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PENSJONSBOOMERANGEN
Overgangen fra ytelses- til innskuddspensjon har gjort
livet lettere for arbeidsgivere. Likevel er det ingen
grunn til å hvile på laurbærene. Da står man i fare for
at pensjonsboomerangen slår kraftig tilbake. Det kan
koste dyrt.
Lovverket åpnet i 2001 for at arbeidsgivere kunne gå over fra
ytelsesordning til innskuddsordning, og lovendringen markerte en endring
i det norske pensjonsmarkedet. Etter at folketrygden ble reformert i
2011, ble dette enda tydeligere. Siden 2011 har det vært et massivt skifte i
det private næringsliv, fra ytelses- til innskuddspensjon.
Reformen i 2011 satte i gang det vi kaller den store transformasjonen. I
dag har ca 88 % av selskaper i privat sektor innskuddsordning, og tallet vil
fortsette å øke, sier Tore Martin Andersen, seniorkonsulent i Mercer.
Det er ingen overraskelse at stadig flere selskaper velger
innskuddspensjon. Ordningen gir arbeidsgivere økt kontroll over faste
utgifter, og mer forutsigbarhet om fremtidige kostnader. Der man
tidligere kunne oppleve store svingninger i kostnader, er man nå til enhver
tid klar over hvilke utgifter man har, og kommer til å få. Samtidig er det
flere ting arbeidsgivere bør være oppmerksom på, etter overgangen.
Mercer kan hjelpe deg å belyse utfordringene knyttet til
innskuddspensjon og hvilke tiltak som kan iverksettes til fordel for
arbeidsgiver og arbeidstaker.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra
til å følge opp deres innskuddspensjonsordning.
Mer informasjon finner du også på vår hjemmeside www.mercer.no

Innskuddsordningen gir arbeidsgivere mer kontroll,
og økt forutsigbarhet. Ikke overraskende velger stadig
flere selskaper innskudd fremfor ytelse.
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M A N G E FA LLG R U V E R

Annabell Siem Mathiesen
Leder for aktuar- og
investeringsrådgivningsmiljøet
i Mercer

Mange arbeidsgivere opplever
at fordelene ved overgangen til
innskuddspensjon har redusert
behovet for å ha et bevisst forhold til
den pensjonsordningen de tilbyr, og
oppfølgingen av denne. Det er imidlertid
liten grunn til å hvile på laurbærene skal
vi tro Annabell Siem Mathiesen, leder for
aktuar- og investeringsrådgivningsmiljøet
i Mercer.
Overgangen fra ytelse- til innskuddspensjon er et
gode for arbeidsgiver, men også en mulig fallgruve.
Overgangen har ført til risiko for en boomerangeffekt. Hvilke valg man tar, og hvor aktivt man
forholder seg til pensjonsordningen, vil avgjøre
hvordan man blir truffet av pensjonsboomerangen
i fremtiden.

Hvilke valg man tar fremover, og
hvor aktivt man forholder seg til
pensjonsordningen, vil avgjøre
hvordan man blir truffet av
pensjonsboomerangen i fremtiden
Det er spesielt tre fallgruver arbeidsgivere bør være
oppmerksom på etter å ha gått over fra ytelses- til
innskuddspensjonsordning:
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Tore Martin Andersen,
Seniorkonsulent i Mercer

1. FOR L AV RI S IKO
Mange arbeidsgivere har etablert
innskuddspensjonsordninger hvor
innskuddene automatisk blir plassert i
kombinasjonsfond med svært lav risikoprofil, satt opp
mot hva vi mener de fleste ansatte har risikobærende
evne til. Enkelte har som utgangspunkt en aksjeandel
på 10 til 20 prosent, med mindre de ansatte aktivt går
inn og endrer dette. I tillegg har enkelte produkter en
for tidlig nedtrapping fra aksjer til mindre risikofylte
alternativer i investeringsprofilen. Enkelte livssyklusfond
starter nedtrapping før pensjon i 30- og 40-årsalderen.
Resultatet av disse to momentene, er at de ansatte kan
ende opp med langt lavere avkastning enn vedkommende
kunne fått om risikoen var tilpasset hver enkelt sin
risikoevne og -vilje.
Ett enkelt -eksempel som setter ting i perspektiv er
at om man får én prosent mindre avkastning i året i 30
år, får man ca. 20 prosent mindre pensjon når man går
av. Det er betydelig, og vi vet at dette er noe som med
stor sannsynlighet kommer til å ramme mange ansatte
fremover, sier Tore Martin Andersen.

Får man én prosent mindre avkastning
i året i 30 år, får man ca. 20 prosent
mindre pensjon når man går av. Det er
betydelig, og vi vet at det er noe som
med stor sannsynlighet kommer til å
ramme mange ansatte.

2. LEVERANDØRENES
EGENINTERESSER
Det finnes i underkant av ti leverandører i
Norge som tilbyr pensjonsprodukter. Flere
av disse har klare egeninteresser i å tilby produkter der
store deler av pengene er plassert i leverandørens egne
fond, bl.a. fordi det gir dem høyere marginer. Det er
imidlertid sannsynlig at ikke alle leverandører er best på
alt, og at det ville lønnet seg for ansatte å ha pengene i
andre fond som antas å gi høyere avkastning.
Som med mobiloperatører er det ikke slik i dag at
man bør velge én pensjonsleverandør og beholde
leverandøren i flere tiår. Et passivt forhold til
leverandørenes vilkår og forvaltning kan være kostbart,
sier Annabell Siem Mathiesen.

Som med mobiloperatører, er det
ikke slik i dag at man bør velge én
pensjonsleverandør og beholde
leverandøren i flere tiår. Et passivt
forhold til leverandørenes vilkår og
forvaltning kan være kostbart.

3. M A N G EL PÅ KU N N S K A P
OG INTERESSE
Den tredje og siste fallgruven arbeidsgivere
bør være oppmerksom på etter overgangen
til innskuddspensjon, er sitt eget og de ansattes
kunnskapsnivå om pensjon og pensjonssparing.
Undersøkelser viser at det er svært lav kunnskap om
pensjon i befolkningen, noe som resulterer i få aktive valg
fra de ansattes side og valg som bygger på et for dårlig
kunnskapsnivå. Ettersom en rekke pensjonsprodukter er
konstruert på en slik måte at de ansatte selv kan gå inn
og justere sine pensjonsavtaler manuelt, betyr dette at
man potensielt går glipp av høyere avkastning.
Også på arbeidsgiversiden er det lav kunnskap om hvilke
pensjonsprodukter som vil gagne de ansatte best. Flere
arbeidsgivere har naturlig nok lite data og analyser om
hvilke leverandører og fond man kan forvente gir best
avkastning, og har med det et mangelfullt grunnlag å
fatte gode beslutninger på.

Vår erfaring etter å ha hjulpet over
200 arbeidsgivere med overgangen fra
ytelsesordning til innskuddsordning viser
at selv om forholdene ligger til rette for å
ta gode valg, gjøres dette nødvendigvis
ikke i praksis. Ikke fordi de ikke ønsker
å maksimere avkastning, men fordi man
ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva
man har mulighet til å gjøre.

Vår erfaring etter å ha hjulpet over 200 arbeidsgivere
med overgangen fra ytelsesordning til innskuddsordning
viser at selv om forholdene ligger til rette for å ta gode
valg, gjøres dette nødvendigvis ikke i praksis. Ansatte
blir værende på lave aksjeandeler i pensjonsporteføljen
sin, og endrer ikke nedtrappingsplanene som ligger
som standard i pensjonsproduktet. Ikke fordi de ikke
ønsker å maksimere avkastning, men fordi man ikke har
tilstrekkelig kunnskap om hva man har mulighet til å
gjøre. sier Mathiesen.
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PENSJONSBOOMERANGEN
PROBLEMOMRÅDER

UNDEREKSPONERING
FOR RI SIKO

TA P T E
MULIGHETER FOR
M E R AV K A S T N I N G

DÅRLIGE
BESLUTNINGER
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ARBEIDSGIVERS
AT T R A K T I V I T E T

A N S AT T E S
FINANSIELLE
TRYG GHET

PENSJONSPLANENS
BÆREKRAFT
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STORE KONSEK VENSER
Selv om mange arbeidsgivere opplever overgangen
til innskuddspensjon som en lettelse ved at man
har fått bedre oversikt og mindre kostnader, kan
konsekvensene av å ignorere fallgruvene nevnt ovenfor
være svært negative. Pensjonsboomerangen kan treffe
svært uheldig, skal vi tro seniorkonsulent i Mercer, Tore
Martin Andersen.
Det hele koker ned til avkastningen de ansatte får, og
som resultat hvilke midler de får til rådighet når de
skal gå av med pensjon, og ikke minst hvilket ansvar
arbeidsgiver bør ta og tar for å sikre sine ansatte, sier
Andersen.
Han trekker frem tre konkrete negative effekter som
kan inntreffe, om arbeidsgiver ikke tar nødvendige
forhåndsregler.
For det første kan man ende opp med å tilby en
pensjonsordning som ikke er bærekraftig. Med det
menes det at de ansatte rett og slett ikke har nok
penger til å pensjonere seg når de ønsker. Det kan
medføre en rekke komplikasjoner. De ansatte kan
velge å klore seg fast i flere år enn vedkommende
har kapasitet til eller ønske om, for å sikre seg bedre
pensjon, sier Andersen.
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Vi ser eksempler til ettertanke i USA nå. USA er et
pensjonsmarked som det er hensiktsmessig å se
på ettersom de har operert med innskuddspensjon
over lang tid. Der innser mange arbeidstakere i
pensjonsalder at de etter flere tiår med pensjonsavtale
fra arbeidsgiver ikke har råd til å gå av med pensjon.
De velger å stille arbeidsgivere til ansvar fordi de ikke
har fulgt opp ordningen på en tilfredsstillende måte,
og med det påført ansatte store tap i form av lavere
avkastning.

Vi ser eksempler til ettertanke i USA
nå. Arbeidstakere innser at de etter
flere tiår med pensjonsavtale i et
selskap ikke har råd til å gå av med
pensjon. De velger å stille arbeidsgiver
til ansvar fordi de ikke har fulgt opp
ordningen på en tilfredsstillende måte,
og med det påført ansatte store tap.

Andersen mener det ikke er utenkelig at også norske
ansatte kan komme til å reagere i fremtiden, om de
oppdager at arbeidsgiver har neglisjert oppfølgingen
av innskuddspensjonsordningen med det resultat at
pensjonsordningen ikke er bærekraftig.

REDUSERT EFFEKTIVITET
OG KONKURR ANSEEVNE
Den andre negative boomerang-effekten som kan
inntreffe, er at en dårlig oppfølging av pensjonsavtalen
selskapet har kan føre til mindre effektivitet blant de
ansatte.
I studier brukes begrepet finansiell trygghet blant de
ansatte som begrep på hvordan de opplever sin egen
finansielle situasjon. At arbeidsgiver følger godt opp
for å sikre best mulig pensjon, er viktig del av deres
finansielle trygghet. Studier viser at ansatte med stor
finansiell trygghet arbeider langt mer effektivt enn
personer med lav finansiell trygghet. Studier viser også
at ansatte med lav finansiell trygghet bruker flere timer
i måneden på nettopp denne utfordringen, sier Annabell
Siem Mathiesen.

Etter hvert som det går opp for ansatte
at pensjonsmarkedet har endret seg, vil
stadig flere stille spørsmål ved hvilke
ordninger selskapene tilbyr, og hvordan
de ansattes fremtid forvaltes. Da vil det
å havne bakpå kunne koste dyrt.

Den tredje negative konsekvensen av dårlig oppfølging
fra arbeidsgivers side er redusert attraktivitet i
arbeidsmarkedet. Stadig flere selskaper bruker pensjon
og andre ansattgoder for å tiltrekke seg og beholde
de beste kandidatene. Med økt tilgang på informasjon i
markedet, vil en dårlig pensjonsordning innvirke negativt
på rekruttering og evnen til å beholde eksisterende
ansatte. Mangel på informasjon om hvilke ordninger
konkurrentene velger, og hvilke vilkår de tilbyr, kan føre
til at man ikke har kontroll på egen konkurransekraft
relatert til det å være en attraktiv arbeidsgiver.
Etter hvert som det går opp for ansatte at
pensjonsmarkedet har endret seg, vil stadig flere
stille spørsmål ved hvilke ordninger selskapene tilbyr,
og hvordan de ansattes fremtid forvaltes. Da vil det å
havne bakpå kunne koste dyrt, sier Mathiesen.
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I K K E V E N T M E D Å TA G R E P
Mathiesen og Andersen er begge enige om at
arbeidsgivere ikke bør vente med å ta grep, men at
man så fort som mulig bør få en økt forståelse for og
et aktivt forhold til hvilken pensjonsordning man tilbyr
sine ansatte.
Det koker ned til hvilket ansvar arbeidsgiver opplever
at de har overfor de ansatte, og hvilken risiko de
selv er villig til å ta. En arbeidsstokk som 20 eller 30
år fra i dag skal gå av med pensjon, og som innser at
arbeidsgiver har gjort lite eller ingenting for å sikre
dem best mulig pensjon, vil være lite fornøyd med det,
sier Mathiesen.

Som nevnt er det i USA eksempler på at arbeidsgivere
blir stilt til ansvar av nettopp den grunn, og det
er ikke utenkelig at arbeidsgivere i Norge kan bli
konfrontert med at de har neglisjert å følge opp
innskuddsordningen regelmessig for å tilrettelegge
for at de ansatte får best mulig pensjon. Dette kan
potensielt både få økonomiske konsekvenser og
samtidig innebære unødvendig omdømmerisiko, sier
Andersen.
De er begge enig i at bevisste og aktive grep i dag er
den beste og billigste måten å sikre de ansatte og
selskapet for fremtiden.

En arbeidsstokk som 20 eller 30 år fra i dag skal gå av med pensjon, og innser at
arbeidsgiver har gjort lite eller ingenting for å sikre dem best mulig pensjon, vil
være lite fornøyd med det, sier Mathiesen.
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LES M ER O M PEN S J O N S B O O M ER A N G EN PÅ
W W W.MERCER.NO

9

Karriereutvikling og finansiell trygghet for de ansatte I dag og
I fremtiden.
Vi jobber med å skape en tryggere og mer verdifull fremtid
for våre kunder og deres ansatte - enten vi utformer rimelige
helseplaner, sikrer inntekt etter pensjonering, eller samkjører
ansatte med bemanningsbehov. Som endringsveiledere
bruker vi analyse og innsikt, vi forutser og forstår virkningen
av de enkelte forretningsmessige beslutninger, både nå og i
fremtiden. Vi ser folks nåværende og fremtidige behov med
et innovativt blikk, helhetlig syn, spesialisert kompetanse, og
analytiske evner, som styrker enhver idé og løsning vi tilbyr.
I mer enn 70 år har vi omsatt innsikt til handling, slik at
mennesker verden over har mulighet for god helse, et godt
arbeidsliv og en trygg pensjon. Hos Mercer sier vi at det er vi
som i dag former morgendagen.
Mercer er representert i mer enn 40 land, har over 20.000
ansatte og er en del av Marsh & McLennan Companies (MMC).
I Norge er vi ca. 55 ansatte. Som en global aktør kan vi tilby
unike produkter og tjenester for multinasjonale bedrifter.
For mer informasjon, gå til www.mercer.no

Copyright 2017 Mercer LLC. All rights reserved.

10

6001720A-WE

