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Notat fra Fokusgruppemøde i FSP den 20. januar 2011
Pensionist i FSP’s fire initiativtagere deltog sammen med 18 andre pensionister, udvalgt af FSP, i
et fokusgruppemøde torsdag den 20. januar 2011. FSP, som havde sammensat dagsordenen,
fremlagde et udkast til materiale, som senere kunne danne baggrund for medlemmernes mulighed
for omvalg fra Afd. Traditionel/Gennemsnitsrente til Afd. Markedsrente. Det andet tema på
dagsordenen var, at FSP gerne ville høre deltagernes mening om FSP’s information til
pensionisterne.
Udkast til materiale vedr. omvalg: Der var generel enighed om, at materialet var for omfattende,
der var for mange postulater og det var for lidt konkret. Det blev nævnt, at materialet nødvendigvis
må opdeles, så der er en tekst for nuværende pensionister og én for aktive. Fra flere sider blev det
udtalt, at det var nødvendigt med individuelle beregninger, hvoraf det også skulle fremgå hvor
meget af egenkapitalen, som blev fordelt på det enkelte medlem. Af materialet skal det fremgå hvad
konsekvensen er for pensionen, hvis renten det ene år er +10 % og det næste -10 %. Andre
spørgsmål var om der skulle betales gebyr for at indtræde i Afd. Markedsrente og om der ville ske
en reduktion som betaling for kursværn?
Konklusion: Materialet i dets nuværende form kan ikke bruges, det skal være mere præcist og
indeholde en bedømmelse af fordele og risici ved et evt. omvalg. Samtidig skal det undersøges om
der er mulighed for at lægge en del af ”formuen” til Markedsrente og beholde resten som garanteret
i Afd. Traditionel/Gennemsnitsrente.
FSP’s information til pensionister: Der var bred enighed om at informationen ikke var
tilfredsstillende, flere efterlyste en præcis beregning, når man modtager besked om regulering eller
mangel på regulering af pensionen. Der blev stillet spørgsmål til FSP’s omkostninger, herunder
regnskabet for salget af domicilejendommen i Amaliegade og flytningen til Hellerup.
Konklusion: Der var langt fra tilfredshed med informationen blandt mødets deltagere, men selv om
vi ikke fik lovning på mere konkret information rettet til seniorer, så er det vores opfattelse, at
FSP’s ledelse med baggrund i dette møde er indstillet på at tage kritikken op i bestyrelsen.
Pensionistudvalg: Til slut foreslog vi, at FSP nedsatte et permanent udvalg af og for pensionister,
et sådant udvalg vil være fint at supplere med fokusgruppemøder (som mødet den 20. januar), hvor
deltagerne kan være forskellige fra møde til møde.

25. januar 2011 – Sven-Ove Larsen, Bent Rasmussen, Asbjørn Tofthøj Olsen og Frode Sørensen
(med input fra nogle af de andre deltagere, som er medlem af Pensionist i FSP).

