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Kære medlem
Med ønsket om et rigtigt godt nytår og med ønsket om en mere afklaret situation for vores
pensionsordning sender INITIATIVGRUPPEN de bedste hilsner for det nye år.
1. Ankenævnssagen
Det er sjældent, at der til sidst er flere tilmeldinger end der var tilkendegivelser om
interesser for en sag ved Ankenævnet for Forsikring, men det er tilfældet, nu hvor
porten for tilmeldinger er lukket, kan vi opgøre deltagerantallet til 330.
Vi har den 15. december afleveret en fælles redegørelse på 10 sider + mange bilag til
Ankenævnet. Nævnet har oplyst, at de på grund af de mange deltagere vil give AP
pension frist med svar til den 31. januar 2015, herefter skal vi svare og sådan fortsætter
det indtil sagen forventes afgjort omkring udgangen af 2015.
Kravet er som bekendt, at få ordningen ført tilbage til FSP Gennemsnitsrente med garanti
som om Omvalg 2011 aldrig havde fundet sted. Hovedargumentet herfor er: I
Omvalgsmaterialet stod der intet om forlængede levetider endsige, at risikoen ved
forlængede levetider i forbindelse med et omvalg overgik fra FSP/AP til det enkelte
medlem.
2. Kompensation til ca. 2.400 medlemmer, som angiveligt skulle have en garanti af
større værdi end de øvrige medlemmer.
Vi har meldinger om at medlemmer har fået besked om kompensationsbeløb fra nogle
ganske få tusinde kroner til over 500.000 kr. Vi kan måske se en lille trend, nemlig at de
relativt store beløb på omkring 500.000 kr. er gået til fripolicer, hvor de pågældende af
fratrådt deres job i Sparekassen for nogles vedkommende helt tilbage i 1980'ene. Vi ser
gerne flere meldinger fra dem som har fået kompensation.
Det er uacceptabelt, såfremt man ikke kan få besked om hvordan kompensationen er
beregnet. Ligesom det også er uacceptabelt at den store gruppe som ikke har fået noget,
ikke kan få besked om hvorfor deres garanti ikke havde nogen værdi.
Vi vil naturligvis forsøge at få svar på disse spørgsmål.
3. Den triste december weekend
Lørdag den 13. december dumpede et trist brev ned i postkasser tilhørende de
pensionister som i juni 2011 valgte om til FSP Markedsrente. Alle husker argumentet "hvis
du opgiver garantien, så giver det FSP bedre investeringsmuligheder og vi får igen
mulighed for at pristalsregulere pensionerne - at blive i FSP Gennemsnitsrente med
ydelsesgaranti er nærmest en garanti for ikke at få forhøjet sin pension."

Hvad er så situationen i dag: Pensionister i FSP Gennemsnitsrente har som nævnt i 2011
ikke fået forhøjet deres pension, men det har dem som valgte om til FSP Markedsrente
heller ikke. Tværtimod - 1. april 2014 blev pensionen for langt de fleste nedsat med 5 %,
den 13. december kom så meldingen om, at pensionen pr. 1. april 2015 reduceres med
yderligere 5 % - men ikke nok med det, der blev varslet yderligere reduktioner, så den
samlede nedsættelse af pensionen siden 2011 kommer op på mellem 20 og 30 %.
Disse nedsættelser begrundes i forlængede levetider. På de første informationsmøder
som AP pension afholdt i starten af 2013 nævnte man reduktioner med baggrund i de
forventede længere levetider, men de reduktioner, som der nu lægges op til overstiger
markant AP Pensions udmeldinger på disse og efterfølgende møder.
Når det gælder medlemmerne i job og fripolicer, viser vore første beregninger en nedgang
i pensionsprognoserne på omkring 25 %, indfaset nu og over de næste fire år for
medlemmer, der befinder sig i en afstand af 5-10 år fra pensioneringstidspunktet.
Reduktionerne bør også ses i lyset af, at AP pension offentligt de seneste måneder har
meldt ud, at resultatet af deres investeringer i 2014 har været fint.
4. Brev til FSP's tidligere formand og næstformand
Kort før jul har INITIATIVGRUPPEN sendt et "julebrev" til FSP's tidligere formand og
næstformand, nuværende medlemmer AP Pensions bestyrelse direktør Lasse Nyby og
næstformand i Finansforbundet Michael Budolfsen. Brevet der vedlægges som fil, i det
lønlige håb, at FSP's tidligere ledelse vil bryde tavsheden og melde ud, hvordan de ser på
de reduktioner, som såvel aktive som pensionister i FSP Markedsrente har oplevet og vil
komme til at opleve, og som er en katastrofe samt en velfærdstrussel for mange
medlemmer.
Lasse Nyby og Michael Budolfsen har sendt os et svar den 29. december. Svaret
videresendes til orientering sammen med denne mail. Brevet og dets indhold taler for sig
selv, idet det overhovedet ikke giver svar på de berettigede spørgsmål, som vi stillede.
5. Informationsmøder i januar 2015
AP Pension inviterer medlemmer til informationsmøder i København, Ålborg, Århus og
Middelfart i midten af januar måned. Vi opfordrer især medlemmer i FSP Markedsrente til
at deltage såfremt I har mulighed for det. Gå ind på www.appension.dk - skriv
"informationsmøder" i "søgerubrikken" så finder du et tilmeldingsskema.
Mødedatoer:
København den 12. januar kl. 13-15 og 17-19, Ålborg den 13. januar kl. 13-15, Århus den
13. januar kl. 17-19 og Middelfart den 14. januar kl. 13-15.
6. Valg af delegerede til AP pensions generalforsamling.
Vi opfordrer flest mulige medlemmer i valggruppe B2 til at deltage i valg af delegerede il
AP Pension. Du er medlem af Valggruppe B2, såfremt du er pensionist, fripolicemedlem
eller ansat i en bank/sparekasse med mindre en 10 medlemmer. Er du stadig aktiv og
ansat i en medlemsbank/sparekasse så er du i valggruppe B1, her vælges delegerede på
initiativ af din tillidsmand.
Du går ind på www.appension.dk, herefter går du til "Valg af delegerede til valggruppe B2",
derefter til Generalforsamlingsportal, hvor du logger på med NEM ID. Sidste frist for
tilmelding er 12. januar 2015 kl. 16, - først senere skal der opstilles kandidater og
foretages valg af disse. Det orienterer vi om når tid er.

7. Opgørelse af FSP's egenkapital senest 31.12.2014
I henhold til fusionsbetingelserne mellem AP Pension og FSP fra april 2012 skulle FSP's
egenkapital være opgjort inden den 31. december 2014 - vi har intet hørt.
8. Udbetaling af éngangssum ved det fyldte 60. år.
Siden februar 2014 har der været usikkerhed om hvorvidt man fortsat - trods hævdvundet
ret kan få udbetalt sin éngangssum ved 60 år, selvom man fortsat er i arbejde i en AP
Pensions medlemsbank/sparekasse. Vi har været i kontakt med Finanssektorens
Arbejdsgiverforening i september og igen den 22. december, herfra er meldingen at man
fortsat ikke er færdige med forhandlingerne med Finansforbundet. Vi tillader os derfor at
gå ud fra, at man også fremover kan hæve engangssummen ved 60. år.
Mange venlige nytårshilsner
INITATIVGRUPPEN

