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Kære FSP-senior 

Vi ønsker dig og din familie en rigtig dejlig jul og et skønt nytår. 

Pensionist i FSP er kommet flot fra start, hvilket viser at interessen for udviklingen i vores pension 

er stor. Vi tog initiativet, fordi vi mener at FSP’s interesse for pensionskassens mange pensionister 

og dem som nærmer sig, godt kunne være større. Vi ønsker der skal være en målrettet information 

til os om de forhold som interesserer os, hvordan sikrer vi en pristalsregulering af vore pensioner, så 

købekraften ikke udhules, og betaling for ydelsesgaranti efter pensionering, tillader vi os at sætte et 

stort spørgsmålstegn ved rimeligheden i. Vi ønsker at FSP gør noget ved kassens høje 

omkostninger, og vi er bekymrede over at vores pensionskasse i en periode på 10 år får en 100 kr. 

seddel til at blive til 134 kr., hvor andre med ATP i spidsen præsterer et resultat på op til 188 kr. 

Vi har for nylig set et stort pensionsselskab Sampension, som får tilladelse til at slette deres 

ydelsesgarantier med et pennestrøg. Vi er tilhænger af at FSP’s pensionister får lov til at foretage et 

valg, om man vil droppe ydelsesgarantien og gå over på markedsrente med muligheden for gevinst, 

men også med muligheden for tab. Dette valg skal være dit valg, foretaget på baggrund af en 

objektiv fremlæggelse af de muligheder og risici, der er ved Afdeling Markedsrente. Vipper 

vægtstangen til fordel for det nuværende, så bliver man i Afdeling Traditionel, hvor pensionen ikke 

kan reduceres.  

For øjeblikket er der stærke politiske kræfter, der arbejder for frit valg af pensionsselskab. Der skal 

ikke herske tvivl om, at det primære mål er at bevare vor egen pensionskasse FSP, men realistisk set 

kan det selvfølgelig ikke være for enhver pris. Hvis basale krav om større åbenhed, herunder 

underretning om grundlaget for regulering af pensionerne, og en hurtig påbegyndelse af 

(pristals)regulering af vore pensioner ikke tilgodeses, så vil det være fornuftigt at støtte et politisk 

krav om frit valg af pensionsselskab. Dette frie valg skal naturligvis også gælde for pensionister. 

Vort juleønske: Vi er allerede mange i Pensionist i FSP geografisk pænt fordelt over hele landet, 

men vi har plads til flere og der kan du hjælpe: Når du møder en seniorkollega, så spørg om hun/han 

er tilmeldt, hvis ikke, så send oplysning om navn, adresse, gerne tlf.nr., men vigtigst af alt mailadr., 

til pensionistifsp@gmail.com, materiale som er publiceret indtil nu findes på www.s-frode.dk. 

De allerbedste julehilsner  

Sven-Ove Larsen Bent Rasmussen Asbjørn Tofthøj Olsen      Frode Sørensen 

Hillerød  Frederiksberg Århus       Sønderborg 
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