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Notat fra møde, tirsdag den 2. april 2013 mellem direktør Søren Dal Thomsen AP Pension og
Initiativgruppen til FSP-medlem i AP Pension, Bent Rasmussen, Asbjørn Tofthøj Olsen og Frode
Sørensen. Der var afbud fra Sven-Ove Larsen.
Omvalg for aktive (nov./dec. 2012) og Fripolicemedlemmer som afsluttes den 7. april.
Vi udtrykte at vi ikke fandt det acceptabelt, at omvalget skete/sker uden at der foretages/tilbydes personlige
beregninger.
Vedr. Fripolicemedlemmer er vi enige i APs anbefaling af, at medlemmer omkring 58 år i FSP
Gennemsnitrente med ydelsesgaranti bør undlade at vælge om. Andre fripolicemedlemmer må nøje vurdere
ønsker og behov for ægtefællepension og andre forsikringsordninger før endelig beslutning. Det er de
individuelle ønsker og behov der bør vægtes. Ved omvalg vil de fleste fripolicemedlemmer opleve en
reduktion i deres prognose for senere pensionsudbetaling, på grund af AP’s levetidsberegninger og en
grundlagsrente på 1 %. I det udsendte omvalgsmateriale omtales afgiftsfritagelse for afkast på den del af
formuen der vedrører før 1983. Bliver man i FSP-ordningen vil denne afkastlettelse fortsat eksistere, modsat
i AP pension. Der vil dog ikke være mange, hvor beløbet overstiger 3.000 kr. pr. år i afgiftsfritagelse, de
fleste vil ligge på mellem 1-2.000 kr.
På vores foranledning undersøger AP Pension, hvordan alle med kapitalpensionsdele kan få fordel af
afgiftsnedsættelsen til 37,3 % i stedet for 40 %. Vi holder øje med dette.
De tidligere FSP-medlemmers p.t. største problem.
AP forudsætter en restlevetid for en 65-årig på mindst 23½ år. FSP har regnet med en restlevetid på højest
18-19 år. Denne forskel har de FSP Markedsrente medlemmer som valgte om i nov./dec. 2012 nu kunnet
konstatere gennem en reduktion af deres prognose. Forskellen vil få betydning for alle i FSP Markedsrente
uanset man er aktiv eller pensionist. Vi har bedt Søren Dal Thomsen sætte særlig fokus på dette problem på
medlemsmøderne den 8. og 18. april i henholdsvis Århus og København.
FSP’s egenkapital pr. 31. december 2011.
I henhold til fusionsbetingelserne skal egenkapitalen opgøres senest den 1. januar 2015. Vi havde lejlighed til
at drøfte de ekstraordinære tab (Amalie 1 Limited/Sparekassen Lolland) og de gevinster som salg af et større
antal at FSP’s ejendomme betyder for egenkapitalen, der er flere elementer i egenkapitalens udvikling og vi
følger nu spændt, hvad der bliver slutresultatet, forhåbentligt bliver der tale om et pænt plus.
Afsluttende kommentarer.
”FSP-medlem i AP Pension” vil i de kommende måneder især have fokus på konsekvenserne af de forskelle
mellem FSP og AP, der som nævnt er i beregningen af restlevetiden for en 65-årig, og vi vil holde øje med
udviklingen i egenkapitalen.
Til slut vil vi bemærke, den markante forskel der er for medlemmer i FSP Gennemsnit med ydelsesgaranti,
AP lægger ikke skjul på, at er man omkring 58 år, så bør man blive, dette står i direkte modsætning til at FSP
ved det store omvalg i 2011 anbefalede alle uanset alder at vælge sig over i FSP Markedsrente.
2. april – Bent Rasmussen, Asbjørn Tofthøj Olsen og Frode Sørensen.

