdering af hvilke indkøbskategorier, der er de

Code of Conduct, baseret på FN Global Compacts

mest risikofyldte fra et CR perspektiv og hvilke

10 principper, som PFA anvender, når der ind-

indkøbskategorier, der vil have den største kon-

gås aftaler med eksterne samarbejdspartnere.

sekvens, hvis risikoen materialiserer sig.

I 2014 og 2015 var der fokus på at segmentere
de eksterne samarbejdspartnere i to spor for

Alle områdedirektører, med mandat til at indgå

henholdsvis kritiske og mindre kritiske leveran-

kontrakter med eksterne samarbejdspartne-

dører. Der er gradvist sket en skærpelse således,

re, har i årets løb deltaget i en introduktion til

at PFA’s Code of Conduct skal underskrives, når

PFA’s politik for kontraktindgåelse og proces

aftaler om ydelser og leverancer indgås med

Responsible Procurement, der lever op til PFA’s

samarbejdspartnere.

Code of Conduct. Det skal sikre, at de, der kan
underskrive aftaler i PFA, kender deres rolle i

I 2016 har PFA revideret Code of Conduct, så

forhold til Code of Conduct, og hvordan de skal

indholdet sætter fokus på leverandørens arbejde

forholde sig til eksterne samarbejdsparter, der

med ansvarlighed herunder ledelsessystemer og

ikke lever op til Code of Conduct. I 2017 forventer

due diligence i forhold til at have en negativ på-

PFA at fortsætte implementeringen af politik for

virkning af menneskerettigheder og miljøet. Sam-

kontraktindgåelse, så nye kontrakter lever op til

tidig er selvevalueringsskemaet, som leveradøren

PFA’s Code of Conduct, og vi vil i 2017 igen vurde-

også udfylder, blevet revideret. PFA har vedtaget

re CR-risiciene og CR-konsekvenserne på tværs af

en ny politik for kontraktindgåelse og har således

PFA’s indkøbskategorier.

fokus på at styrke procurement processen og

Illustration af hvordan Code of Conduct og arbejdet med CR er integreret i
procurement-processen

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

Mobilisering af

Research behov etc.

Evaluering af bud

Plan for

fra leverandører,

implementering

sourcing projektet

forhandling og
kontrakt
PFA Code of Conduct

Evaluering af leveran-

Implementering med

og selvevaluering sen-

dørsvar. Vurderes det,

underskrevet Code of

des ud med standard-

at leverandør med høj

Conduct og tilfredsstil-

kontrakt

CR-risiko ikke har til-

lende svar i selvevalu-

strækkelige processer for

ering eller enighed om

samfundsansvar, udvik-

en CR-handlingsplan i

les der en fælles plan for

samarbejde med leve-

at nå ansvarlighedsmål i

randør.

kontraktens periode.
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Foreningen for Børn med Handicap – og deres Familier
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2016.
fbhf.dk
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SAMFUND
PFA vil bidrage til samfundet på en måde, så vores kunder kan leve livet – hele livet. Vi lever
længere end før, og vi skifter job oftere. Det stiller krav til fleksibiliteten i samfundet, og det
giver samtidig nye muligheder for den rolle, PFA har og kan have i forhold til vores kunder og
udviklingen af samfundet.

*

SOM DANMARKS STØRSTE KOMMERCIELLE PENSIONSSELSKAB FØLGER PFA MED, NÅR SAMFUNDET UDVIKLER SIG. MED STØRRELSE FØLGER MULIGHEDEN FOR OG FORPLIGTELSEN TIL AT BIDRAGE TIL SAMFUNDET
OG SAMFUNDETS UDVIKLING – OG I PFA’S TILFÆLDE OGSÅ BIDRAGE MED MERE END VIDEN OM OPSPARING
OG FORSIKRING.
Pension sættes højere op på dagsordenen

Folkemødet på Bornholm

PFA har i 2016 fortsat arbejdet for at sikre, at

PFA deltog på Folkemødet på Bornholm. Formå-

emner omkring pension blev sat på dagsorden i

let var at deltage i debatten om pension og de

Danmark. For pension bidrager til at sikre, at man

udfordringer og muligheder, vi ser i det danske

kan realisere de drømme, man har, når man når

pensionssystem. PFA var guldsponsorer for at bi-

den tredje alder, og derfor skal kunderne gøres

drage til det unikke arrangement, hvor politikere

opmærksomme på pension og mulighederne

kan møde folket og andre aktører, der påvirker

for at spare op. Det har vi bl.a. gjort gennem

samfundets udvikling på en uformel måde. For

medierne, hvor PFA i alt har været omtalt 3.885

det passer med PFA’s DNA. I PFA’s eget telt, blev

gange i indslag og artikler. Det svarer til 51 pct.

der afholdt mere end 30 arrangementer i løbet

af omtalen for de fire største pensionsselskaber i

af de fire dage, Folkemødet varer. PFA’s andre

Danmark. PFA har desuden bragt viden og data i

emner på dagsorden var bl.a.: Det stigende antal

spil, når pensionslovgivningen skal revideres eller

kunder, der rammes af stress, hvordan vi bidrager

bidraget, når EU planlægger et nyt pan-europæisk

til at nå klimamålene fra COP21 via ansvarlige

pensionsprodukt og kommunikeret om dette til

investeringer, samt hvordan vi fremtidssikrer det

omverdenen.

danske pensionssystem.

Bidrag til lovgivningen

Fremtidige indsatser

I 2016 er PFA begyndt at arbejde mere systema-

PFA har mere end 1,2 millioner kunder og blev

tisk med at varetage kundernes og dermed dan-

stiftet af arbejdsmarkedets parter i 1917 for at

skernes interesse over for politikere og lovgivere.

sikre mobilitet på det danske arbejdsmarked og

Vi har prioriteret at sætte vores faglighed i spil

skabe et økonomisk sikkerhedsnet for kunderne.

og fortælle politikere og lovgivere, hvad nye lov-

Den mangeårige viden og erfaring vil PFA bringe

forslag vil betyde for pensionskunderne i praksis.

endnu mere i spil fremadrettet. I 2017 fylder PFA

PFA har givet forslag til den pensionsreform, som

100 år, og PFA vil bruge 100-års fødselsdagen til

regeringen fremlagde som en del af deres 2025-

at sætte fokus på de levevilkårsændringer, den

plan. PFA foreslog konkrete ændringer til rege-

stigende levealder vil medføre for den enkelte og

ringens forslag med det sigte, at reformen kom

for samfundet under overskriften: PFA fylder 100

til at virke bedre for danske pensionsopsparere i

år – og det gør du også! Gennem en række initi-

praksis. Reformen blev ikke vedtaget, og derfor

ativer vil PFA bidrage til samfundsdebatten om,

vil PFA fortsætte dialogen om at udvikle pensi-

hvordan man kan forbedre rammerne for over-

onssystemet i året, der kommer. PFA har end-

gangen til den tredje alder, herunder overgangen

videre afgivet et høringssvar i forbindelse med

fra arbejde til pensionisttilværelsen.

EU-kommissionens udarbejdelse af et pan-europæisk pensionsprodukt, der er et arbejde, som vil
strække sig over de kommende år.
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Sølund Musik-Festival
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2016.
solundfestivalen.dk
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Årets Hjertesager

6

Informationsfilm

3

Sager på Folkemødet

13

Antal stemmer om Årets Hjertesager

61.226

Følgere på fondens Facebookside

36.565

For PFA Brug Livet Fonden handler det om at

Bjørn Nørgaard, professor og billedhugger

sætte fokus på de mange ildsjæle, der gør et

Allan Polack, Group CEO, PFA

stort stykke arbejde og en frivillig indsats for at
hjælpe udsatte eller sårbare grupper med at bru-

13 hjertesager deltog i events på Folkemødet

ge livet. Fonden kårer hvert år Årets Hjertesager,

13 hjertesager takkede ja til at deltage i fondens

og i samarbejde med PFA sætter fonden i løbet af

program på Folkemødet. Fonden var, som tidlige-

året fokus på sagerne, og giver dem mulighed for

re år, en del af PFA’s telt på Folkemødet. Fonden

at deltage på Folkemødet på Bornholm.

havde sammen med hjertesagerne udarbejdet en
række tematiske debatter om blandt andet hjem-

Samarbejde om informationsfilm

løse, unge med ondt i livet, og hvordan man som

I 2016 har fonden i samarbejde med PFA sat yder-

ildsjæl starter sin hjertesag.

ligere fokus på hjertesagerne ved at producere og
lancere informationsfilm med tre af de fem hjerte-

Øget synlighed og medarbejderengagement

sager, der takkede ja til at producere en film i sam-

På Folkemødet blev der også sat fokus på PFA

arbejde med PFA. Filmene blev lanceret i foråret

Brug Livet Fonden, hvor PFA’s medarbejdere sam-

2016 og fik en bred eksponering. De blev vist både

men med repræsentanter fra hjertesagerne del-

på fondens hjemmeside, Facebook og på sagernes

te hjerte-flyers ud blandt folkemødedeltagerne.

egne platforme. Filmene fik på fondens og PFA’s

For hvert hjerte, der fandt vej retur til PFA’s telt,

Facebookside tilsammen 119.354 organiske visnin-

gav PFA 200 kr. i donation til fonden. Mange fol-

ger, 643 likes og 403 delinger.

kemødegæster støttede op om tiltaget, og PFA
kunne ved en event lørdag aften opgøre, at der

I 2016 udpegede PFA Pensions bestyrelse en del-

var indsamlet 740 hjerter. Dermed fik fonden en

vis ny bestyrelse til PFA Brug Livet Fonden, som

donation på 148.000 kr. Senere på året gik og

nu består af:

løb PFA-medarbejdere i DHL-stafetten med i alt
62 hold. Det udløste en medarbejderdonation til

Torben Dalby Larsen (formand), chefredaktør

fonden på 31.000 kr.

og adm. direktør, Sjællandske Medier A/S
Lone E. Engberg Thomsen, forbundsformand,
Teknisk Landsforbund

Filmene kan ses på fondens hjemmeside og hos de respektive foreninger.
Der blev udarbejdet film til følgende sager i 2016

Morgencafé for Hjemløse
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Projekt Husvild

SMILfonden

Kåring af Årets Hjertesager
I 2016 blev der valgt seks nye hjertesager ud fra de 80 sager, der var indstillet på pfabruglivetfonden.
dk, som i de to afstemningsuger havde besøg af 51.547 unikke brugere. Der blev afgivet 61.226 stemmer, og de 16 sager med flest stemmer, blev indstillet til fondens bestyrelse. I valget af hjertesager lagde bestyrelsen vægt på at støtte ildsjæle, der gør noget særligt for at give børn og unge med forskellige
udfordringer en bedre og tryggere opvækst. Støtten er bredt ud til en række sager og tilgodeser både
børn, som lever med handicap eller sygdom inde på livet, og børn, der kæmper med bl.a. mobning, ensomhed og lavt selvværd, så de forhåbentlig kan gå en lysere fremtid i møde.
Mød de seks hjertesager her:
Julemærkefonden modtog 50.000 kr.
Julemærkefonden hjælper udsatte børn til en frisk start. På de fire julemærkehjem får børnene masser
af motion og sund mad, og de bliver undervist i redskaber til at takle mobning.
Sølund Musik-Festival modtog 50.000 kr.
Sølund Musik-Festival er verdens største musikfestival for mennesker med udviklingshæmning og deres
ledsagere. Hvert år besøger 20.000 mennesker festivalen under visionen musik og kærlighed til alle.
Cystisk Fibrose Foreningen modtog 25.000 kr.
Cystisk Fibrose Foreningen tilbyder aktiviteter, støtte og rådgivning til børn og voksne med sygdommen
og deres pårørende. Foreningen oplyser om sygdommen og støtter forskning, så sygdomsramte kan
opnå samme livslængde og livskvalitet som andre.
Børns Voksenvenner modtog 25.000 kr.
Børns Voksenvenner er baseret på frivillige voksenvenner og lokale ambassadører. Venskaber mellem
ensomme, sårbare eller sorgramte børn og ressourcestærke frivillige voksne giver en positiv livsvarig
forskel for disse børns liv.
Foreningen for Børn med Handicap – og deres Familier modtog 25.000 kr.
Foreningen for Børn med Handicap – og deres Familier er en patientforening, hvor der ikke alene er fokus på barnet eller den unge med handicap, men på hele familien. Foreningen har arrangementer og
aktiviteter, hvor børn og unge med handicap og deres familier er i fokus.
Immun Defekt Foreningen modtog hjælp til en ny hjemmeside
Immun Defekt Foreningen har fokus på at samle alle immun-defekt-patienter og deres pårørende for
at tilgodese patienternes interesser og sikre erfaringsudveksling. Hvert år aftales flere arrangementer
bl.a. familiedage og ungeweekender.
PFA · CR-rapport
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KUNDER
Pension skal være forståeligt for kunderne, og det skal sættes i perspektiv til den enkelte
kundes livssituation med udgangspunkt i kundens alder og behov. Informationen skal være
enkel og lettilgængelig, så den understøtter kundens valg. Kundeoplevelsen er en prioritet,
og PFA arbejder med feedback og klagehenvendelser på konstruktiv og professionel vis, så
uheldige oplevelser undgås fremadrettet.

*

FOR PFA HANDLER DET OM AT SÆTTE DEN ENKELTE KUNDES BEHOV I CENTRUM. DETTE GÆLDER I ALLE
HENSEENDER OG ER EN VÆSENTLIG DEL AF PFA’S KULTUR, HVAD ENTEN KUNDEN MØDER RÅDGIVERE, HAR
KONTAKTET SUNDHEDS- & RÅDGIVNINGSCENTRET ELLER ER I DIALOG MED KUNDETILLIDSMANDEN.

Flere kunder tilbage på arbejdet

tidlig indsats for bedre at kunne sætte ind med

PFA Aktiv Skadebehandling har hjulpet flere med-

hjælp så tidligt som muligt.

arbejdere tilbage på arbejdet i 2016. Det er sket
gennem en forebyggende og solid indsats med

Øget indsats med håndtering af stress

et mål om at undgå en langvarig og opslidende

For mange mennesker og virksomheder er stress

sygdom med risiko for, at personen falder helt ud

blevet et fokusområde. PFA mener ikke, at stress

af arbejdsmarkedet. Den mulighed og de konkrete

er en lidelse, som bør udvikle sig til, at medarbej-

forløb skaber en reel værdi for medarbejderen,

dere falder ud af arbejdsmarkedet. Derfor valgte

for virksomheden og for samfundet. Hjælpen er

PFA i 2016 at øge indsatsen mod stress med et

individuel og afhænger af den enkeltes situation.

tværgående projekt, der sikrer, at medarbejde-

Derfor tildeler PFA et forløb, som tilpasses kun-

re, der henvender sig til PFA i forbindelse med

dens behov. Aktiv Skadebehandling omfatter både

stress, samtidig med sagsbehandlingen også bli-

kunder, der allerede modtager udbetaling fra PFA

ver visiteret af Aktiv Skadebehandling. Dette sker

Erhvervsevne og medarbejdere, hvor det vurderes

for at vurdere, om der er behov for yderligere

at en ekstra indsats kan forebygge. I 2016 har PFA

hjælp. På den måde har 30 medarbejdere modta-

Aktiv Skadebehandling afsluttet 202 sager, hvoraf

get hjælp, som er blevet målrettet den enkelte.

63 medarbejdere er hjulpet tilbage på arbejdet.
I 2017 sætter PFA yderligere fokus på det tætte

PFA har blandt andet indgået et samarbejde med

samarbejde med virksomhedskunderne omkring

Holstebro Kommune og Quickcare for at sætte

CASE

Eksempel fra deltager i Holstebroprojektet
En 52 årig kvinde, som deltog i Holstebroprojektet startede med fysisk træning for rygproblemer. Hovedproblemet var imidlertid stress, og hun havde
brug for behandling hos en psykolog med fokus på arbejde. Her skulle der
arbejdes med den rette tilgang til arbejdet/arbejdspladsen samt mestrings- og
copingstrategier.
Hun har deltaget i arbejdsrelateret træning, mindfulness og samtaleforløb hos
en psykolog, der er tilknyttet projektet. PFA supplerede hjælpen fra projektet
med mindfulness og yderligere konsultationer hos en psykolog.
Kvinden beholdt tilknytningen til arbejdsmarkedet gennem hele forløbet og fik
overskud til at søge nyt job, hvilket hun fik.
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Virksomhedskunder

5.200

Kunder

1,2 mio.

Rådgivninger på telefon, face to face, telefon & kurser

69.737

E-mails til Rådgivningscentret

68.121

Telefonopkald til Rådgivningscentret

208.616

Telefonopkald til Sundhedscentret

276.576

Kunder hjulpet tilbage i arbejde

63

Antal klager

297

Kundetillidsmandssager

118

fokus på en forebyggende og koordineret ind-

data fra sundhedsscreeningerne, de udfordringer

sats over for stressramte i Holstebro Kommune.

kunderne har og en generelt øget interesse for

Det er et toårigt projekt, der styrker samspillet

organisatoriske stressforebyggende løsninger pri-

mellem kommunen, lægen, arbejdsgiveren og

mært fokuseret på at udvikle organisatoriske løs-

borgeren, og på den måde får borgere i Holste-

ninger inden for mental sundhed, stress og søvn.

bro Kommune den relevante hjælp i forhold til
stresslidelser. Forløbet er et frivilligt tilbud i kom-

Nye digitale løsninger skaber overblik

munen og designes til den enkelte borger.

For PFA handler det om, at kunden skal opleve et pensionsselskab, der har fokus privatkun-

Nye fokusområder tilvejebragt af PFA

dens aktuelle livssituation. For at kunne rådgive

sundhedsscreeninger

kompetent, troværdigt og relevant kræver det,

PFA har i 2016 fortsat med at tilbyde sundheds-

at man får oplysninger om anden opsparing, an-

screeninger, hvor der sættes fokus på den enkel-

dre pensioner, friværdi mv. Derfor har PFA i 2016

te medarbejder i en virksomhed og dennes livsstil

udvidet Mit PFA, så kunden let kan overføre op-

med kost, søvn- og motionsvaner samt balancen

lysninger fra SKAT om frie midler, bolig, gæld mv.

mellem arbejds- og familieliv. Screeningerne

for at sikre et retvisende billede og dermed re-

foretages online, hvor medarbejderen vurderer

levante anbefalinger i helhedsrådgivningen. I

sin egen produktivitet og evne til at varetage sit

helhedsrådgivningen er udgangspunktet hele pri-

arbejde. Omfanget af gennemførte sundheds-

vatkundens økonomiske situation samt ønsker

screeninger de seneste tre år, har givet PFA et

og drømme for bedst at kunne hjælpe med til at

unikt datagrundlag, og et indblik i de udfordrin-

træffe de rette valg for pensionsordningen.

ger vores kunder har på de sundhedsmæssige
parametre samt inden for hvilket område, en ind-

PFA har, med udgangspunkt i feedback fra kun-

sats vil have størst effekt for medarbejderen og

derne, gjort det lettere at navigere på Mit PFA og

virksomheden. I årets løb er det blevet til mere

har gjort det nemmere at få overblik. Det er også

end 150 gennemførte indsatser, der til sammen

blevet muligt at tilpasse sine forsikringer online

dokumenterer en gennemsnitlig forbedring af

samt samle og godkende alle ændringer samtidig

energiniveauet hos medarbejderen på 38 pct.,

(indkøbskurv). I forbindelse med webrådgivning

produktiviteten er øget med 22 pct. og arbejds-

foretager rådgiveren en gennemgang af privat-

glæden med 36 pct.

kundens forhold på Mit PFA, mens pensionskunden følger med på egen skærm. Rådgiveren

I 2016 har PFA i samarbejde med vores virksom-

lægger alle valg i indkøbskurven, og pensionskun-

heds- og organisationskunder sat fokus på at

den kan efterfølgende godkende det hele hjem-

håndtere udfordringer på nye områder inden for

mefra på én gang med NemID.

sundhedsområdet. PFA har med udgangspunkt i
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Kunderne har taget de nye løsninger til sig. I 2016

fund – og derfor også af PFA’s kundebestand.

har der været over 1,1 mio. logins på Mit PFA mod

Samtidig har seniorlivet ændret sig mærkbart

ca. 790.000 sidste år, og kundetilfredsheden er

gennem de snart 100 år, hvor PFA har eksisteret.

steget til 7,6 på en skala fra 1-10 mod 7,5 i 2015.

Seniorlivet handler ikke om afvikling og alderdom,

I 2017 vil PFA sætte ind på at blive endnu bedre

men i høj grad også om udvikling, muligheder og

til at aktivere det, som vi ved om kunderne, følge

frihed til at opleve noget nyt. Fremadrettet vil

med udviklingen og sørge for, at den oplevelse,

PFA bidrage med at tage et endnu større ansvar

som man har som kunde hos PFA, skaber tryghed

for at understøtte en god overgang til pensionst-

og værdi for kunden.

tilværelsen, sætte fokus på behovene i den tredje
alder via forskning og samfundsdebat samt i dia-

Mere livsværdi i seniorlivet

log med kunderne, udvikle tiltag, der bidrager til

PFA har valgt at sætte mere fokus på at under-

et trygt seniorliv på kundernes egne præmisser.

støtte, at den dialog og tryghed som kunderne
har hos PFA, mens de er aktive på arbejdsmarke-

Kundetillidsmanden ser forløbet

det, også fortsætter, når den enkelte kunde går

med kundens øjne

på pension. Derfor har PFA i 2016 oprettet afde-

Kundernes tillid er altafgørende for PFA. Hvis en

lingen Senior Services, der sætter særligt fokus

kunde ikke er helt tryg ved sin situation, er det

på den gruppe kunder, som står over for at skulle

vigtigt for PFA at tilbyde kunden et sted at gå

trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller som

hen. Kundetillidsmanden er kundens repræsen-

allerede har forladt arbejdsmarkedet. Med den

tant i PFA, og formålet er at se forløbet med af-

demografiske udvikling kommer seniorerne til at

sæt i det, kunden har modtaget fra PFA.

udgøre en stadig stigende del af det danske sam-

CASE

Reduktion af stress med 20 pct.
I samarbejde med vores store virksomheds- og organisationskunder har vi udviklet en forretningsorienteret metode til udarbejdelse og implementering af
en effektfuld sundhedsstrategi, som baseres på PFA’s erfaringer, hvor der
igangsættes tiltag, der bygger på evidens og arbejder med den enkeltes sundhedsadfærd.
Eksempel på et af de strategiske partnerskaber omkring sundhed &
forebyggelse, som PFA har haft med en kunde i perioden 2015 til 2016:
• Sammen med PFA har kunden udarbejdet en langsigtet sundhedsstrategi,
som er forankret i virksomhedens samlede strategi.
• PFA har bistået med sundhedsstrategisk ekspertise og drevet den forandringsproces, som var påkrævet for, at strategien bliver en integreret del af
kundens virksomhedskultur og værdisæt.
• Virksomheden implementerede mental sundhed og resiliens som et element
i deres lederuddannelse.
• Virksomheden optimerede sine interne processer i forbindelse med
stresshåndtering.
• Virksomheden havde i 2015 stor fokus på søvn med blandt andet work
shops/foredrag. Ca. 10 pct. af deres medarbejdere deltog i et søvnstudie, og
alle medarbejdere fik adgang til en søvn-app.
• Forbedringen i år 1 på baggrund af en fokuseret indsats ift. mental sundhed
resulterede i 2016 blandt andet i en reduktion i stresstilfælde med 20 pct.
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Børns Voksenvenner
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2016.
voksenven.dk

Kundetillidsmanden lytter til kundens oplevel-

Ud af de 118 sager blev 62 afslut-

se, hjælper med at navigere i pensionsverdenen,

tet med en efter omstændighe-

og guider kunden undervejs i forløbet. Kundetil-

derne tilfreds kunde, typisk ved at

lidsmanden kan ikke omgøre sager eller klagesa-

kunden fik mere information om sin

ger fra afdelingen for Klager & Kundetilfredshed,

pensionsordning, ved at behand-

men kan bidrage til at sagen kan genoptages el-

lingen af en sag blev afsluttet, el-

ler overføres til behandling i afdelingen for Klager

ler ved at kunden fik lejlighed til at

& Kundetilfredshed. Kundetillidsmanden videre-

give PFA en beskrivelse af sin kun-

bringer kundernes oplevelser til hele PFA, sådan

deoplevelse. I 15 sager ændrede

at processer og produkter løbende bliver mere

PFA en afgørelse, således at kunden

kundeorienterede.

fik helt eller delvist medhold. 27 blev
afsluttet, hvor kunden ønskede med-

I 2016 behandlede kundetillidsmanden 118 sa-

hold, men ikke fik det. Og 14 sager er

ger. Det er samme niveau som året før med 113

stadig under behandling eller bortfaldet

sager. Heraf var 21 proaktive, hvor kundetillids-

af sig selv.

manden på eget initiativ undersøger en sag eller
problemstilling for eksempel på anmodning fra en
rådgiver.
PFA · CR-rapport
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Oversigt over temaer for kundetillidsmandssager i 2016
Temaer for

Kundetillidsmand bidrager

kundetillidsmandssager

med viden til PFA

Hvad kunderne opnår

Sagsbehandlingstid

Kunderne forventer mere

Hjælp til at navigere i

Forventning om hurtigere

og klarere kommunikation

pensionsverden

sagsbehandling

og flere digitale
selvbetjeningsløsninger

Jobskifte

Forsøge at tage hånd om,

En god proces i forbindelse

Overtrådt tidsfrist i forbindelse

at nogle kunder overser, at

med jobskiftesituationer, der

med jobskifte resulterer i tab

man her aktivt skal træffe en

skaber tryghed

af forsikring

beslutning

Kontakt med PFA

Kunderne har behov for langt

PFA har fokus på mere

Manglende kontakt

hyppigere dialog med PFA,

løbende kontakt med

herunder hjælp til at vide om

pensionskunderne

pensionen er "på sporet"

Ydelsesgrundlag

Vigtigt med transparens om

Indsigt i, hvordan

Utryghed omkring grundlag

garanteret pension, som i sin

garanterede pensionsydelser

for garanterede ydelser

natur er meget kompleks

fungerer, og at det går
rigtigt for sig

Effektiv håndtering af kundernes klager

2015. En af grundene er PFA’s løbende og målret-

Afdelingen for Klager & Kundetilfredshed be-

tede indsats for at udvide de digitale muligheder

handler klager og træffer afgørelser i klagesager i

for kunderne, som blandt andet har medført, at

PFA. Afdelingen har også fokus på at øge kunde-

langt flere kunders ordninger nu kan ses på Mit

tilfredsheden generelt, og målet er at lokalisere

PFA, så kunderne nemt og hurtigt til enhver tid

og ved en proaktiv indsats ændre de forhold, der

selv kan hente oplysninger om deres ordninger.

giver anledning til utilfredshed fremadrettet.
Fald i sager ved Ankenævnet for Forsikring
Afdelingen registrerer, analyserer og behand-

Der er i 2016 indbragt 44 klager over PFA til An-

ler de klager, som PFA modtager samt de kunde-

kenævnet for Forsikring, det er 12 mindre end

henvendelser, som vedrører problemstillinger, der

2015. Det er relativt lavt set i forhold til, at PFA

breder sig til mere end den enkelte kundes udfor-

har ca. 1,2 mio. kunder, samt at der i 2016 har

dringer. Dette giver et langt mere retvisende og

været mere end 600.000 kundeinteraktioner. Det

anvendeligt billede af, hvilke tendenser og gene-

faldende antal klager kan blandt andet tilskrives

relle forbedringspunkter der måtte være i forhold

effektiviteten i sagsbehandlingen.

til PFA’s service, kundetilgang og produkter.
Ankenævnet for Forsikring har i 2016 behandlet
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PFA’s øgede indsats for at nedbringe kunder-

og afsluttet 42 klager over PFA. Samlet set har

nes utilfredshed har medført, at antallet af kla-

PFA fået helt eller delvist medhold i ca. tre ud af

ger fortsat er faldende. Der har således været

fire afsluttede ankenævnssager. PFA bestræber

en nedgang på 16 pct. i antallet, idet PFA i 2016

sig på til enhver tid at være professionelle og an-

har modtaget 297 klager i forhold til 354 klager i

svarlige, når der træffes afgørelser.
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Foreningen for Børn med Handicap – og deres Familier
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2016.
fbhf.dk

PFA · CR-rapport

2016

27

MEDARBEJDER
PFA arbejder med at skabe rammerne for ledelse som drivkraft for PFA’s identitet og sammenhængskraft. PFA har fokus på at skabe forandringer, højt engagement og en attraktiv,
sund arbejdsplads. Strategi2020 har derfor været omdrejningspunkt for alle indsatser i
2016 og vil forsat være det for alle medarbejder- og lederaktiviteter i 2017.

MEDARBEJDERE ER NØGLEN TIL, AT PFA FÅR SUCCES MED DEN AMBITIØSE STRATEGI2020. MEDAR* PFA’S
BEJDER- OG LEDERAKTIVITETER TAGER UDGANGSPUNKT I AT STØTTE OP OM EKSEKVERING AF STRATEGIEN.

Stigende medarbejderengagement

afdelingerne i PFA kan relatere deres arbejde til

I 2016 udviklede PFA en ny spørgeramme til en-

strategiens mål. I årets engagementsmåling har

gagementsmålingen. Formålet var at belyse og

medarbejderne, på netop spørgsmålet om hvor-

måle koblingen fra medarbejderengagement til

vidt de kan se, hvordan deres arbejdsopgaver

arbejdsglæde, arbejdsmæssig energi, præstati-

bidrager til PFA’s overordnede mål, givet det en

oner og resultater, som er en forudsætning for,

score på 6,0, hvor 7,0 er den bedst mulige. Imple-

at PFA lykkes med virksomhedens ambitiøse

menteringen af Strategi2020 har forløbet plan-

strategiske mål. 93 pct. af medarbejderne valgte

mæssigt, og på tværs af organisationen har PFA

at svare, og det i sig selv viser, at medarbejderne

nået de delmål, som var opstillet for 2016.

engagerer sig i arbejdspladsen og arbejdet. PFA’s
mål for engagement og arbejdsmæssig energi var

I både kommunikationen til ledere og medar-

i 2016 sat til 78,5 og fordelte sig på tre spørgs-

bejdere har der været særligt fokus på at kom-

mål: Hvor højt vurderer du den arbejdsmæssige

munikere om mål, fremdrift med eksekvering af

energi i dit område, jeg får løbende konstruktiv

strategien samt at udfolde centrale projekter i

feedback fra min leder på den gode og mindre

organisationen. Lederkommunikationen er blevet

gode præstation, og vi når teamets mål. Dette

tilrettelagt, så den har informeret samt faciliteret

mål blev nået med indeksscoren 80,3 som et

en lokal dialog mellem ledere og medarbejdere i

samlet gennemsnit for svar på de tre spørgsmål.

de enkelte afdelinger. På samme måde er leder-

Målingen af medarbejdernes engagement, stolt-

møder blevet gennemført. Her er lederne blevet

hed ved arbejdet, samt i hvor høj grad kolleger

opfordret til og har fået mulighed for at komme

og teams er værdsat, var på 6,0 - 6,4. De laveste

med kommentarer og input til, hvordan PFA lyk-

målinger omhandlede tværgående samarbejde

kes med strategien. Der er 130 ledere i PFA, og

i PFA og var på 5,2 ud af 7, hvilket som laveste

tilsammen kom de med 199 kommentarer. Samlet

score stadig må betegnes som værende højt.

set har over 600 af PFA’s medarbejdere givet deres input til direktionen. De er blevet bearbejdet

Kommunikation og involvering af medarbej-

og sammenfattet i kategorier og anbefalinger til

dere i udrulning af Strategi2020

fremtidige aktiviteter.

Gennem hele 2016 har PFA sat fokus på at sikre
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forankring af strategien i organisationen. Det er

Lederskab

sket gennem lederkommunikation, involvering af

PFA har udviklet en lederskabsmodel, der tager

ledere og medarbejdere i form af møder, work

afsæt i PFA’s identitet og værdier. Lederskabsmo-

shops og dialogmøder samt gennem massekom-

dellen giver PFA’s ledere en fælles referenceram-

munikation på PFA’s intranet. Formålet har været

me for forventninger til ledere i PFA. PFA arbejder

at sikre en fælles forståelse af retningen i PFA og

målrettet med at styrke lederskabet endnu mere

at få strategien oversat til en lokal kontekst, så

gennem relevante lederudviklingstilbud.
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Antal medarbejdere (gennemsnitlige heltidsansatte)

1.276

Medarbejderengagement (omregnet til indeksscore)

80,3

Sygefravær

3 pct.

Kvinder i ledelse

41 pct.

Forandringer har været er et centralt element i

henholdsvis 48 pct., 37 pct. og 22 pct. ved udgan-

ledelsesrollen i PFA over de seneste år, og det vil

gen af 2016. Her er det særligt andelen af teamle-

det fortsat være fremover. PFA har derfor valgt

dere og direktører, der er steget markant, men på

at arbejde aktivt med forandringsledelse som en

trods af dette lever andelen af kvindelige direktø-

væsentlig færdighed for ledere på alle niveauer.

rer stadig ikke selvstændigt op til måltallet.

Sundt PFA

PFA har i 2016 opdateret måltal for bestyrelsen

I 2016 har PFA fortsat haft fokus på et sundt PFA.

og politik for den kønsmæssige sammensætning

Udgangspunktet er at understøtte den enkelte

blandt ledere. Det er sket i overensstemmelse

medarbejders sundhed, trivsel og energiniveau.

med ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen således,

Sundhed i PFA handler om at skabe rammerne

at fordelingen af kønnene for bestyrelser med tre

for, at hver enkelt medarbejder trives på arbej-

medlemmer er 33,33/66,67, for fire medlemmer

det, har et højt energiniveau og går hjem med

gælder der en målsætning om en fordeling på

overskud til familie, venner og fritid. Der har

25/75 pct., og ved flere medlemmer skal andelen

blandt andet været fokus på bevægelse i hverda-

af det underrepræsenterede køn gradvis øges fra

gen, da det stimulerer energiniveauet og påvirker

30 til minimum 40 pct. Alle mål skal realiseres i

det fysiske og mentale immunforsvar.

2017. Måltallet for PFA Holding og PFA Pensions
bestyrelse er fastholdt på de tidligere fastlagte

PFA har også afholdt forsøg med sundhedsarm-

25 pct., idet forøgelse af målsætningen til en

bånd, som bl.a. måler medarbejderens puls og

ligelig fordeling (40/60 pct. jf. Erhvervsstyrelsens

aktivitetsniveau, samt kvalitet af medarbejderens

vejledning) forventes drøftet i regi af bestyrel-

søvn. Konklusion på forsøget samt en ny sund-

sens strukturudvalg i løbet af 2017.

hedsscreening på tværs af hele PFA finder sted i
starten af 2017. Screeningen er den samme, som

For bestyrelser med tre medlemmer var måltallet

PFA anvender hos kunderne og som bygger på ana-

opfyldt ved udgangen af 2016 for koncernens

lyse, indsats og effekt. Forsøget og resultatet af

ejendomsselskaber, idet fordelingen af køn er

sundhedsscreeningen vil danne baggrund for PFA’s

33,33/66,67 pct. i disse selskaber, mens mål-

toårige sundhedsstrategi og relaterede aktiviteter.

tallet ikke var opfyldt for PFA Soraarneq, hvor
fordelingen af køn er 0/100 pct. For bestyrelser

41 pct. kvinder i PFA’s ledelse

med fire medlemmer, gældende for bestyrelsen i

PFA’s mål for andelen af kvindelige ledere er 40

PFA Bank, var måltallet opfyldt ved udgangen af

pct., og ved udgangen af 2016 ligger PFA med 41

2016, idet fordelingen af køn er 25/75 pct. For

pct. lige over målet. Dette har været stabilt de

bestyrelser med flere medlemmer, gældende for

seneste år, hvor andelen af kvinder i PFA’s ledelse

bestyrelsen i PFA Asset Management, var mål-

har været henholdsvis 41 pct. i 2014, 38 pct. i

tallet ikke opfyldt ved udgangen af 2016, idet

2015 og 41 pct. i 2016. Med dette resultat har

fordelingen af køn er 20/80 pct. For bestyrel-

der derfor ikke været igangsat særlige tiltag for

serne i PFA Holding og PFA Pension er måltallet

at øge den samlede andel af kvinder.

opfyldt med udgangen af 2016, idet 27 pct.
af bestyrelsen udgøres af kvindelige bestyrel-

Ses der på fordelingen af kvindelige ledere på

sesmedlemmer inklusive medarbejdervalgte

teamleder-, chef- og direktørniveau er fordelingen

bestyrelsesmedlemmer.
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OM DENNE RAPPORT
Denne rapport beskriver PFA-koncernens politik, mål og resultater for arbejdet med Coroprate Responsibility (CR) og samfundsansvar i 2016. Årets aktiviteter spænder over vedtagelse
af nye politikker, en treårig CR-strategi, konkrete aktiviteter og planlægning af en række
større initiativer, der igangsættes i 2017. På den måde følger den op på de overordnede mål,
der blev beskrevet i rapporten for 2015, om at revidere politikker og udarbejde en strategi
for området. I arbejdet med en ny strategi har PFA også valgt at anvende begrebet Corporate Responsibility (CR) frem for Corporate Social Responsibility (CSR). Baggrunden for det valg
er uddybet på side 8.

Rapporten omfatter PFA-koncernen. PFA Holdings

udfordringer og komme med bud på løsninger.

årsrapport, denne CR-rapport med bilag og CR-si-

Når det kom til de konkrete emner til PFA’s ind-

derne på pfa.dk opfylder kravene om rapporte-

sats, var der særligt fem emner, som blev højt

ring af virksomhedens samfundsansvar i henhold

prioriteret af medarbejderne.

årsregnskabsloven. Samtidig udgør de nævnte
rapporter PFA’s Fremskridtsrapport (COP) til FN

Top 5 af emner, som PFA’s medarbejdere

om PFA’s implementering af FN Global Compacts

mener, PFA’s CR-indsats bør prioritere:

10 principper. På 38 er der et overblik, der for-

• Forebygge og bidrage til at syge medarbejdere

klarer, hvordan PFA i årets løb har arbejdet med

kommer tilbage på arbejdet

at efterleve de forskellige principper inden for

• Øge forståelsen af privatøkonomi og pensions-

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,

forhold – forskellige initiativer til folkeskoler,

klima, miljø og antikorruption.

kvinder, ældre også uden for PFA’s kundesegment generelt

Væsentlighedsvurdering og prioritering

• Bidrage med viden til samfundsdebatten

af CR-indsatsen

• Investere i den grønne omstilling

PFA har i årets løb prioriteret dialogen med en

• Forbedre sundhedstilstand i befolkningen.

række interessenter og har på den måde modtaget input og sparring, særligt vedrørende om-

I alt blev 14 emner vurderet i forhold til væsent-

rådet for ansvarlige investeringer. De relevante

lighed og indflydelse. Heraf var en del allerede

emner og pointer er blevet integreret i PFA’s nye

eksisterende indsatser, der på den måde blev

politik for samfundsansvar og politik for ansvarli-

evalueret. Væsentlighedsvurderingen er blevet til

ge investeringer.

en strategi med tre fokusområder og 15 konkrete
indsatsområder for 2017, som beskrives i flere

Et af målene for 2016 var at samle PFA’s CR-ind-

detaljer på side 9.

sats i en strategi. Formålet var at sætte en klar
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retning for, hvordan PFA bidrager til udviklingen

Risikovurdering af særlige indsatser

af samfundet i forhold til de områder, hvor PFA’s

Ud over at arbejde med væsentlighedsvurdering

forretning kan have den størst mulige effekt

af CR-indsatsen er PFA også begyndt at arbejde

samt bringe viden og kompetencer i spil. Medar-

med risikovurdering af CR-indsatsen. Dette sker

bejderne blev involveret i arbejdet med CR-stra-

som led i at sikre, at processerne, der anvendes,

tegien via både spørgeskema og individuelle

er solide samt for at afdække de risici, der måtte

interviews. Omkring 10 pct. af medarbejderne

være på de forskellige områder. PFA er i den ind-

bidrog og engagerede sig i hele forløbet. Den

ledende fase af dette arbejde, som udbygges i

overordnede tilbagemelding fra medarbejderne

løbet af 2017 i takt med, at arbejdet med due di-

var, at PFA i kraft af sin størrelse bør være med til

ligence også integreres bedre i PFA. Der er identi-

at bidrage med indsatser i samfundet, italesætte

ficeret 10 emner for risikovurderingen.
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Vurderingen i 2016 er udarbejdet som et internt doku-

år. PFA’s ansvarlighedsmodel er blevet opdateret i

ment i samarbejde med de områdeansvarlige som et

henhold til den nye politik for samfundsansvar. Mo-

led i arbejdet med prioriteringen af strategien.

dellen er beskrevet på side 36 og er med til at sikre,
at læseren let kan navigere i rapportens datadel. PFA’s

Struktur for rapporten

miljøregnskab er en del af dette afsnit, hvor affald,

Rapporten beskriver først den nye ramme for CR i

papir og CO2-forbrug fremgår. Tallene i datadelen er

PFA. Derefter er rapporten struktureret omkring de

2016 tal, der sammenlignes med tal fra de to foregå-

fire centrale elementer i den nye politik for samfunds-

ende år. I rapportens tekstdel inkluderes primært tal

ansvar: Ansvarlig værdiskabelse, Kunder, Samfund og

fra 2016 sat i forhold til året før. Tallene vil blive inklu-

Medarbejderne.

deret, hvor det er relevant i rapporten.

I rapportens sidste del er CR-nøgletal og data samlet.
Det er beskrevet, hvordan tallene i afsnittet er sam-

Kontaktperson vedrørende denne CR-rapport og PFA’s

let og beregnet, samt hvordan tallene repræsenterer

arbejde med samfundsansvar er:

data, der kan beskrive PFA’s arbejde med samfundsan-

CR Manager, Koncernkommunikation & Eksterne Rela-

svar, status for året og fremdrift i forhold til tidligere

tioner, Mette Vadstrup, mev@pfa.dk

Cystisk Fibrose Foreningen
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2016.
cff.dk
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Immun Defekt Foreningen
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2016.
idf.dk
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CR-NØGLETAL OG FAKTA
Denne del af rapporten indeholder PFA’s nøgletal og resultater på CR-området. Tallene præsenteres i henhold til strukturen for PFA’s politik for samfundsansvar med tallene fra foregående år. Formålet er at give et overblik over, hvordan politikken efterleves og sætte årets
resultater i en kontekst. Det er hensigten at give læseren mulighed for at læse dette bilag
som en selvstændig del uden at skulle konsultere rapporten for en beskrivelse af konkrete
aktiviteter. I det omfang, at tallene har ændret sig væsentligt fra forrige år, eller der er indført en ny måde at opgøre tallene på, beskrives det kort nedenfor det enkelte skema.

Bag tallene i rapporten
Tallene i denne rapport og bilag er baseret på de tal, der samles, opgøres og anvendes for aktiviteterne
i PFA-koncernen. Valget af data er prioriteret i forhold til at give et billede samt kvantificere, hvor det er
muligt, de aktiviteter og målsætninger, der er sat på CR-området i PFA.
Tal samlet og registreret i PFA
De tal, som er samlet og registreret i PFA, vedrører det samlede antal kunder, kundehenvendelser og
klager samt anvendelsen af produkter i PFA. Opgørelsen af de forskellige kategorier er baseret på den
måde, de enkelte områder opgør tal i forhold til registrering af rådgivninger, e-mails, opkald og behandlede sager. Derudover er data for medarbejdere og medarbejderforhold også samlet og beregnet
internt i PFA. Alle tal er samlet efter årets opgørelse og gælder for 2016.
Tal for CO2- og ressourceforbrug i PFA
For tallene omkring CO2- og ressourceforbrug i PFA er der involveret en række leverandører af el,
varme, papir og transport, som alle har leveret tal efter opgørelsen af 2016. Beregningsmetoden for
CO2-forbruget er fortsat Klimakompassets CO2-beregner, som PFA begyndte at anvende i 2015. Dermed
er tallene fortsat sammenlignelige. Det samlede tal er opgivet først i rapporten, de øvrige tal er alene
angivet i PFA’s miljøregnskab i dataafsnittet nedenfor.
Tal for CO2-kortlægning af aktie- og ejendomsporteføljen
PFA har arbejdet med at kortlægge CO2-forbruget i aktieporteføljen med udgangspunkt i tal fra leverandører, der samler selskabernes CO2-udledning. Tallene, som PFA offentliggør, er alene i afsnittet i
rapporten på side 15, hvilket skyldes, at der dels ikke er tale om tal for hele porteføljen, og der ikke
findes sammenlignelige tal fra tidligere år. Det samme gør sig gældende for arbejdet med at kortlægge
CO2-forbruget i ejendomsporteføljen. For begge områder er der endnu ikke robuste data, der er sammenlignelige år for år. Der er heller ikke muligt at få samlet data for 2016. Derfor indgår områderne
ikke i PFA’s samlede miljøregnskab.
Tal for arbejdet med ansvarlige investeringer
Tal for selskabsscreeninger og dialog med selskaber er baseret på samarbejdet med en ekstern leverandør samt log af de selskaber, PFA selv har været i dialog med i årets løb. Data for afstemning er baseret
på PFA’s egen log samt det antal selskaber, PFA’s samarbejdspartner har leveret analyse og vurdering på.
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PFA koncernen organisationsdiagram
PFA Brug Livet Fonden

PFA-Fonden 49 %

Øvrige aktionærer 51 %

PFA Holding A/S

PFA Pension,
forsikringsaktieselskab

PFA Asset
Management A/S

PFA Bank A/S

76 %
PFA Ejendomme A/S
(inkl. 6 datterselskaber)

PFA Property
Investment A/S
(inkl. 2 datterselskaber)

PFA
Kapitalforening1

PFA Investment
Fund

Investeringsforeningen
PFA Invest2

Mølholm
Forsikring A/S

PFA Soraarneq,
forsikringsaktieselskab

PFA Infrastruktur
Holding ApS

Letpension3

PFA CPH Properties I P/S
(inkl. 1 datterselskab og
2 komplementarselskaber)

PFA CC Properties ApS
(inkl. 16 datterselskaber)

Ejendomsaktieselskab BP

1) PFA Pension er ikke eneinvestor i PFA Kapitalforening.
2) Investeringsforeningen PFA Invest indgår ikke i PFA-koncernen. PFA har stiftet investeringsforeningen.
3) Letpension konsolideres ikke ind i PFA-koncernens regnskab. PFA Pension ejer 49 % af aktierne i Letpension.

Beskrivelse af PFA og forretningsmodel
PFA’s historie går tilbage til 1917. Aktiekapitalen i moderselskabet PFA Holding er på 1 mio. kr., og selskabet kan højst udbetale et samlet udbytte på 5 pct. af aktiekapitalen svarende til 50.000 kr. Dermed understøtter ejerstrukturen PFA’s målsætning om at skabe størst mulig værdi til kunderne.
Aktionærer i PFA Holding er PFA-Fonden og øvrige aktionærer, der primært består af de stiftende organisationer fra 1917, hvis medlemmer og medarbejdere for hovedpartens vedkommende er kunder i PFA.
PFA-koncernen blev i 2016 justeret således: PFA Pension har etableret et nyt datterselskab, PFA Infrastruktur Holding ApS, i forbindelse med infrastrukturinvesteringer. The Midgard Fixed Income Fund
Limited har ændret navn til PFA Investment Fund og forvaltes af PFA Asset Management A/S. Antallet
af ejendomsselskaber i PFA-koncernen er steget med 24 selskaber og lyder ved årets udgang på 32
selskaber, herunder 4 komplementarselskaber. Den markante stigning skyldes et fortsat stigende antal
ejendomsinvesteringer i form af selskabstransaktioner. Bankpension, Pensionskasse for finansansatte
blev den 30. september 2016 sammenlagt med PFA Pension ved en fusion af selskaberne med sidstnævnte som det fortsættende selskab. I forbindelse med fusionen overtog PFA Pension datterselskabet
Ejendomsaktieselskabet BP.
Denne CR-rapport omhandler PFA-koncernen, og omfatter følgende selskaber/juridiske enheder:
• PFA Holding A/S (moderselskab)

• PFA CC Properties ApS med datterselskaber

• PFA Pension, forsikringsaktieselskab

• Ejendomsaktieselskabet BP

• PFA Asset Management A/S

• PFA Kapitalforening

• PFA Bank A/S

• PFA Investment Fund

• PFA Ejendomme A/S med datterselskaber

• Mølholm Forsikring A/S

• PFA Property Investment A/S med

• PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab

datterselskaber

• PFA Infrastruktur Holding ApS

• PFA CPH Properties I P/S med datterselskaber og
tilhørende komplementarselskaber
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Forankring af CR-indsatsen i PFA
Rammerne for PFA’s arbejde med ansvarlighed er CR-strategi 'Investering i et bæredygtigt samfund
2017-2020', som sætter retningen for og prioriteringen af PFA samfundsbidrag. Dertil kommer efterlevelsen af PFA’s politikker på CR-området. Strategien, politikker og retningslinjer findes på pfa.dk.
Det er PFA’s koncernledelse, der har det overordnede ansvar for CR i PFA. Det daglige arbejde med CR
og koordinering af aktiviteter og indsatser udføres af CR-afdelingen i samarbejde med andre afdelinger og selskaber i PFA-koncernen. CR-afdelingen er en del af Corporate Affairs & Compliance. Ansvaret
for efterlevelse af politik for ansvarlige investeringer og arbejdet med aktivt ejerskab ligger hos PFA’s
Responsible Investment Board (RI Board). RI Boardet mødes minimum 10 gange om året og består af
ledelse og medarbejdere fra PFA Asset Management, direktør for Corporate Affairs & Compliance, direktør for Koncernkommunikation og CR-manageren. PFA’s koncernfinansdirektør er formand for RI Boardet. Kommissorium for RI Boardet findes på pfa.dk.
PFA’s ansvarlighedsmodel
PFA’s ansvarlighedsmodel er opdateret, så den er baseret på de fire centrale elementer, der udgør PFA’s
nye politik for samfundsansvar: Ansvarlig værdiskabelse, Samfund, Kunder og Medarbejder. Modellens
yderste hjul indeholder de temaer, der har været fokus på i 2016 og som denne rapport omhandler.
Modellen kan også anvendes som navigation gennem hele rapporten.

Ansvarlige
investeringer

Engagement

Medarbejder

Sundhed

Ledelse

Menneskerettigheder
& klima

Ansvarlig
værdiskabelse

Samfundsansvar

Samfundsengagement
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Kundetillid

Kunder

Digitalisering

Håndtering
af stress

Samfund

PFA
Brug Livet Fonden
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Risikostyring
leverandører

Pension på
dagsordenen

Cystisk Fibrose Foreningen
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2016.
cff.dk
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IMPLEMENTERING AF FN GLOBAL COMPACTS
10 PRINCIPPER I OVERBLIK
PFA’s ramme for arbejdet med samfundsansvar er baseret på FN Global Compact’s 10 principper, herunder
også FN’s retningslinjer for menneskerettigheder for erhverv. Derfor vedrører de aktiviteter og resultater,
der er beskrevet i denne rapport, også de 10 principper. Skemaet nedenfor beskriver, hvor i rapporten de
forskellige principper behandles samt i hvilket omfang, PFA har arbejdet med emnerne i hvert princip.

Global Compact Princip

PFA aktivitet

1 -10

- Politik for samfundsansvar, Politik for ansvarlige investeringer og CR-strategi 2017-2020
- Screening af PFA’s portefølje
- Engagementsdialog med selskaber der bryder internationale konventioner
- RI Board møder, vurderinger og beslutninger
- Code of Conduct og risikovurdering af leverandører

- I arbejdet med at omsætte systematikken fra UNGP,
har PFA prioriteret at fokusere indsatsen på investeringsområdet samt i procurement-processen. Herefter følger andre områder i PFA.

Princip 1-2
Menneskerettigheder

6-8
10
11
10-11
14

6,7,12,28

Princip 3-6
Arbejdstagerrettigheder

-M
 edarbejdertilfredshed, sundhedsindsats og
kompetenceudvikling

26-27

Princip 7- 9
Klima- og miljø

- PFA har haft fokus på at kortlægge CO2-forbruget i
aktie- og ejendomsporteføljen. Derudover har PFA
fortsat med at redegøre for selskabets egen miljøog energipåvirkning fra selskabets kontorer.

12-13

-E
 t område PFA har fokus på i screening og dialogmed selskaber og som PFA vil sætte fokus på i 2017

11,39

Princip 10
Anti-korruption

WE SUPPORT
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Sølund Musik-Festival
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2016.
solundfestivalen.dk
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Menneskerettigheder
& klima

Ansvarlige
investeringer

ANSVARLIG
VÆRDISKABELSE

Risikostyring
leverandører

Ansvarlig
værdiskabelse

Samfundsansvar

Screening af selskaber
Screening af investeringer og engagementsdialog foretages på PFA’s vegne af GES, som screener og evaluerer PFA’s portefølje med selskabsaktier og –obligationer. PFA er også selv i engagementsdialog med en række selskaber og har løbende dialog med eksterne forvaltere om PFA’s politik for ansvarlige investeringer.
I 2016 er der via GES blevet evalueret 235 sager i PFA’s portefølje mod 181 sager i 2015. Der har været i
dialog med 91 selskaber, som enten har forbrudt sig mod internationale konventioner, eller hvor der har
været indikationer på, at de har begået konventionsbrud. Det er 35 sager mere end året før.
2016 oversigt over engagementsdialog via GES med selskaber i PFA’s portefølje
Engagementsdialog med selskaber, hvor der er konstateret brud mod PFA’s RI-politik

31 (2015:21)

Engagementsdialog med selskaber, hvor der er indikationer på brud mod PFA’s RI-politik

60 (2015:35)

Enhgagementdialog via GES total fordelt på selskaber

91 (2015:56)

GES har afsluttet syv engagement-sager med selskaber, der har opfyldt revisionskriterierne. Der kan
dog være tilfælde, hvor GES stadig har dialog om en anden sag med selskabet.
2016 oversigt over PFA’s direkte dialog med selskaber
Engagementsdialog med selskaber, hvor der er konstateret brud mod PFA’s RI-politik

5 (2015 NA)

Engagementsdialog med selskaber, hvor der er indikationer på brud mod PFA’s RI-politik

8 (2015 NA)

PFA’s direkte engagementsdialog total fordelt på selskaber

13 (2015 NA)

PFA har haft særlig fokus på Syngenta, Chevron, Freeport-McMoRan, GlencoreXstrata, Rio Tinto,
Volkswagen, ExxonMobil, Mærsk, Nestlé, Barry Callebaut og Cement Roadstone Holding. Derudover rettede PFA henvendelse til Siemens og Allegion, hvorefter det blev vurderet, at der ikke var behov for at
igangsætte en dialog. PFA har afsluttet dialogen med et selskab Cement Roadstone Holding. Status på
dialog med selskaber findes på PFA’s log under aktivt ejerskab på pfa.dk.
PFA har sammen med en række andre investorer stævnet ledelsen i OW Bunker og Altor vedrørende
prospektansvar og manglende overholdelse af børsretlige oplysningsforpligtelser. For PFA er det vigtigt
at få sagen fuldt belyst og få erstattet kundernes tab bedst muligt.
Landescreeninger
Antallet af lande, PFA har investeret i, er øget efter PFA overtog beholdninger som en del af fusionen
med Bankpension. Antallet af investeringsmulige lande er også forøget i årets løb, hvilket skyldes, at
lande, som ikke tidligere har udstedt statsobligationer i henhold til PFA’s kriterier, er kommet med. Der
har i 2016 været en uddybende opfølgning på situationen i Ukraine og Rusland. Ved udgangen af 2016
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investerede PFA i statsobligationer i 96 lande. Tre af dem er frasolgt umiddelbart efter årets opgørelse
for at sikre efterlevelse af PFA’s eksklusionsliste.
Eksklusion
I 2016 har PFA ikke ekskluderet nogen nye selskaber. PFA har ophævet eksklusionen af Singapore
Technologies. Selskabet har oplyst, at det ikke længere er involveret i produktion af anti-personel landminer, og PFA har igennem GES fået bekræftet informationen.
På pfa.dk offentliggør PFA både investeringslister for de selskaber og lande, der investeres i, samt en
samlet eksklusionsliste.
Stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger
Ifølge PFA’s retningslinjer for stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger prioriterer PFA at
stemme på danske selskabers generalforsamlinger. PFA samarbejder med en ekstern leverandør, Manifest, som leverer analyser og stemmeanbefalinger, når det gælder udenlandske selskabers generalforsamlinger. I 2016 har PFA stemt på 57 danske selskabers generalforsamling, hvor PFA har givet fuldmagt
til at støtte ledelsens anbefalinger ved generalforsamlingen.
Det er altid PFA, der beslutter, hvad der stemmes ved generalforsamlingen hos et udenlandsk selskab. Det
sker primært som en del af den aktive ejerskabsdialog, som PFA har med selskabet, og særligt i de tilfælde,
at der er konstateret et brud på PFA’s politik for ansvarlige investeringer. Manifest og PFA vurderer dagsordenen og i det tilfælde, at der er beslutninger vedrørende den sag, som PFA er i dialog med selskabet om,
vurderer PFA, om man vil støtte et sådan forslag. I 2016 gav det anledning til, at PFA vurderede dagsorden
og materiale på dagsordenen hos 34 udenlandske selskaber og stemte ved tre generalforsamlinger.
Dialog og transparens om arbejdet med ansvarlige investeringer
PFA har i 2016 prioriteret interessentdialogen inden for arbejdet med ansvarlige investeringer. Dette
har bidraget væsentligt til at få feedback og bidrag til at forbedre processerne og fokusområderne for
ansvarlige investeringer.
PFA har deltaget konstruktivt i dialog ved følgende aktiviteter i 2016:
8 bilaterale møder med NGO-repræsentanter
4 debatter om ansvarlige investeringer på Folkemødet
1 branchedialogmøde mellem pensionsselskaber og danske NGO’ere.

ANSVARLIG FORRETNINGSPRAKSIS
Whistleblower ordning i PFA
PFA har i 2016 gjort det lettere at indberette eventuelle ulovligheder gennem whistleblower-portalen.
Det er sket som et led i arbejdet med at være mere transparent, sikre en ansvarlig forretningspraksis
samt at sikre, at værdiskabelsen sker på ordentlig vis. I 2016 har PFA revideret sin politik for whistleblowing, lanceret en ny forretningsgang, der beskriver, hvordan sager indberettes samt hvilke typer af
sager, der kan indberettes. Derudover har PFA givet samarbejdspartnere og leverandører mulighed for
at indberette sager på PFA’s whistleblower-portal via pfa.dk. Der har ikke været rapporteret anmeldelser via portalen i 2016.
Hvidvask og forebyggelse af korruption
PFA har i 2016 fortsat haft fokus på at forhindre, at selskaberne i PFA-koncernen misbruges til hvidvask
af penge eller finansiering af terror. Der har ikke været indberettet sager til myndighederne, hvor der
har været mistanke om hvidvask. Et andet centralt emne er arbejdet med at forebygge korruption. Det
er et område, som PFA har fokus på specielt i forhold til de selskaber, der investeres i, læs mere om det
på side 13. PFA vil i 2017 vurdere, om der er anledning til at igangsætte yderligere tiltag i forbindelse
med at forebygge korruption.
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Samfundsansvar

SAMFUND

Samfund

PFA
Brug Livet
Fonden

Samfundsengagement

Pension på
dagsordenen

Råd og netværk for at fremme samfundsansvar
PFA prioriterer at deltage i råd og netværk for at udveksle viden og fremme arbejdet med samfundsansvar. Udover en uformel dialog med en række forskellige aktører og interessenter i 2016 er PFA:
• Medlem af FN Global Compact
• Medlem af Dansif og Dansif’s arbejdsgruppe for arrangementer
• Medlem af FN Global Compact Nordic Network.
• Genindtrådt i organisationen PRI ved udgangen af året
• Medlem af Forsikring & Pensions SRI-arbejdsgruppe
• Medlem af Dansk Erhvervs CSR-netværk
• Medlem af Black Rock Retirement Institute Advisory Council
Skatteregnskab for PFA Koncernen
PFA bidrager til en øget transparens på skatte- og afgiftsområdet og har samlet en opgørelse over de
skatter og afgifter, PFA årligt betaler og opkræver. Opgørelsen er en del af efterlevelsen af PFA-koncernens skattepolitik og beskriver en del af PFA’s samfundsbidrag.

PFA betaler

2016

2015

2014

0

0

18

Lønsumsafgift

126

110

99

Ejendomsskat

27

89

81

Skadesforsikringsafgift

10

9

6

Øvrige afgifter

9

8

4

172

216

208

Selskabsskat

Sum
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PFA som skatteopkræver

2016

2015

2014

Pensionsafkastskat

3.359

2.444

5.326

Afgifter efter pensionsbeskatningsloven:

607

2.045

5.595

4.052

3.898

3.649

360

352

336

30

68

31

8.408

8.807

14.937

A-skat og AM-bidrag (pensioner):
A-skat og AM-bidrag (medarbejdere):
Moms
Sum

Tallene er opgjort pr. 31. december 2016. Der vil komme ændringer i nogle af tallene i forbindelse med endelig opgørelse forud for endelig indberetning i juni 2017. Således er tallene fra 2014 og 2015 efterfølgende blevet korrigeret i forhold til tidligere offentliggørelse.

Støtte til foreninger og frivilligt arbejde
PFA har i årets løb samarbejdet med PFA Brug Livet Fondens hjertesager for at skabe synlighed om sagerne og deres aktiviteter. Derudover har PFA engageret medarbejderne, som har bidraget til at samle
ind og skabe synlighed omkring fonden.
PFA bliver mentor for veteraner
PFA indgik i 2016 i mentorordningen ”Velkommen Hjem”, fordi PFA som virksomhed vil bidrage til samfundet og være med til at bane krigsveteranernes vej mod det civile erhvervsliv. PFA’s støtte består
konkret i at stille fire direktører eller områdechefer til rådighed som mentorer for udvalgte veteraner.
Udover, at PFA støtter den enkelte veteran med kompetenceafklaring og netværk, vil det også give
mentorerne mulighed for at arbejde med sig selv som ledere ved at stå overfor mennesker med en anden arbejdsmæssig profil, end PFA er vant til. Samtidig kan samarbejdet med ”Velkommen Hjem” være
med til at tiltrække nogle kompetencer til PFA, som PFA måske ikke kan finde andre steder og dermed
tilføre PFA et kompetenceløft. De første mentorships starter i begyndelsen af 2017.
Partnerskaber vedrørende Kritisk sygdom:
PFA samarbejder med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen og Scleroseforeningen.
Samarbejdet består i, at PFA tilbyder et års medlemskab af en af de fire foreninger til de kunder, der
tildeles udbetaling ved Kritisk sygdom inden for de områder, foreningerne dækker. Formålet er at sikre,
at kunderne får mulighed for støtte og rådgivning fra fageksperter og patientforeningerne. I 2016 fik
1.294 kunder tilbudt medlemskab af en af de fire foreninger, og heraf takkede knap 20 pct. ja. Det er et
fald i forhold til tidligere år, hvor omkring 40 pct. takkede ja. Faldet kan skyldes, at PFA sender afgørelsesbreve til e-Boks, frem for tidligere, hvor vi sendte tilkendelsesbreve med almindelig post.
Guldsponsor på Folkemødet
PFA deltog på Folkemødet på Bornholm. Formålet var at deltage i debatten om pension og de udfordringer og muligheder, PFA ser i det danske pensionssystem. PFA var guldsponsorer for at bidrage til
det unikke arrangement, hvor politikere kan møde folket og andre aktører, der påvirker samfundets
udvikling på en uformel måde. I PFA’s eget telt, blev der afholdt mere end 30 arrangementer i løbet af
Folkemødets fire dage.
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Omdømme
PFA haft en høj andel af den samlede omtale blandt de større danske pensionsselskaber. PFA's omtale
svarer til 51 pct. af omtalen for de fire største pensionsselskaber i Danmark. Infomedia har registreret
en pr-score på 34 med et stort flertal af positive artikler. PFA’s omdømme i befolkningen er også på et
stabilt niveau, i 2016 havde PFA Pension ifølge tal fra Infomedia det bedste omdømme blandt de kommercielle pensionsselskaber, og det næstbedste omdømme blandt alle pensionsselskaber i Danmark.

Antal presseomtale

2016

2015

2014

3.8851

5.100

6.166

1) Heraf er PFA blevet omtalt 125 gange i 2016 inden for CR området, blandt andet i forhold til PFA’s generelle arbejde md ansvarlige investeringer og selskaber, som PFA har trukket sine investeringer ud af, fordi de ikke efterlevede PFA’s politik.

Priser og anerkendelser
PFA hædres af Berlingske Business for at være pensionsselskabet med det bedste image. Det skete i
undersøgelsen ’Berlingske Guld Image’ fra Instituttet for Opinionsanalyse.
Mit PFA har i 2016 fået prisen som 'Årets digitale pensionsselskab'. Prisen uddeles af Finanswatch og
analyseinstituttet Wilke.
PFA Rådgivningscenter blev tildelt prisen for pensions- og forsikringsbranchens bedste kundeservice,
som uddeles af Dansk Industri Service og analyseinstituttet Wilke.
PFA er i ’Hall of Fame’, en anerkendelse som tildeles af den hollandske fredsorganisation PAX. Organisationen har evalueret PFA’s politik og praksis for eksklusion af selskaber, der producerer atomvåben.

PFA’S MILJØREGNSKAB FOR PFA’S KONTORER I DANMARK
CO2-emmissioner i PFA

CO2-emission i alt (ton)
CO2-emission pr. medarbejder (ton)

2016

2015

2014

1.605

2004

1.971

1,26

1,54

1,53

2016

2015

2014

2.040.301

1.939.603

1.958.322

3861

552

558

CO2-emissioner fra el

El-forbrug kWh
CO2-forbrug fra el (ton)

1) CO2 -emissionen falder selvom der er registreret en lille stigning i elforbruget, det skyldes en positiv udvikling i brændselssammensætningen af én kWh produceret gennemsnitsstrøm i Danmark. Tallet offentliggøres af Energinet og indgår i CO2 -beregneren, der er
anvendt på klimacompasset.dk.

CO2-emissioner fra fjernvarme

Fjernvarmeforbrug kWH
CO2-forbrug fra fjernvarme
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2016

2015

2014

2.756.570

2.556.990

2.193.130

374

339

290

Diesel- og benzinforbrug
Antal biler

Liter forbrug

2016

1

4.452

2015

4

7.687

2014

4

7.590

2016

130

179.803

2015

138

260.506

2014

143

276.229

Biler total

CO2 ton

2016

131

487

2015

142

710

2014*

147

752

Antal rejser

Rejste km

2016

993

567.293

2015

833

637.637

2014

501

545.043

Benzinbiler

Dieselbiler

År

Flyrejser
År

Papirforbrug
Papir (ton)
2016

64

2015

85

2014

80

CO2 forbrug (ton)1
2016

2015

2014

El

386

552

558

Fjernvarme

374

339

290

Fly

62

70

59
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2016

2015

2014

Taxa2

1

NA

NA

Benzinbiler

10

18

18

Dieselbiler

477

692

734

Papir og afledte effekter

295

330

311

1.605

2.004

1.970

I alt

1) Tallene er beregnet med Klimakompassets CO2 -beregner.
2) Der har ikke været Km-tal for den samlede taxakørsel for 2014 og 2015.

CO2-reduktion i scope oversigt (ton)
2016
Scope 1

223

Scope 2

131

Scope 3

45

I alt

399

PFA læner sig op ad Greenhouse Gass Protocols metode, hvor CO2 -reduktioner opgøres i scopes.
Scope 1 = benzin & diesel forbrug, Scope 2 = el & fjernvarmeforbrug, Scope 3 = flyrejser, taxa, bortskaffelse af affald og afledte værdier fra scope 1 og 2.

Reduktion af papirforbrug i kg. papir*
2016

2015

2014

8.810

10.257

16.057

Reduktion af breve lagt på portalen

403.980

425.764

401.980

Samlet reduktion i kg papir

412.790

436.021

418.037

426

450

432

Reduktion af breve, der er sendt via e-Boks

Omregnet til CO21

1) Beregningen til CO2 er baseret på model udviklet af Energistyrelsen til Klimakompassets CO2 -beregner.

Webrådgivning reducerer CO2-forbruget
I 2016 er der gennemført 8.839 webbaserede rådgivningssamtaler. Denne form for rådgivning sidestilles med den rådgivning, der foregår ’face to face’ ude hos kunden. Når PFA’s rådgivning gennemføres
online i stedet for, at rådgiverne kører ud til kunden, kan det beregnes, hvor meget CO2 PFA’s kunderådgivere sparer på deres transport. I 2016 er antallet af webrådgivninger steget 1.070 rådgivninger fra
året før. Det betyder, at PFA har reduceret CO2-udledningen med 1,9 ton i 2016, og med 7,1 ton samlet i
løbet af 2015 og 2016.
Affaldsforbrug (ton)

Samlet affaldsmængde1

2016

2015

2014

2812

224

252

1) Mængderne omfatter følgende affaldstyper: Forbrændingsegnet affald, pap, papir, fortroligt papir, plastfolie, jern og metal, mad
affald, glas, elektronikaffald samt blandet affald til sortering.
2) Stigning skyldes primært en stigning i mængden af byggeaffald fra større ombygninger.
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Samfundsansvar

KUNDER

Samfund

PFA
Brug Livet
Fonden

Samfundsengagement

Pension på
dagsordenen

PFA’s medarbejdere er på mange områder i daglig dialog med mange forskellige kunder om forskellige
emner. Opgørelserne nedenfor er baseret på den dialog og kontakt om konkrete emner, der er registreret i PFA.
Kundehenvendelser og kundekontakt

Rådgivning1

Rådgivningscenter
Telefonopkald

Rådgivningscenter
emails

Sundhedscenter
telefonopkald2

I alt3

2016

69.7374

208.618

68.121

276.576

623.052

2015

74.817

210.469

68.209

256.334

609.829

2014

68.600

249.731

71.074

208.000

597.405

1) Tallene omfatter kunder, der har fået rådgivning gennem et kursus, telefon, web og face to face rådgivninger.
2)Tallene omfatter opkald til PFA Sundhedscenter og henvendelser via Falck HealthCare fra PFA’s kunder. Tallet fra 2014 er korrigeret
efter denne definition.
3) Tallet for 2014 er korrigeret, så det ikke omfatter e-mail-henvendelser til PFA Sundhedscenter da disse ikke kan opgøres.
4) Antallet af rådgivningsaktiviteter ligger lidt under det budgetterede niveau, hvilket primært skyldes en underbemanding på 6 FTE i
forhold til normering.

Afgjorte klagesager i Afdelingen for Klager & Kundetilfredshed opdelt efter udfald
Delvist medhold
(pct.)

Ikke medhold
(pct.)

Imødekommet
(pct.)

Medhold
(pct.)

2016

3

60

12

25

2015

10

43

28

19

2014

6

31

37

26

Henvendelser og proaktive kundetillidsmandssager
Antal
klager total

Imødekommet

Medhold

Delvist
medhold

Ikke
medhold

Verserende

Henvist til
klageafd.

Bortfaldet 2

2016

1181

62

14

1

27

4

3

7

2015

1131

57

4

2

30

11

2

7

2014

1431

77

12

6

38

1

7

2

1) Disse opgørelser dækker også over, at kundetillidsmanden fra 2014 startede med proaktivt at behandle sager. For at give et overblik
over det samlede antal sager er de medtaget i opgørelsen.
2) Kategorien er først registreret fra 2014. Den omfatter sager, hvor problemet løses undervejs i det normale forløb, og kunden derfor
fortæller, at der ikke skal gøres videre.
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Engagement

MEDARBEJDER

Sundhed

- OG ARBEJDSFORHOLD

Medarbejder

Samfundsansvar

Ledelse

Antal medarbejdere
2016

2015

2014

Antal medarbejdere,
(gennemsnitlig antal heltidsansatte)

1.276

1.299

1.277

Personaleomsætning i pct.

14,6

11,6

11,8

Anciennitet og alder 2016
Anciennitet

Alder

Mænd

7,9

44,6

Kvinder

9,3

43,4

Medarbejdere (M og K)

8,6

44,5

Medarbejdere i fleksjob
2016

2015

2014

9

10

10

20161

2015

2014

Tilfredshed

802

76

77

Image

NA

80

83

Vil anbefale andre at søge job i PFA

NA

75

77

Antal i fleksjob

PFA engagementsmåling

1) Engagementsmålingen for 2016 adskiller sig i væsentlig grad fra tidligere års målinger, og er derfor ikke sammenlignelig med tidligere års målinger. I 2016 har vi valgt at opbygge en ny spørgeramme ud fra forskningsvaliderede spørgsmål omkring medarbejderengagement samt inkluderet spørgsmål, som kan benchmarkes op imod den danske finans- og forsikringsbranche.
2) PFA’s samlede score for hele engagementsmålingen på 5,8 på en skala fra et til syv. Omregnet til en indeksscore (Indeksscore =
("7-trinscore"-1)*(100/(7-1))) er resultatet 80.
Årets engagementsmåling viser, at PFA har et rigtig højt engagement, som generelt ligger signifikant over branchens benchmark. De parametre, der scorer særligt højt i målingen, er engagement, stolthed ved arbejdet samt i hvor høj grad kolleger og team er værdsat. Her
ligger alle scorer på mellem 6,0 og 6,4 ud af 7.
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Sygefravær

Sygefravær i pct.

2016

2015

2014

3,0

3,0

3,3

Korttidsfraværet er faldet henover 2014. Stigningen i 2014 skyldes flere medarbejdere med
langtidssygdom.
Arbejdsulykker

Antal arbejdsulykker

2016

2015

2014

6

3

1

PFA har en arbejdsmiljøorganisation, hvis formål er at medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i PFA. Tallene er baseret på de indberetninger, som PFA har foretaget til Arbejdstilsynet.
Kvinder i ledelse, bestyrelse og PFA’s Kunderåd
31.12 2016

Niveau 1
Direktør
Niveau 2
Chef
Niveau 3
Leder
I alt

31.12 2015

31.12 2014

Mænd

Kvinder

Andel
kvinder
pct

Mænd

Kvinder

Andel
kvinder
pct

Mænd

Kvinder

Andel
kvinder
pct

14

4

22

13

2

13

12

2

14

31

18

37

24

14

38

26

16

38

37

34

48

40

31

44

35

33

49

82

56

41

77

47

38

73

51

41

Niveau 1 er direktørgruppen, Niveau 2 består af chefgruppen og Niveau 3 er ledere i PFA.
• PFA’s direktion består ved udgangen af 2016 af fire mænd.
• PFA’s bestyrelse består af 15 ordinære medlemmer, hvoraf 4 er kvinder svarende til 27 pct.
• PFA’s Kunderåd bestod ved udgangen af 2016 af 69 medlemmer, hvoraf 4 pladser var ledige og der
var 21 er kvinder, hvilket svarer til 32 pct.
Læs om PFA’s måltal og indsats for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelser og
PFA’s ledelsesniveau på pfa.dk.
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