FSP-medlem i AP Pension

1/2014

FSP Markedsrente
Varsling af nedsættelse af pensioner pr. 1. april 2014
Som vi omtalte det i vort Jule og Nytårsbrev (nr.10 /2013 af 23.december 2013)
har AP Pension nu ved brev af 20. januar d.å. varslet nedsættelse af pensionerne i FSP
Markedsrente fra 1. april d.å. For de flestes vedkommende 5% og samtidig er det tilkendegivet,
at der kan ventes flere kommende nedsættelser, idet AP Pension forholder sig
til en eventuel regulering af pensionen hvert år.
Vi mener ikke, at de oplysninger, som fremgår af varslingsbrevet er fyldestgørende
for den enkelte kunde, da der ikke er anført individuelle specifikationer af, hvorledes
nedsættelsesbeløbet fremkommer, og en prognose for, hvad der måtte restere af yderligere
nedsættelser. De der har modtaget varslingsbreve i denne omgang er pensionisterne.
Derimod foreligger der ikke oplysninger om, hvornår aktive kan forvente at modtage
ændrede prognoser; men vi går ud fra, at det vil ske senest i forbindelse med
udsendelse af årsoversigter sædvanligvis i juni måned
Det havde selvfølgelig været kærkomment, såfremt Finanstilsynet havde afsluttet
den igangværende sag om omvalget i FSP i 2011. Det ville have kunnet give os alle
et bedre overblik, og muligheder for at reagere. Det er ikke sket og vi har heller ingen indikationer
af, hvornår det kan ventes. Det skal tilføjes, at vi straks den 21.ds
har informeret Finanstilsynet om den varsling, som har fundet sted.
AP Pensions informationsmøder
I varslingsbrevet har AP Pension givet pensionisterne tilbud om at deltage i fire
regionale møder fra 29.januar til 6. februar. Vi anbefaler vore medlemmer – så vidt det er muligt –
at tilmelde sig og deltage i møderne; for at skabe sig bedst muligt overblik over, hvad varslingen
betyder, og hvordan AP Pension ser på sagen.
Initiativgruppen vil være repræsenteret ved Bent Rasmussen den 29. januar i
København og af Asbjørn Tofthøj Olsen i Århus den 4. februar.
Snarest muligt efter informationsmødernes afslutning 6. februar, venter vi
at kunne vende tilbage med yderligere information, herunder råd til de
berørte medlemmer om, hvorledes de kan forholde sig til varslingen. Ifølge
sagens natur er det et personligt anliggende, og Initiativgruppen kan derfor
ikke gå ind i de enkelte sager, og har i øvrigt heller ikke kapacitet hertil.
27. januar 2014 – på Initiativgruppens vegne Frode Sørensen og Bent Rasmussen

