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1/2010 

                                                                                                                                                                                             

Pensionist i FSP      

                                                                                                                               

  pensionistifsp@gmail.com 

- billedet af ”fsp-pensionisten” benyttes med tilladelse fra Storm-P museet på Frederiksberg - 

Initiativtagerne: 

Sven-Ove Larsen, Sporemagervej 6, 3400 Hillerød so@larsen.mail.dk 

Bent Rasmussen, Forhåbningsholms Allé 2, 4.th., 1904 Frederiksberg C benor@mail.tele.dk 

Asbjørn Tofthøj Olsen, Kystvejen 49, 8000 Århus atol@live.dk  

Frode Sørensen, Vesterled 19, 6400 Sønderborg frode@danportal.dk 

 

Initiativtagernes fælles referenceramme: 

Vi har alle fire været landsformand i Danske Sparekassefunktionærers Landsforening (DSfL) i 

perioden fra 1972 og indtil fusionen med bankfunktionærerne i 1992. Sammenlagt har vi deltaget i 

alle sparekassesektorens overenskomstforhandlinger i perioden 1971-1991 og derved været dybt 

involveret i varetagelsen af sparekassefolkets sociale og økonomiske interesser, herunder ikke 

mindst sikring af den overenskomstfastsatte pensionsordning, som første gang kom med i 

sparekasseoverenskomsten i 1965. 80-90 % af de ansatte i landets sparekasser havde i 1990 deres 

pensionsordning i Sparekassesektorens Pensionskasse (SSP) i dag Finanssektorens Pensionskasse 

(FSP). Vi er nu alle fire trådt ud af arbejdsmarkedet og får pension fra FSP. 
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Baggrunden for initiativet 

Antallet af pensionister i FSP var pr. 31. december 2009 2.653, heraf 1703 alderspensionister, 301 

invalidepensionister, 485 ægtefællepensionister og 164 børnepensionister, antallet af 

alderspensionister og ægtefællepensionister vil, grund af pensionskassens medlemssammensætning,  

stige markant i de kommende år. Informationen fra FSP til medlemmerne foregår via hjemmesiden 

www.fsp.dk, gennem et Nyhedsbrev der udsendes pr. mail til dem der abonnerer et par gange om 

året og på den årlige generalforsamling, hvor omkring 200 af kassens godt 17.000 medlemmer 

ekskl. sundhedsforsikring deltager. 

Vi mener at informationen til og kommunikationen med FSP’s pensionister ikke er tilstrækkelig og 

målrettet mod denne gruppe. Vi ser med bekymring på, at pensionskassen de seneste tre år ikke har 

været i stand til at pristalsregulere pensionerne og måske heller ikke kan gøre det de kommende år, 

at omkostningsniveauet er for højt, og at investeringsafkastet de seneste år ikke har været 

tilfredsstillende. Derfor har Pensionistifsp følgende målsætning: 

1. at forbedre og målrette informationen til FSP’s pensionister. 

2. at påvirke FSP og de politiske beslutningstagere så pensionerne som minimum kan  

pristalsreguleres.  

3. med kritiske øjne følge og påvirke FSP så omkostningsniveauet reduceres. 

4. med kritiske øjne følge og påvirke FSP så investeringsafkastet forbedres. 

5. at søge størst mulig indflydelse til FSP’s pensionister og gruppe +55. 

For at få opfyldt denne målsætning ønsker initiativgruppen gerne et formaliseret samarbejde med 

FSP’s bestyrelse og daglige ledelse. 

For at Pensionistifsp kan informere bedst muligt til interesserede FSP-pensionister har vi oprettet e-

mail: pensionistifsp@gmail.com, hvor vi vil informere interesserede om aktuelle pensionsforhold, 

ligesom vi her kan kontaktes med forslag, ideer og spørgsmål. Alle informationer fra Pensionistifsp 

vil blive lagt ind på Frode Sørensens hjemmeside www.s-frode.dk  

Da Pensionistifsp ingen indtægter har, er vi nødt til at lade al kommunikation foregå pr. mail, 

hvilket naturligvis er et problem for pensionister som ingen mail har. 

 

Frode Sørensen/ultimo september 2010 
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