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10 år med støtte til gode formål
Som en del af arbejdet med samfundsansvar har PFA oprettet PFA Brug Livet
Fonden, som i december 2019 kunne fejre 10-års jubilæum. Fonden støtter
ildsjæle, der bruger deres tid på at gøre andres liv bedre, lettere eller tryggere. Siden stiftelsen i 2009 er mere end 40 gode formål blevet støttet.
Eksempelvis fik Projekt Husvild støtte i 2015 og Julemærkefonden (forsidebilledet) i 2016.
Læs mere på pfabruglivetfonden.dk, og følg med i nye indstillinger og kåringer på PFA Brug Livet Fondens facebookside.
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Om denne rapport
I denne folder sammenfatter vi PFA’s arbejde med samfundsansvar 2019. Det sker gennem en beskrivelse af de tre hovedindsatsområder: Ansvarlige investeringer, Et sundere
arbejdsliv og Det gode seniorliv.
Vi har koblet fem af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling til vores forretningsstrategi og arbejde med samfundsansvar. Hvert kapitel afsluttes med at visualisere det
eller de verdensmål, som indsatserne bidrager til.
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Ansvarlighed med holdning
og handling

At tage ansvar er ikke bare godt for samvittigheden, det også helt nødvendigt for at kunne
skabe en sund og langtidsholdbar forretning.
Derfor er det afgørende for os, at vores
kommercielle ambitioner går i hånd i hånd
med hensynet til en bæredygtig samfundsudvikling, og at vi får brugt vores viden og
erfaring til at finde løsninger på samfundsudfordringer, som har særlig relevans for vores
forretning og godt 1,3 mio. kunder. Det har
også været den røde tråd i vores arbejde med
samfundsansvar i 2019, som er centreret om
indsatsområderne: Ansvarlige investeringer, Et
sundere arbejdsliv og Det gode seniorliv.

Gode afkast bliver grønnere
Tager vi ansvarlige investeringer først, så
kommer vi ikke udenom, at 2019 blev en form
for tipping point for klimadagsordenen. Det
mærkede vi også i PFA, hvor vi bl.a. deltog på
FN’s klimatopmøde sammen med den danske
regering. Her var vi inviteret med for at fortælle, hvordan vi arbejder med klimaaftrykket
fra vores investeringer og udnytter mulighederne for at skabe gode afkast til vores
kunder samtidig med at fremme den grønne
omstilling. Det er en vigtig ambition for os, og
det var også grunden til, at vi i efteråret 2019
valgte at støtte op om regeringens ambitiøse
klimadagsorden og sammen med kolleger
i branchen gav tilsagn om investeringer i
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bæredygtig energi for samlet 350 mia. kr.
frem mod 2030.
Det er sagt, at vi både er den første generation, der bliver ramt af klimaændringerne og
den sidste, der har mulighed for at gøre noget
ved det. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter
med at investere i grønne virksomheder og
bæredygtige energikilder, og det er også en
ambition, som i stigende grad deles af vores
kunder. Derfor har vi i 2019 udviklet på et nyt
grønt opsparingskoncept, så vores kunder
i løbet af sommeren 2020 vil få mulighed
for at øge andelen af grønne aktiver i deres
pensionsopsparing.

Behov for styrket indsats på
sundhedsområdet
Men det er ikke kun pensionsopsparingen, der
skal være bæredygtig – det skal arbejdslivet
også. Det kniber det desværre med for rigtig
mange i dag. Vi har i de senere år oplevet en
markant stigning i antallet af danskere, der
bukker under med stress og relaterede psykiske lidelser. Det giver store omkostninger
for både samfundet, arbejdspladsen og ikke
mindst for den enkelte og familien.
I PFA hjælper vi med forsikringer, som giver
vores kunder økonomisk hjælp samt mulighed for rådgivning og reaktivering, der kan

forebygge og forkorte langtidssygefravær. Vi
har i 2019 udbetalt ca. 3,3 mia. kr. til pårørende og kunder på grund af sygdom eller
nedsat erhvervsevne, og vi har samarbejdet
med mere end 250 virksomheds- og organisationskunder om alt fra mindre projekter til
udvikling af langsigtede sundhedsstrategier.
Men selvom vi således allerede gør meget,
er der behov for at gøre endnu mere, hvis
udviklingen skal vendes. Derfor vil vi over de
kommende år blandt andet investere massivt
i at digitalisere vores processer og sagsbehandling på sundhedsområdet, så vi kan blive
bedre til at veksle vores data til anbefalinger
og målrettede indsatser. Vi vil også fortsætte
den tætte dialog med vores kunder såvel som
videndelingen med forskere, eksperter og
HR-medarbejdere fra vores største kunder.
For det er en udfordring, som kun kan løses
via samarbejde på tværs af fagligheder samt
private og offentlige aktører.

Flere grå hår skal fremtidssikre
arbejdsstyrken
Hvis ansvarlighed skal være mere end pæne
ord, så kræver det, at man sætter handling
bag holdning. Det gælder ikke blot på klimaog sundhedsområdet, men også i forhold til
en anden stor udfordring, vi står over for i de
kommende år. Her tænker jeg på det forhold,

at vores arbejdsstyrke inden for få år står til
at blive kraftigt reduceret, hvis vi ikke får flere
ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet.
I PFA har vi i de senere år gjort opmærksom
på denne udfordring, og vi er kommet med
anbefalinger til løsninger. Nogle af dem har vi
selv fulgt op på i 2019, hvor vi fx har lancereret nye delpensionsløsninger og hjulpet vores
virksomhedskunder med at sætte fokus på
seniorkarrieren.
Vi kommer uden tvivl til at fortsætte arbejdet med udviklingen af bedre rammer for
seniormedarbejderne i de kommende år. For
gevinsterne er oplagte både for den enkelte,
som kan få en mere fleksibel afrunding på et
langt arbejdsliv, og for de danske arbejdspladser, som undgår at miste vigtige ressourcer
før tid.
Der var nogle af temaerne fra vores arbejde
med ansvarlighed i 2019. Vil du vide mere,
så fortsæt endelig læsningen på de næste
sider, hvor du kan blive klogere på de mange
indsatser.

Allan Polack
Group CEO
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PFA i tal og overblik 2019

Pensionskunder

ca. 1,3 mio.
8,8

560 mia. kr.
I kundemidler
2018: 493 mia. kr.

Net promotor score
der måler kundeloyalitet
på en skala fra -100 til 100
2018: 12

5,9

12,8 mia. kr.

166

Medarbejdertilfredshed
blandt PFA’s 1.323 medarbejdere (gennemsnitligt
antal heltidsansatte) målt
på en skala fra 1-7
2018: 5,9

Samlede skatter
og afgifter
afregnet af PFA
2018: 6,7 mia. kr.

Kundetillidsmandssager
behandlet af PFA’s
kundetillidsmand
2018: 198

Kundetilfredshed
målt på ca. 222.000 opkald
til PFA Rådgivningscenter
på en skala fra 1-10
2018: 8,8

6

16

7,9

39,4 mia. kr.

Kundetilfredshed
med Mit PFA på en skala fra 1-10.
Mit PFA havde i 2019
327.244 unikke besøg

Samlede indbetalinger
til opsparing og forsikringer
2018: 37,4 mia. kr.
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Ansvarlighed i tre spor

Ansvarlige investeringer

Et sundere arbejdsliv

Det gode seniorliv

113 ton

3,3 mia. kr.

21 mia. kr.

CO2 udledt pr. mio. dollar
investeret i selskaber i PFA’s
aktieportefølje. Det er ca. 16
procent under det globale
aktieindeks
2018: 124

Udbetalte forsikringspenge
2018: 2,9 mia. kr.

Udbetalte pensionspenge
2018: 21,3 mia. kr.

634 GWH

1.223

7000

Bæredygtig energi
produceret gennem vores
investeringer i blandt andet
vindmøller og solceller ved
seneste opgørelse (2018)

Kunder hjulpet tilbage på
arbejde. Tallet omfatter
afsluttede sager i PFA
EarlyCare og PFA Aktiv
Skadebehandling
2018: 1.294

Deltagere på PFA’s
seniorkurser og seniordage

8

8,8

4,3

Bæredygtighedscertificerede
ejendomme i vores danske
portefølje Dertil kommer
igangværende byggerier.

Kundetilfredshed på en
skala fra 1-10 målt på 5.900
af 219.291 opkald til PFA
Sundhedscenter

Kundetilfredshed på en skala
fra 1-5 målt blandt deltagere
ved PFA’s seniordage
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Ansvarlige investeringer
Vi har i 2019 fortsat med at integrere klimamæssige og sociale hensyn i vores investeringer, sat
mål for energioptimeringen af vores ejendomme og bakket op om regeringens klimadagsorden
med tilsagn om markante investeringer i grøn energi frem mod 2030. Samtidig har vi stemt på
98 generalforsamlinger og haft dialog med 60 selskaber, som vi ønsker at påvirke i en mere
bæredygtig retning. Vi har også været på klimatopmøde i FN og debatteret ansvarlige investeringer med NGO’er, borgere, politikere og journalister.

PFA er en af Danmarks største investorer, og
vi forvalter kundemidler for godt 560 mia. kr.
Vores mål er at få pengene til at vokse mest
muligt og samtidig sørge for, at det sker på
et ansvarligt grundlag. Derfor tager vi hensyn
til eksempelvis klima og miljø, sociale forhold,
selskabsledelse samt menneske- og arbejdstagerrettigheder, når vi investerer på vegne
af vores ca. 1,3 mio. kunder. Vi har også
tilsluttet os en række internationale aftaler
og konventioner, herunder Paris-aftalen, FN’s
17 verdensmål for bæredygtig udvikling samt
FN’s principper for ansvarlige investeringer og
god selskabsledelse.
Arbejdet med ansvarlighed er funderet i
vores politik for ansvarlige investeringer og
aktivt ejerskab og ledes af PFA’s Responsible
Investment Board, som skal at sikre, at vi
får omsat holdninger til handlinger. Vores
ambition er at være en aktiv investor, der er
med til at fremme en bæredygtig udvikling i
de selskaber, vi investerer i eller samarbejder
med. Konkret sker det ved at gå i dialog med
selskaberne og ved at gøre brug af vores
stemmeret på generalsamlinger. Endelig kan
vi også vælge at ekskludere eller frasælge
selskaber, der ikke lever op til vores ansvarlighedspolitik. Det er dog altid sidste udvej.
For vi tror på, at vi kan gøre en større forskel
ved at gå i dialog med selskaberne end ved at
trække os og overlade pladsen ved forhandlingsbordet til andre, der ikke nødvendigvis er
drevet af samme samfundshensyn.
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Ansvarlighed på dagsordenen
Vi har i 2019 sat fokus på ansvarlige
investeringer ved en række arrangementer for både medarbejdere, kunder,
journalister og andre interessenter. Det
er blandt andet sket på Folkemødet på
Bornholm og i PFA’s eget domicil, hvor
vi har taget debatten sammen med fx
NGO’er, politikere, meningsdannere og
erhvervsfolk:
• Journalistseminar om investering og
ansvarlighed
• Medarbejderevent om ansvarlige
investeringer
• Folkemødedebat om ansvarlighed,
muligheder og dilemmaer.

Grundig overvågning og screening
Vi screener og overvåger systematisk vores
investeringer i forhold til, om de lever op til
vores ansvarlighedspolitik. Overvågningen
bygger på en helhedsbetragtning, som tager
højde for: Klima og miljø, sociale forhold og
selskabsledelse – også kaldet ESG-risiko.
Vores arbejde med ESG-risiko er baseret
på retningslinjer, værktøjer og datakilder
fra internationalt anerkendte aktører som
eksempelvis OECD, EU, konsulenthusene MSCI
ESG og Sustainalytics. Vi får også input til
overvågning gennem møder med NGO-partnere og via internationale partnerskaber som
fx investorsamarbejdet Nordic Engagement

Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer

Selskaber

PFA Responsible
Investment Board
Offentliggørelse på pfa.dk

Overvågning

Beslutning

Dialog

Vores arbejde med ansvarlige investeringer er bygget op om tre hovedspor:
• Vi overvåger vores investeringer i forhold til, om de overholder vores
ansvarlighedspolitik.
• Vi stemmer på generalforsamlinger.
• Vi går i dialog med de selskaber og samarbejdspartnere, som vi ønsker at påvirke
i en mere bæredygtig retning.
Samtidig bliver vores politikker, dialoger og indsatser lagt åbent frem på pfa.dk,
hvor alle kan følge med og få en status på arbejdet.

Cooperation, som vi deltager i sammen med
Ilmarinen fra Finland, KLP fra Norge og Folksam fra Sverige. Endelig sker overvågningen i
tæt samarbejde med Sustainalytics, som har
specialiseret sig i at vurdere risikoen for, at
selskaber bryder de internationale normer,
som vores politik er baseret på.
Handlinger: På baggrund af vores overvågning og screeninger har vi i 2019 ekskluderet
14 selskaber, som var eksponeret mod kontroversielle våben. Vi har desuden frasolgt 8

selskaber, der ikke lever op til klimamålene i
Paris-aftalen. Herudover har vi identificeret
7 øvrige selskaber, som vi har valgt at holde
ekstra øje med fremadrettet i forhold til, om
de bevæger sig i en mere bæredygtig retning.
Vores overvågning har desuden givet os
anledning til at foretage en uddybende
ESG-analyse i forbindelse med en potentiel
ejendomsinvestering i Indien samt undlade at
gå videre med en anden unoteret investering.
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Stemmeafgivelse på generalforsamlinger
Med aktier i ca. 1.500 selskaber er vi nødt til
at prioritere, hvor vi vælger at møde op til en
generalforsamling og afgive vores stemme.
Det sker ud fra en samlet vurdering af risiko
for brud på PFA’s ansvarlighedspolitik, hensyn
til størrelsen på investeringen samt mulighederne for at påvirke selskabet.
Handlinger: PFA har i 2019 stemt på generalforsamlinger i 62 udenlandske og 36 danske
selskaber. Afstemningerne relaterede sig til
ledelsesforhold, menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og klima.

Engagementsdialog med virksomheder via
Sustainalytics i 2019

24

27

11

3

-

Miljø
Menneskerettigheder
Arbejdstagerrettigheder

Dialoger med selskaber og
investeringsparter
Vi går i dialog med selskaber, som vi investerer i eller samarbejder med, hvis vi vurderer,
at de reelt eller potentielt bryder med vores
politik for ansvarlige investeringer og aktivt
ejerskab. Da vi har begrænsede ressourcer,
varetages en del af dialogindsatsen af Sustainalytics på vegne af PFA.
Handlinger: I 2019 er der blevet evalueret 29
nye sager i PFA’s portefølje for mulige brud
på politikken, og blandt dem er der startet en
dialog med 25 af selskaberne. Der har i 2019
været dialog med i alt 55 selskaber grundet
brud eller risiko for brud på PFA’s politik. I
2019 er 12 sager afsluttet med et positivt
resultat, men der kan dog være tilfælde, hvor
der stadig er dialog med selskabet om en
anden sag.
I diagrammet ses, hvordan dialogerne har
fordelt sig på emner i 2019. Hver dialog kan
omfatte flere emner, så derfor er emneantallet større end antallet af virksomheder, vi har
været i dialog med.
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Korruption og forretningsadfærd

Klimavenlige investeringer
Vi har forpligtet os i forhold til Paris-aftalens
mål om at reducere CO2. Derfor screener vi
hvert halve år vores aktieinvesteringer, så vi
sikrer, at CO2-udledningen herfra er i tråd med
målsætningen om en maksimal temperaturstigning på to grader. Ligeledes udarbejder
vi detaljerede scenarieanalyser af sektorer
og selskaber, som vi vurderer, har en særlig
risiko eller påvirkning i forhold til at begrænse
temperaturstigninger.
PFA’s aktier er grønnere end gennemsnittet
I løbet af 2019 har vi gennemført to analyser
af CO2-udledningen fra vores aktieportefølje
set i forhold til det globale referenceindeks,
som er det indeks, der typisk bruges i finansielle analyser.
I 2019 var CO2-udledningen fra vores aktieinvesteringer på 113 ton CO2 pr. million dollar
investeret. Det er næsten 16 procent lavere
end aktieporteføljens globale referenceindeks.
Ligeledes er det en markant reduktion i forhold
til 2018, hvor vi for første gang rapporterede
om CO2-udledningen fra selskaberne i vores
aktieportefølje. Her udledte selskaberne 124
ton CO2 pr. million dollar investeret i dem.

Støtte til grønne obligationer fra Verdensbanken
PFA støttede den grønne omstilling ved at være medinvestor, da Verdensbanken i november kunne offentliggøre sin
første udstedelse af grønne obligationer i danske kroner.
Finansieringen skal bruges til miljøvenlige projekter i
Verdensbankens medlemslande.
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Handlinger: Selvom de halvårlige analyser
har vist, at klimaaftrykket fra vores samlede
aktieinvesteringer lever op til ambitionerne
i Paris-aftalen, så har analyserne alligevel
givet anledning til ændringer. På baggrund af
analyserne har vi således valgt at frasælge
8 selskaber. Selskaberne var primært eksponeret mod kul og et enkelt selskab havde
markant dårligere klimapåvirkning end andre
sammenlignelige selskaber i samme industri.

PFA understøtter den grønne omstilling
Forsyningssektoren er den sektor, hvor vi
har den største klimapåvirkning gennem
vores aktieinvesteringer, og det er samtidig
en af de sektorer, der tilbyder de bedste
muligheder for at investere i selskaber, der er
ved at omstille deres produktion mod mere
vedvarende energi. Vi har derfor foretaget en
særlig analyse af denne sektor, hvor vi både
vurderer selskabernes nuværende forbrug af
CO2-intensive brændstofkilder og deres mulighed for og ønsker om fremadrettet at deltage
i den grønne omstilling.
Ifølge analysen har de forsyningsselskaber,
som indgår i vores investeringsportefølje, en
markant lavere klimapåvirkning end deres
konkurrenter. Det ses ved at beregne, hvor
meget CO2 selskaberne udleder i forhold til
gennemsnittet for sektoren. Beregningen
viser, at udledningen fra forsyningsselskaberne i vores portefølje er 738 ton pr. million
dollar, mens gennemsnittet for forsyningssektoren er på 1.431 ton pr. million dollar.
De forsyningsselskaber, PFA har de største
investeringer i, udleder med andre ord 48
procent mindre CO2 end gennemsnittet i sektoren. De er derfor blandt de mest effektive
selskaber til at producere elektricitet, og de
har af den grund en markant lavere CO2-udledning end gennemsnittet.
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Vidste du, at
• I en undersøgelse foretaget af Epinion på vegne af PFA svarede over 60
procent, at de var blevet mere opmærksomme på bæredygtighed inden for det
seneste år.
• 64 procent svarede, at det var vigtigt,
at deres pensionsselskab investerede
bæredygtigt. 26 procent mente, at det
skulle ske, selvom det kunne gå ud over
afkastet.
• 25 procent svarede, at de kun i mindre
grad eller slet ikke selv gør nok for at
bidrage til at fremme en bæredygtig
samfundsudvikling*.
*Epinions undersøgelse omfatter ca. 2.000
respondenter og blevet foretaget i 1. kvartal 2019.

Direkte investeringer i den grønne
omstilling
Samtidig med at overvåge og vurdere
bæredygtigheden af vores aktiebeholdning
foretager vi også direkte investeringer i bæredygtig energi i form af såkaldte unoterede
investeringer. Det gør vi, fordi vi gerne vil
bidrage til at fremme den grønne omstilling.
Men vi gør det også, fordi vi tror på, at
grønne og gode afkast i stigende grad vil gå
hånd i hånd, og at fremtiden vil belønne de
selskaber, der tænker bæredygtigt og langsigtet. Det er også grunden til, at vi i dag har
unoterede investeringer i bæredygtig energi
for ca. 7,7 mia. kr., og at vi i 2019 valgte at
støtte op om regeringens klimadagsorden og
sammen med kolleger i branchen meldte os
klar til i fællesskab at investere 350 mia. kr. i
den grønne omstilling frem mod 2030.

Handlinger: I 2019 har vi blandt andet
fokuseret på at indsamle mere data om vores
eksisterende investeringer i fx havvindmøller,
biobrændstof og solceller, så vi kan beregne,
hvor meget grøn energi der bliver produceret på tværs af vores investeringer. Vores
største grønne investeringer pt. er sket i de
to havvindmølleparker, Walney Extension og
Hornsea 1, som sammen kan levere strøm til
over 1,5 mio. husstande.

Grønnere opsparingsløsninger
til kunderne
Den voksende interesse for bæredygtige
løsninger oplever vi også hos vores kunder,
som i stigende efterspørger muligheden for
at kunne placere deres opsparing i grønne
aktiver. Det ønske vil vi gerne imødekomme,
og derfor udvider vi i 2020 vores investeringsunivers, så PFA’s pensionskunder får mulighed
for at øge den andel af deres opsparing, der
placeres i grønne aktiver. Det er vigtigt at
sige, at PFA’s investeringsunivers allerede i
dag omfatter grønne aktiver, og at den nye
mulighed derfor er beregnet til dem, der
ønsker at styrke den grønne profil yderligere.
Den nye valgmulighed skal ses i sammenhæng
med vores ambition om at være bedst til
bæredygtigt afkast, der er en del af vores nye

forretningsstrategi, Kommerciel Ansvarlighed
2023, som vi vedtog sidst i 2019.

PFA i New York for at diskutere
FN’s 17 verdensmål
Som en af få danske virksomheder var
PFA inviteret med på en regeringsleddet
delegation, da FN ved klimatopmødet i
september 2019 satte fokus på bæredygtige investeringer.
På det otte dage lange topmøde i New
York mødtes PFA med nogle af de største
kapitalforvaltere i verden og en række
FN-ambassadører, der specifikt fokuserer
på, hvordan der kan skabes økonomisk
vækst og finansiel opbakning til FN’s 17
verdensmål for en bæredygtig udvikling.
PFA blev blandt andet inviteret med til
FN-mødet på grund af vores direkte
investeringer i den grønne omstilling
og vores omfattede indsats for at
integrere sociale og klimamæssige
hensyn i investeringsprocesserne. Det
fortalte vi om på topmødet, hvor vi også
præsenterede konkrete cases om vores
investeringer i eksempelvis solceller,
bæredygtigt byggeri, grøn infrastruktur
og færgetrafik.

Impact fra vores største investeringer i bæredygtig energi - opgjort i 2018

634 Gwh
Energi skabt fra vores største investeringer i
bæredygtige energikilder.

49.000
227.000

227.000 tons CO2 undgået

Det svarer til at fjerne ca. 49.000 biler fra
vejene.

132.000
Eller nok til at dække årsforbruget af strøm til
ca. 132.000 husstande.
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Klimavenlige ejendomme
Ligesom vi screener CO2-aftrykket i de virksomheder, vi investerer i, ønsker vi også at
undersøge klimaaftrykket i vores ejendoms
portefølje. Målet er, at vores ejendomme
skal være klimaneutrale i 2050, og at deres
klimaaftryk løbende skal være i balance med
målene i Paris-aftalen.
I 2019 udviklede vi sammen med Rambøll en
metode til opsamling af energiforbrug, som
vi i 2020 for første gang anvender på vores
danske ejendomsportefølje, der lige nu udgør
ca. 45 procent af vores samlede ejendomsinvesteringer på over 60 mia. kr. Med overblik
over det samlede energiforbrug har vi fået
en CO2-baseline til brug for den fremtidige
indsats med at energioptimere ejendommene.
Samtidig giver systemet os data til at vurdere,
hvor vi med størst effekt kan lave forbedringer for at nedbringe aftrykket.
Bæredygtigt nybyggeri
Ud over at energioptimere eksisterende ejendomme screener vi også vores nybyggeri og
større renoveringer i forhold til klimamæssig,
social og økonomisk bæredygtighed. Det sker
gennem bæredygtighedsstandarden DGNB, som
anbefales af Green Building Council Denmark.
Målet er, at alt nybyggeri skal være certificeret
med et DGNB-energimærke, og her er vi
allerede godt i gang. Eksempelvis er vores
nye kontorbyggerier Pakhusene på Aarhus
havn, Rambølls domicil i Esbjerg samt PFA's
kommende kollegie i Odense certificerede
med DGNB Guld. Axel Towers i København er
certificeret med DGNB Sølv. Det samme vil
også gælde vores eget domicil, som lige nu
er under ombygning, og hvor der i høj grad
tages udgangspunkt i genanvendelse og energioptimering. De projekter, som er planlagt
til opførelse, vil alle være guldcertificerede,
hvilket blandt andet gælder byggeriet på Redmolen, kontorbyggerier i Odense og Aarhus
samt boligbyggeri i Høje-Taastrup.

14
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Samarbejde om bæredygtigt byggeri
Vi ønsker at være med til at udvikle
arbejdet med bæredygtighed i
bygninger. Derfor er vi medlem af
organisationen Green Building Council
Denmark, som administrerer DGNB-certificering, der har til formål at skabe et
fælles afsæt for måling og vurdering af
bæredygtigt byggeri. Gennem medlemskabet sætter vi vores erfaringer i spil
i samarbejde med over 300 aktører på
området.

Kort om DGNB-certificering
For at opnå en DGNB-certificering skal et byggeri eller byområde indfri en række krav inden
for fem hovedområder: Miljømæssig kvalitet,
økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk
kvalitet og proceskvalitet. På baggrund af
denne evaluering tildeles projektet en sølv-,
guld- eller platincertificering.

Boligbyggeri og sociale hensyn
Ud over klimahensyn kan PFA’s investeringer
i ejendomme også være med til at fremme
en bæredygtig samfundsudvikling på andre
områder. Derfor investerer vi eksempelvis i
seniorboliger, som kan understøtte et aktivt
og uafhængigt seniorliv i trygge rammer.
Samtidig har vi udviklet en seniorboligstandard, som er den første samlede standard
for, hvilke krav man kan stille til senioregnede
boliger i Danmark. Ligeledes er vi i gang med
at opføre seniorbofælleskaber i Odense og
Horsens, hvilket er en boligform, som i høj
grad tænkes at kunne imødegå ensomhed.

Ombygning med fokus
på bæredygtighed
PFA bød i december 2019 velkommen til hovedbygningen i det ombyggede domicil. PFA valgte af
hensyn til både bæredygtighed, økonomi og historie at renovere den oprindelige bygning fra 1983
fremfor at bygge en ny.

Sådan arbejder vi med klimavenlige ejendomme

Vi støtter op om
Paris-aftalen og vil
være CO2-neutrale i
2050.

Derfor undersøger
vi vores danske
ejendomsportefølje
for at måle
klimaaftrykket.

På baggrund af undersøgelsen kortlægges
ejendomme med det
største klimaaftryk.

Så vi kan igangsætte
forbedrende tiltag
som eksempelvis
energioptimering.
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Kort over PFA’s ejendomme
Vores ejendomme dækker livets forskellige
faser fra studielivet til seniortilværelsen og
spreder sig geografisk over det meste af
Danmark. Herudover investerer vi også i
ejendomme i udlandet.
Denne oversigt viser både eksisterende
ejendomme og igangværende byggerier i
danmark.

Bolig

Seniorbofælleskab

Kollegie

Kontorhus

Ansvarlig ombygning
PFA har valgt at ombygge fremfor at bygge
nyt domicil, da 50 procent af CO2-udledningen i en ejendoms levetid stammer fra
opførelsen. Ombygningen har fokus på
genanvendelse og energioptimering og er
certificeret med DGNB Sølv.

Fra affald til moderne kontorhus
I Sydhavnskvarteret i Aarhus planlægger
vi at opføre en kontorbygning delvist af
affaldsmaterialer.

Fællesskab i seniortilværelsen
I 2019 har vi taget første spadestik til seniorboligfællesskaber i Odense og Horsens.
Boligerne vil være indrettet til seniorlivets
behov med central beliggenhed og mulighed
for at indgå i sociale fællesskaber. Derudover bygger vi boliger, som opfylder PFA
Seniorboligstandard.

Fokus på grøn energi
Vi planlægger at opføre en ny bæredygtig bolig
i kvarteret Stejlepladsen i København. Her vil
være fokus på grøn energi, natur og rekreative
områder samt genanvendelse af materialer.

Bæredygtighedsstemplet
Rambølls domicil i Esbjerg er certificeret med
DGNB Guld. I alt har vi ved udgangen af 2019
otte bæredygtighedscertificerede ejendomme
plus seks igangsatte projekter.

Stærkt læringsmiljø for
fremtidens studerende
Vi opfører bæredygtighedscertificerede kollegier i Odense, Aalborg, Aarhus og København,
som er færdige senest i 2022. Kollegierne
vil huse over 1.000 studerende, som kan se
frem til en bolig med fokus på læringsmiljø og
sociale fællesskaber.

16
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Aalborg

Viborg
Randers

Holstebro

Silkeborg

Aarhus

Helsingør
Hillerød
Horsens
Vejle
København
Fredericia
Esbjerg

Kolding

Køge
Odense
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Investorsamarbejde om
fælles skatteprincipper
De seneste år har vi set flere eksempler
på kritisable skattesager både herhjemme
og internationalt. Vi tager klart afstand fra
enhver form for skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning, og vi ønsker at være
med til at påvirke skatteadfærden generelt.
Derfor udformede vi i 2019 i samarbejde
med ATP, PensionDanmark og Industriens
Pension et sæt fælles principper for, hvordan
kapitalforvaltere bør opføre sig på skatteområdet. Skatteprincipperne gælder unoterede
investeringer som eksempelvis ejendomme,
infrastruktur og kapitalfonde. De skal ses som
et supplement til vores egen skattepolitik og
konkretiserer blandt andet, hvad vi forbinder
med aggressiv skatteplanlægning.

Skatteforhold og aktiescreeninger
Skat er også en vigtig del af vores politik for
ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab
og et af de parametre, som indgår i vores
ESG-vurdering af de børsnoterede selskaber,
vi investerer i. Det sker blandt andet med
udgangspunkt i OECD’s BEPS og General
Anti-Tax-Avoidance Rules samt via data fra
Sustainalytics.
Vores screening af skatteforhold har ikke
givet anledning til frasalg eller eksklusioner i
2019.

Det er vores erfaring, at vi kan opnå større
gennemslagskraft, når vi står sammen som
branche. Vi ønsker derfor at udbrede tiltaget
og har været i dialog med en stor del af den
danske pensionsbranche.
Ved udgangen af 2019 har en række pensionsselskaber givet tilsagn om at tiltræde
skattekodekset.

Forsat fokus på Macquarie
Netop skat er også et hovedtema i vores
fortsatte dialog med den australske investeringsbank Macquarie, som sammen med PFA,
ATP og PKA var en del af det konsortium, der
købte TDC i 2018. Selvom dialogen er foregået
i regi af konsortiet, har den ikke handlet
specifikt om TDC, men generelt om Macquaries rolle som ansvarlig investor, herunder
bankens rolle i sagen om udbytteskat, dens
investeringskodeks og håndtering af skattebetaling. Så længe der hersker uklarhed om
disse problemstillinger, har PFA såvel som ATP
og PKA besluttet ikke at indgå i nye samarbejder med Macquarie.

18
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PFA’s arbejde med ansvarlige investeringer
bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om vores arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på side 31.

Engageret deltager i
samfundsdebatten
PFA deltog i 2019 på Folkemødet på Bornholm, hvor vi inviterede politikere, eksperter og meningsdannere til dialog
om blandt andet seniorliv, sundhed og ansvarlighed. Billedet er fra debatten om ansvarlige investeringer, hvor PFA’s
koncernfinansdirektør Anders Damgaard og repræsentanter fra WWF Verdensnaturfonden, Bibliotekarforbundet og
Mellemfolkeligt Samvirke deltog.
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Et sundere arbejdsliv
I PFA arbejder vi for at skabe et sundt arbejdsliv – både for vores kunder og medarbejdere. I 2019
har vi blandt andet styrket indsatsen for at få langtidssygemeldte tilbage i arbejde, og vi har sat
fokus på trivsel og stressforebyggelse gennem lederkurser og udvikling af sundhedsstrategier
sammen vores virksomheds- og organisationskunder. Vi har også fortsat videndelingen med eksperter og sundhedspartnere om at finde nye løsninger på den voksende udfordring med stress.

deres forsikringer, hvis de bliver syge eller
kommer til skade. Derudover er det helt
naturligt for os at sætte vores erfaringer på
området i spil for at bidrage til at løse de
sundhedsudfordringer, vi ser i samfundet. Det
har vi også gjort i 2019, hvor vi samtidig har
skærpet vores tilgang til sundhedsområdet
ved at fokusere på arbejdspladsen. For mens
vores sundhed påvirkes af mange faktorer, så
er det i relation til sundheden på jobbet, at
vi i PFA har opbygget vores primære viden og
erfaring. Det er også her, at vi har de bedste
muligheder for at påvirke og gøre en forskel.

Selvom der i de senere år har været fokus på
danskernes sundhed og trivsel, er udviklingen
generelt gået den forkerte vej. Det mærker vi
som pensions- og forsikringsselskab. Vi ser
blandt andet en tendens til, at flere voksne
og unge mistrives med psykiske lidelser som
eksempelvis angst og stress. Samtidig har
vi fra 2015 til 2019 set en betydelig vækst i
sygemeldinger på grund af stress blandt vores
kunder, og det har vist sig sværere end forventet at få stressramte tilbage i job.
Det er et kerneelement i vores forretning at
tilbyde vores kunder tryghed og hjælp via

Sådan skaber vi rammerne for et sundt og trygt arbejdsliv
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PFA EarlyCare
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PFA Liv

Hurtig hjælp, når
helbredet halter
PFA’s forsikringer sikrer kunderne hjælp og økonomisk tryghed ved alvorlig sygdom eller ulykke.
Forsikringerne giver dermed en håndsrækning på
et helt afgørende og sårbart tidspunkt i livet. PFA
Skadecenter og PFA Sundhedscenter modtager
samlet årligt over 300.000 opkald fra kunder, der
har brug for hjælp.
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Videndeling med fagfolk, forskere og
HR-medarbejdere
I PFA ønsker vi at fremme videndeling om
sundhedsområdet og ikke mindst finde svar
på den voksende udfordring med stress på
de danske arbejdspladser. Derfor gik vi i 2016
sammen med Lederne om at etablere et
tværgående Advisory Table om stress. I 2019
har vi afholdt to møder i vores Advisory Table
med deltagelse af HR-medarbejdere fra vores
største kunder, ledere fra PFA, forskere og
eksperter fra Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske
Universitet og Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø.
Vores fokus har været på, hvilken rolle topledelse og organisationsdesign spiller i forhold
til stress - det vil sige aspekter, der har med
arbejdspladsens struktur, kultur og ledelse
at gøre. Vi har blandt andet set på, hvordan
ledelse kan være med til at forebygge stress,
og hvordan trivsel kan tænkes ind i en organisations processer frem for at være et løsrevet
projekt. Resultaterne fra møderne i Advisory
Table samler vi i en rapport med konkrete
anbefalinger til løsninger på nogle af de problematikker, vi ser i forhold til organisatorisk
design og topledelse. Rapporten udkommer i
begyndelsen af 2020 og vil blive delt offentligt, så den kan være til gavn for virksomheder
generelt og dermed for samfundet.

Partnerskab om sundhedsløsninger
Det er også ved at rykke tæt sammen med
vores virksomheds- og organisationskunder,
at vi i partnerskab kan afdække og forbedre
sundheden på den enkelte arbejdsplads.
Vores mål er at hjælpe vores virksomheds- og
organisationskunders medarbejdere og medlemmer med at forblive raske og forebygge
sygdom, skader og mistrivsel.
Vi har i 2019 samarbejdet med mere end
250 virksomheds- og organisationskunder
om alt fra mindre projekter til udvikling af

22

S a m f u n d s a n s v a r i P FA · 2 019

langsigtede sundhedsstrategier, som fokuserer på medarbejdernes fysiske og psykiske
trivsel, kulturændringer og bæredygtige
løsninger. Her kan vi se en tendens til, at
virksomhederne generelt er mere modne end
tidligere i forhold til at etablere sundhedsstrategier frem for drypvise indsatser. Når vi
udarbejder en sundhedsstrategi, sker det i tæt
parløb med kunden på baggrund af en grundig
analyse af virksomhedens sundhedstilstand.
Med det afsæt kan vi i fællesskab identificere de
indsatsområder og værktøjer, der er behov for.
I 2019 har vi udvidet sundhedsanalysen med
spørgsmål, der omhandler arbejdspladsen - herunder den enkeltes digitale adfærd, psykologisk
tryghed og sociale relationer på jobbet.

Mødefri fredag bidrog til
øget trivsel
I forbindelse med udarbejdelse af
sundhedsstrategien for en større virksomhedskunde i 2017 identificerede vi i
analysen af medarbejderne en tendens
til, at medarbejderne følte sig stressede
over ikke at kunne nå det, de skulle, på
grund af væg til væg-møder. Derfor blev
der i 2018 igangsat en række indsatser,
der under overskriften ”Meeting free
Friday – time to get things done” skulle
ændre mødekulturen og skabe bedre
balance mellem arbejdsliv og fritid. I
2019 oplevede 60 procent af medarbejderne på grund af indsatserne en bedre
balance.

Vi ønsker også at gå nye veje og selv afprøve
de nyeste løsninger på sundhedsområdet.
Derfor har vi eksempelvis strategiske

samarbejder med førende forskere og eksperter for at øge viden om fysisk og mental
trivsel samt mulighederne for at forebygge
stress. I 2018 indgik vi et strategisk partnerskab med SUND Hub, som er et innovativt
iværksættermiljø under Det Sundhedsfaglige
Fakultet på Københavns Universitet. Her har vi
fortsat arbejdet med at rådgive iværksættere
og bidrage til udvikling af nye løsninger på
sundhedsområdet, der kan smitte positivt
af på arbejdslivet og eksempelvis være med
til at forebygge eller forkorte langvarigt
sygefravær.
I 2020 vil vi fortsat have skærpet fokus på
indsatser, hvor vi i fællesskab med såvel vores
kunder som vores samarbejdspartnere kan
blive bedre til at øge fysisk og mental trivsel
og at få sygemeldte medarbejdere tilbage på
højkant.

Intensiveret indsats mod langvarigt
sygefravær
De senere år har vi oplevet en stigning i langtidssygemeldinger, og den tendens er fortsat
i 2019, hvor vi har udbetalt i alt 2,4 mia. kr. til
kunder, som har haft brug for deres forsikringer. Det er aldrig rart at melde sig syg og
slet ikke, hvis udsigterne til at vende tilbage til
arbejdsmarkedet fortoner sig i en fjern fremtid.
Også for virksomheden og samfundet har det
uheldige konsekvenser - i PFA har udviklingen
været med til at skævvride balancen mellem
PFA’s forsikringsindtægter og -udgifter. Derfor
har vi som arbejdsgiver, forsikringsselskab og
samfundsaktør et skærpet fokus på, hvordan
vi kan blive bedre til at hjælpe den enkelte
hurtigere tilbage på fode igen.
Det er blandt andet sket gennem et øget
fokus på aktiv skadebehandling, som er en
koordineret indsats for at hjælpe kunder, der
har været sygemeldte i mere end tre måneder.
Som noget nyt har vi eksempelvis etableret
et samarbejde om et kursusforløb til kunder,
som er moderat eller hårdt ramt af stress.

Forløbet er baseret på gruppesessioner og har
videnskabeligt dokumenteret gode resultater.
Derudover har vi videreudviklet vores behandlingsforløb gennem underleverandører og er
blandt andet i gang med et testforløb, hvor
vi analyserer sygemeldte kunder, så vi kan
vurdere deres muligheder for komme tilbage
på arbejdsmarkedet herunder, hvilke typer af
behandling der vil give dem størst udbytte.

Personlig støtteperson til
de hårdest ramte kunder
I 2019 har vi gennem konceptet PFA
EarlyCare testet nye tilbud for at hjælpe
de hårdest ramte kunder tilbage til
jobbet efter sygdom. Her har vi næsten
bogstaveligt taget kunden i hånden, da
den enkelte kunde har fået tilbudt en
personlig social- eller sundhedsfaglig
vejleder, der følger dem helt tæt og både
kommer på hjemmebesøg, deltager i
møder med jobcenteret og arbejdspladsen samt hjælper med at henvise til de
rette behandlere. Kunden får således
personlig og professionel hjælp i en vanskelig periode, hvor det ofte kan være
svært at overskue situationen. Formålet
er at forkorte og ikke mindst forebygge
nye sygemeldinger, og indtil nu ser de
foreløbige resultater lovende ud.

Fokus på det grænseløse arbejdsliv
Stress har også været et af de temaer, vi har
taget op til debat i medierne og i samfundsdebatten generelt. Her har vi med afsæt i
tal og indsigter fra vores egne sundhedsforsikringer forholdt os til de tendenser, vi ser.
Eksempelvis, at grænserne mellem fritid og
arbejdstid i stigende grad flyder sammen.
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Mobilen giver nem adgang til nyheder døgnet
rundt, e-mails og andet input, og det kan
være svært for den enkelte at sætte sunde
grænser for brugen. Tal fra en befolkningsundersøgelse, Epinion har gennemført for os
i 2019, viser, at to ud af tre tjekker e-mails
fra deres arbejde, når de reelt har fri. Vi tog
det grænseløse arbejdsliv op til debat på Folkemødet på Bornholm, hvor vi sammen med
fagfolk og politikere stillede skarpt på, hvad
det betyder for den mentale sundhed, når vi
ikke får restitueret. Og hvad det betyder for
vores produktivitet på arbejdspladsen, når
privatlivet forstyrrer.
Sund brug af teknologi er et område, hvor
vi gør en aktiv indsats for at hjælpe med
løsninger for vores kunder. Vi tilbyder blandt
andet kurser til at skabe sunde digitale vaner.
Derudover har vi i 2019 tilbudt lederkurser
i stresshåndtering og forebyggelse til vores
virksomheds- og organisationskunder. Knap
100 virksomheder og organisationer har
haft deltagere på disse kurser, som er blevet
afholdt i København og Aarhus. PFA’s egne
ledere og medarbejdere er også blevet tilbudt
stressforebyggende kurser, og i 2019 har over
400 deltaget.

Når sygdom påvirker arbejdslivet
for de pårørende
Gennem de sidste 6-7 år har vi set en stigning
i antallet af henvendelser om børn med psykiske problemer, og generelt tegner der sig
et billede af stigende mistrivsel også hos de
voksne. Når man er pårørende til et barn, en
samlever eller en anden, der mistrives eller er
alvorligt syg, påvirker det ens arbejdsliv, og
i værste fald kan det ende med, at man selv
må melde sig syg. Som pårørende kan man
derfor have brug for nogle særlige rammer
om arbejdslivet, og den udfordring bliver i
dag håndteret forskelligt fra virksomhed til
virksomhed. Det er derfor et område, vi har
haft fokus på i 2019, hvor vi har arbejdet på at
skabe nogle fælles guidelines og anbefalinger
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på området. Indsatsen skal lede frem til en
sundhedskonference i starten af 2020. Konferencen vil bestå af tre spor, der fokuserer
på henholdsvis børn og unge, samlever/ægtefælle og forældre/ældre.
Vi har også taget temaet op for PFA's medarbejdere i vores arbejde med sundhed på
arbejdspladsen. Her blev der under overskriften: Hvordan påvirker børn og unges trivsel
et sundt arbejdsliv? debatteret, hvad vi som
voksne, medarbejdere og arbejdsplads kan
gøre for at skabe gode rammer om pårørendes arbejdsliv. Arrangementet var bygget op
som en paneldebat, hvor tre af de frivillige
organisationer, som PFA Brug Livet Fonden
har støttet, kom med deres indsigter og perspektiver på området.

PFA’s arbejde med et sundere arbejdsliv
bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om vores arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på side 31.

Vidste du, at:
• 71 procent følger ikke Sundhedsstyrelsens
anbefalinger om fysisk aktivitet
• 19 procent oplever symptomer på stress
• 34 procent oplever søvnproblemer.
*Tal fraundersøgelse, som Epinion har foretaget
på vegne af PFA.
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Det gode seniorliv
Vi har i 2019 fortsat udviklingen af tilbud og services til det voksende antal seniorer i den danske
arbejdsstyrke og samfundet generelt. Blandt andet har vi taget første spadestik til opførelsen af
nye seniorboligfællesskaber, lanceret nye delpensionsløsninger og hjulpet virksomhedskunder
med at udforme karriereplaner for deres seniormedarbejdere. Vi har også sat vores viden i spil i
regeringens seniortænketank og afholdt kurser og konferencer om det gode seniorliv.

I PFA arbejder vi for at skabe gode rammer
om et trygt og aktivt liv for vores seniorkunder - også når de ikke længere går på
arbejde. I takt med, at der bliver flere seniorer
på arbejdsmarkedet, udgør de en større og
større kundegruppe i PFA, og den aldrende
arbejdsstyrke generelt stiller nye krav til
blandt andet HR-området i fremtiden. Vi ser
fx en klar tendens til, at medarbejderne bliver
længere på arbejdsmarkedet, flere og flere
arbejder efter, de er pensioneret, og mange
vil gerne have mulighed for en mere fleksibel
tilbagetrækning.
I 2018 kom PFA's tænketank – Den nye 3.
alder med en række konkrete anbefalinger til
fremtidens seniorliv, som er blevet yderligere
bearbejdet af vores netværk af virksomheds- og

organisationskunder, Studie 60+. I 2019 har vi
fortsat arbejdet med at forankre anbefalingerne
i samfundet generelt og hos vores kunder.
Anbefalinger og nye løsninger til den
aldrende arbejdsstyrke
Med udsigten til flere ældre og færre unge i
arbejdsstyrken kigger vi ind i en fremtid, hvor
nogle brancher vil få svært ved at rekruttere
arbejdskraft. I 2019 har PFA som eneste
kommercielle aktør deltaget i regeringens
seniortænketank for et længere og godt seniorarbejdsliv. Tænketankens arbejde har resulteret
i en rapport med konkrete anbefalinger, hvor
vi har bidraget med vores indsigt i, hvad der
skal til for at holde seniorerne længere tid på
arbejdsmarkedet til gavn for både den enkelte,
virksomheden og samfundet som helhed.

Sådan skaber vi rammerne for et
sundt og trygt seniorliv

Seniorboliger

Netværk og inspiration
Seniordage

Rådgivning om
senkarriere
Kurser og senkarriereforløb
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Økonomisk
planlægning
Optimering af
økonomien før og
efter pension

Bofællesskaber og udvikling
af seniorboligstandard

Sundhed
Forsikring til + 60-79 år, PFA
Senior Sundhed

Vi har særligt anbefalet:
• At reglerne på området gøres mere enkle,
så den enkelte nemmere kan gennemskue
sine muligheder.
• At arbejdspladserne øger fokus på individuelle karriereplaner for seniormedarbejderne, så de bliver motiveret til at forlænge
arbejdslivet.
• At pensionsselskaber skal tilbyde delpension, så medarbejderne kan få en mere
fleksibel tilbagetrækning.

Vi har også deltaget i Sundhedsstyrelsens
referencegruppe og arbejdsgruppe til udarbejdelse af en national handlingsplan for det
gode ældreliv. Vi har haft et særligt ønske
om at få fokus på seniortilværelsen som en
selvstændig livsfase, hvor der er behov for
at belyse nye muligheder. Konkret har vi lagt
vægt på:
• At medarbejderne tilbydes seniorkurser, der
rådgiver om alle aspekter ved overgangen
til pensionisttilværelsen - økonomiske såvel
som sociale.
• At der afholdes seniorsamtaler med fokus
på udvikling i senkarrieren og muligheder
i de sidste år af arbejdslivet - ikke kun på
afvikling.
• At der gives vejledning til seniorer om
muligheder i boligvalg, og hvad det har af
økonomisk betydning.
• At der skal bygges flere moderne boliger,
der særligt dækker seniorers behov.
Derudover har Sundhedsstyrelsen inviteret os
med i et nyt 2-årigt partnerskab om det gode
ældreliv. Her kommer vi til at fortsætte arbejdet med at forankre vores anbefalinger til det
gode seniorliv i samfundet.

Det gode seniorliv til debat
I årets løb har vi også engageret os i
samfundsdebatten på seniorområdet. Det

Vidste du:
• I 2050 vil ca. en tredjedel af arbejds
styrken bestå af ældre over 60 år.
• 5 ud af 6 seniorer vil gerne arbejde op
til 15 timer ved siden af pensionen.
• Halvdelen af danskerne går først i gang
med at planlægge pension med mindre
end et år tilbage af arbejdslivet*.
*Fra OECD-rapport samt undersøgelse blandt 2.000
danskere foretaget af Epinion på vegne af PFA i 2019.

gjorde vi blandt andet på Folkemødet, hvor
vi i samarbejde med en række politikere,
eksperter og borgere satte fokus på nogle af
de udfordringer, som har betydning for vores
kunder, pensionssektoren og befolkningen
som helhed. Under overskriften: Den store
pensionsdyst stillede vi blandt andet skarpt
på opskriften til det gode seniorliv. Vi ved,
at pension for mange anses som et tørt og
komplekst emne, så vi forsøgte at gøre det
mere spiseligt. Deltagere fra arbejdsgiverorganisationer, PFA’s virksomhedskunder og
ældreorganisationer fik sammen med fagfolk
fra PFA mulighed for at ælte det danske pensionssystem godt igennem og forme en dej
af ingredienser som fx tidlig eller sen tilbagetrækning, delpension, folkepension, opsparing
og udbetaling af livrente, pension mm.
På Folkemødet inviterede vi også til debat om,
hvordan fremtidens velfærd skal struktureres,
når vi kigger ind i et samfund med et stigende
antal ældre og voksende efterspørgsel efter
velfærd. Når vi i 2019 valgte at sætte ekstra
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Senkarriere med fokus på udvikling
Dialogen om overgangen fra arbejdsliv til
pension kan være svær at tage, og mange
går ofte for sent i gang med planlægningen.
En anden udfordring er virksomhedernes
begrænsede erfaring med at afdække behov
og finde den rigtige løsning til hver enkelt
seniormedarbejder.

fokus på dette emne, er det fordi, vi oplever
en stigende bekymring for, om det offentliges
velfærdtilbud vil være tilstrækkelige fremover.
En befolkningsundersøgelse, foretaget af
Epinion for PFA, viser således, at blot 47
procent tror på, at den offentlige ældrepleje
vil være tilstrækkelig, når de bliver gamle. Det
er derfor også et område, som vi vil arbejde
videre med i 2020, hvor vi bl.a. vil kigge på
muligheden for at tilbyde supplerende ydelser
inden for eksempelvis ældreomsorg.

Vi har derfor udviklet PFA Senkarriere,
som består af et uddannelsesforløb for
HR-medarbejdere og ledere, en dialogguide
til senkarrieresamtaler på arbejdspladsen,
værktøjer til refleksion samt ikke mindst
muligheden for et individuelt coachforløb
for den enkelte medarbejder. Formålet er at
hjælpe den enkelte til at blive mere konkret
om ønsker til og muligheder for sin egen
senkarriere, herunder afklare ansvar og
arbejdsopgaver i virksomheden i de sidste år
frem mod pensionering.

Delpension på flere måder
I 2019 har vi også arbejdet med at omsætte
vores indsigter og anbefalinger til konkrete
løsninger, der kan komme vores mange
kunder til gavn, så de kan få en inspirerende
og virksom senkarriere med mulighed for at
trække sig tilbage fra arbejdslivet i det tempo,
der passer dem.

Konceptet er blevet testet hos to virksomheder i 2019, og tilbagemeldingerne har været
så gode, at det nu vil blive tilbudt til alle vores
kunder samt PFA's egne medarbejdere.

Der kan være stor forskel på virksomhedernes
ønsker til delpension, og mulighederne kan
afhænge af overenskomstmæssige krav. Vi
tilbyder derfor tre forskellige modeller for delpension for at imødekomme ønsket om størst
mulig fleksibilitet. Se herunder:
Tre forskellige muligheder for at gå på delpension

A

Maksimal
lønkompensation

B

Delvis
lønkompensation

C

Uændret
pensionsindbetaling

Kunden har både ind- og

Pensionsindbetalingen kan

Pensionsindbetalingen

udbetaling på samme

nedsættes til en lavere andel

beregnes af den hidtidige

pensionsordning.

af lønnen.

fuldtidsløn.

Dette giver mulighed for at gå

Det giver mulighed for at gå

Denne løsning er til kunder,

ned i tid med minimal påvirkning

ned i tid og blive delvist løn-

som ønsker at gå ned i tid (og

af rådighedsbeløbet her og nu.

kompenseret via en lavere

dermed får et mindre rådig-

pensionsindbetaling.

hedsbeløb) og fortsætte samme
indbetaling til pension.
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Inspiration til det
gode seniorliv
PFA inviterer et par gange om året kunderne til
seniordage, hvor de kan få inspiration til det gode
seniorliv. Her kan gæsterne blandt andet høre om
overgangen til pensionistlivet, blive klogere på
PFA’s investeringer, få sundhedstips og rejseinspiration. Billedet er fra seniordagen i oktober 2019 i
Øbrohuset i København.
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Sådan tog testvirksomhederne
imod PFA Senkarriere
Over en periode på tre måneder har
to af vores virksomhedskunder hjulpet
med at teste PFA Senkarriere. Ud fra
deres feedback har vi tilpasset konceptet, så det kan give mest mulig værdi for
alle parter. Her er udvalgte input fra de
to testvirksomheder:
Virksomhederne fremhæver blandt
andet, at forløbet giver en indsigt i
medarbejdernes tanker og ønsker, som
de ikke selv kunne nå frem til. Det er
værdifuldt for dem, fordi det styrker
medarbejdernes muligheder for at blive
længere på arbejdspladsen og dermed
fastholde vigtige kompetencer.
Medarbejderne fremhæver blandt
andet, at forløbet har været en stor
hjælp til at starte dialogen om de sidste
år på arbejdsmarkedet, som tit kan blive
misforstået og dreje sig om afvikling. Den
svære samtale er blevet mere legitim, og
det har skabt større tryghed i planlægningen af de fremtidige opgaver. Samtidig
har testforløbet vist, at det er godt at
tale om seniormuligheder i god tid, da det
tager tid at planlægge, og tankerne skal
have tid til at modnes.

Seniorarrangementer for virksomheder
og privatkunder
Vi har i 2019 inviteret HR-repræsentanter fra
vores virksomhedskunder til seniorkonferencer
i Vejle og København, hvor vi har sat fokus på
udfordringerne ved det aldrende arbejdsmarked. Her kunne godt 150 deltagere få gode råd
og videndele på tværs af virksomheder.
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For vores privatkunder har der været gode råd
at hente om overgangen til pensionisttilværelsen ved at deltage i PFA Seniordag. I 2019
deltog ca. 2.000 kunder og ledsagere i PFA
Seniordag i Horsens og København. Derudover har kunderne mulighed for at deltage i
PFA’s seniorkurser. Kurserne omhandler både
de juridiske og økonomiske aspekter vedrørende pensionsordningen samt personlige
overvejelser i forhold til at skulle forberede
sig på pensionisttilværelsen. I 2019 deltog ca.
5.000 kunder i seniorkurser.

Nye boligformer til seniorlivet
Med til et godt seniorliv hører også et trygt
sted at bo, der kan danne rammen om en
aktiv hverdag med gode muligheder for
socialt samvær. Resultaterne fra PFA’s tænketank viser, at sociale relationer er vigtige
for at bevare det gode seniorliv, og ifølge
en befolkningsundersøgelse foretaget af
Epinion for PFA vil 39 procent af danskerne
gerne have en senioregnet bolig, hvis behovet opstår med alderen. I PFA ønsker vi at
bidrage til at imødekomme behovet for flere
seniorvenlige boliger og bofællesskaber,
og vi har i 2019 udviklet et nyt koncept for
seniorboligfællesskaber, som tager afsæt i
vores seniorboligstandard, der indeholder 46
anbefalinger til en god seniorbolig. Boligerne
er karakteriseret ved at være indrettet til
seniorlivets behov med central beliggenhed
og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber. Alt sammen skal medvirke til at øge
seniorernes livskvalitet. I 2019 blev det første
spadestik taget til PFA seniorbofællesskaber i
henholdsvis Odense og Horsens.

PFA’s arbejde med det gode seniorliv bidrager
til følgende verdensmål:

Læs mere om vores arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på side 31.

Sådan bidrager PFA til FN’s Verdensmål
PFA bakker op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi udvalgte i 2018 fem mål,
som vi ønsker at bidrage til og har koblet til vores forretningsstrategi. Det gælder verdensmål
nummer 3, 7, 12, 13 og 17. Særligt målene om klima og bæredygtig energi skal realiseres gennem vores investeringsfokus.
Skemaet her viser, hvordan vi kobler de fem mål til vores forretning gennem en række konkrete
eksempler. Flere af aktiviteterne er yderligere beskrevet i årsberetningen.
I 2020 vil vi arbejde med en samlet status over vores bidrag til de fem mål.

Verdensmål

Konkrete indsatser

Sundhed og
trivsel
(FN Verdensmål 3)

1. PFA har arbejdet med nye tiltag for at fremme sundhed og trivsel i
Danmark. Vi har indgået et partnerskab, der skal hjælpe med at skabe
sundere digitale vaner i både privatsfæren og på arbejdspladsen.
2. Vi samarbejder med SUND Hub på Københavns Universitet, hvor PFA
bidrager til udviklingen af nye digitale sundhedsløsninger.

1. PFA har investeret i vedvarende energikilder som eksempelvis verdens største havvindmøllepark og bidrager på den vis til den grønne
Klimaindsats og
Bæredygtig energi omstilling.
2. Vi klimascreener aktieporteføljen for at understøtte målsætningen
(FN Verdensmål 7
fra Paris-aftalen
& 13)
3. Vi har udviklet en metode til at implementere Paris-aftalen i vores
danske ejendomsportefølje.

1. Når PFA investerer, har vi fokus på ansvarligt forbrug og produktion
samt på bæredygtighed, når vi planlægger nye ejendomsinvesteringer
Ansvarligt forbrug
eller større renoveringer af eksisterende ejendomme.
og produktion
2. Vi har fokus på, at de selskaber, PFA investerer i, er baseret på lang(FN Verdensmål 12)
sigtede bæredygtige forretningsmodeller, som tager hensyn til både
menneskerettigheder, klima, miljø og god selskabsledelse.
1. PFA har investeret i Investeringsfonden for Udviklingslandes fond,
Danish SDG Investment Fund. Fonden er et offentligt-privat samarbejPartnerskaber for de, der har til formål at investere i selskaber og projekter, der kan løse
handling
de samfundsudfordringer, som fremhæves i de 17 verdensmål.
(FN Verdensmål 17) 2. Vi er en del af Nordic Engagement Coorperation (NEC), som er et
samarbejde om dialog med selskaber på investeringsområdet. Vores
partnerskaber på sundhedsområdet er beskrevet ovenfor.
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