
 

 

   Pensionist i FSP 

 

Kære medlem!                                                                                                  9/2012 

 

Ultimo juni 2012 

 

Vi håber I nyder sommeren selvom vi vel godt kunne tåle et par grader mere. 

 

Hvis intet nyt er godt nyt, så er det nok situationen og der sker ikke 

voldsomt meget på FSP's informationsfront. 

 

Vi forventer heller ikke at der sker det helt store før efter 10. august 

hvor den formelle godkendelse fra Finanstilsynet skulle foreligge. Vi har 

dog ikke helt ligget på den lade side. 

 

1) Vi har her i juni kunnet glæde os over at have passeret medlem nr. 

1.000, det er for os et bevis for, at vi skal fortsætte med fuld fart og 

det gør vi, når fusionen er endeligt godkendt vil vi udarbejde forslag til 

ny handlingsplan for FSP-medlemmer som en del af AP pension. 

 

2) Med udgangspunkt i fusionen og de udeståender der var fra 

generalforsamlingen den 19. april, har vi den 31. maj skrevet til 

Finanstilsynet angående følgende forhold: a) Den resterende gæld på 58 

mio. kr. som er lånt i bonuspotentiale hos de hvilende pensioner. b) Årsagen 

til at Finanstilsynet har givet tilladelse til en ny rentekurve som 

medførte en reduktion i pensionshensættelserne i Gennemsnitsrente med 258 

mio. kr, dette beløb er nu tilført egenkapitalen. c) Og det utroligt 

komplicerede med at vi som medlem nu er med i 3-4 kontributionsgrupper ud 

af 14. Hvordan vil Finanstilsynet sikre fuld åbenhed heromkring, så vi kan 

se udviklingen i den egenkapital, som måske giver en udlodning senest i 

2015? Kommentar: Som vi vurderer det må du næppe forvente nogen 

udlodning. 

 

Vi har endnu ikke hørt fra Finanstilsynet. 

 

3) De sidste 14 dage har vi haft skærpet opmærksomhed på nogle 

pensionskassers problemer, i forbindelse med den fortsat faldende rente. AP 

Pension var hurtig på banen og oplyste at man ingen problemer havde, det 

gik noget langsommere før FSP på deres hjemmeside kunne give den samme 

beroligende oplysning, efter at der var indgået en aftale mellem 

Brancheforeningen Forsikring og Pension og erhvervsminister Ole Sohn. 



 

 

Da aftalen indeholder nogle særlige forhold har vi den 20. juni skrevet til 

FSP's ledelse, idet aftalen indeholder en passus, hvor det anbefales at 

pensionskasserne får flest mulige medlemmer over på Markedsrente, det er 

første gang vi ser så markant en politisk udmelding. Vi har derfor spurgt 

FSP om man vil foretage sig noget eller afvente at fusionen er på plads, Vi 

vil også undersøge om opfordringen gælder alle, nogle eller ingen grupper 

af pensionister. Aftalen indeholder også en bestemmelse om at kontorenten 

indtil 1. januar 2014 højest må udgøre 2 %, vi har spurgt FSP, havd det 

betyder, når kontorenten ligger under grundlagsrenten og ikke mindst om de 

2 % yderligere bliver reduceret med betaling for ydelsesgaranti. 

 

Vi indrømmer, at det er kompliceret stof, men da det har betydning for 

vores fremtidige pension har vi "bidt" os fast i bordkanten og vil finde ud 

af det. 

 

Vi har fået oplyst at FSP forventer at kunne lægge en beregning ud på 

hjemmesiden, der viser konsekvensen for pensionister i Markedsrente, at 

resultatet for 2011 var negativt. De har lovet at det vil ske inden sommer, 

også derfor håber vi at det snart bliver sommer. 

 

Venlig hilsen 

Sven-Ove Larsen, Bent Rasmussen, Asbjørn Tofthøj Olsen og Frode Sørensen 

 

Medlemsopgørelse: 

Region Hovedstaden (275), Sjælland (107), Nordjylland (116), Midtjylland 

(225), Syddanmark (287).   * Total 1010.* 

 

Største kommuner: 
Aarhus (73), Sønderborg (63), Vejle (39), København (36), Aabenraa (35), 

Aalborg (35), Thisted (35), Esbjerg (28), Viborg (26), Skive (20), 

Frederiksberg (20), Haderslev (19), Greve (18), Odder (18), Odense (17), 

Roskilde (16), Tønder (16), Herning (16), Lolland (15), Hillerød (14), 

Allerød (14), Lyngby Tårbæk (13), Helsingør (13), Jammerbugten (13), 

Halsnæs (12) Holstebro (12), Egedal (11), Furesø (11), Gentofte (11), Vejen 

(11), Frederikssund (11), Vallensbæk (10), Svendborg (10), Ballerup (9), 

Hvidovre (9), Hjørring (9), Assens (9), Bornholm (9) . 

 

I 54 kommuner er der mellem 8 og 1 medlemmer. 

 

Vi har medlemmer i 92 af landet 98 kommuner, af de seks resterende er fem 

ø-kommuner og så har vi ingen medlemmer i Kalundborg. 

 

 
 

 

   


