Pensionskasserne står for skud
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I mange år levede pensionskasserne en stille og rolig tilværelse, idet renteniveauet på obligationer
var højt og aktierne udviklede sig godt, pensionsformuen steg og ikke mange havde fantasi til
tanken om at de afgivne garantier kunne give problemer.
Finanskrisen har skabt en anden situation, et stort pensionsselskab Sampension med høje garantier
på 4,5 % har så store problemer, at de må anmode Finanstilsynet om at få lov til at slette disse
garantier og det er der tilsyneladende forståelse for.
Omkring 17.000 medlemmer af Finanssektorens Pensionskasse (FSP), der hovedsageligt består af
folk fra sparekassesektoren, kan i løbet af 2011 komme i en lignende situation, hvor de skal tage
stilling til om de vil afgive en velerhvervet rettighed på ydelsesgarantier med grundrente på 1,75 %,
2,75 % og 4,5 %, dog med den store forskel fra Sampension, at der lægges op til et frivilligt valg,
fordi kun relativt få har en grundrente på 4,5 %.
Antallet af alderspensionister, førtidspensionister og ægtefællepensionister i FSP er i dag ca. 2.500,
dette tal vil i løbet af de næste fem år være fordoblet. Vi skal ikke anbefale hvad den enkelte skal
gøre, for begge valg kan være problematiske, beholder man sin ydelsesgaranti er der måske lange
udsigter til at pensionerne igen kan blive pristalsreguleret, hvilket senest er sket i 2008. Fravælger
man ydelsesgarantien, så er der chancer for gevinst og dermed en højere pension, men der er også
risici, som kan indebære at pensionen nedsættes. Derfor et det et krav, at der gives en grundig og
objektiv information om fordele og ulemper ved et omvalg og ikke som det skete i 2009, da
aldersgruppen indtil 59 år fik muligheden for at fravælge ydelsesgarantien. Det billede man tegnede
var efter vores mening alt for lyserødt til gunst for et fravalg af ydelsesgarantien.
FSP-seniorer har fort kort tid siden etableret kommunikationsplatformen pensionistifsp@gmail.com
hvor vi har mulighed for at udveksle synspunkter og krav til vores pensionskasse. Vi ønsker en
mere målrettet information fra FSP til medlemsgruppen +55 år. Vi ønsker en årlig beregning på
hvorfor pensionen reguleres eller måske nærmere, hvorfor den ikke gør det. Vi sætter et stort
spørgsmålstegn ved det rimelige i, at folk efter de er gået på pension fortsat skal betale for en
ydelsesgaranti og vi ønsker den indflydelse i pensionskassen som gruppen +55 år er berettiget til.
Er du FSP-senior, så send os en mail og vær med i Pensionist i FSP.
På vegne initiativgruppen: Sven-Ove Larsen, Hillerød, Bent Rasmussen, Frederiksberg, Asbjørn
Tofthøj Olsen, Århus, Frode Sørensen, Sønderborg

