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Pressen interesserer sig for problemerne med beregning af restlevetider. 
 
Som du måske har bemærket, er der em del presseopmærksomhed om problemerne med 
de forskellige beregninger af restlevetid (FSP 16-19 år og AP Pension 23,5 år). 
Økonomisk Ugebrev har i denne uges udgave beskæftiget sig indgående med problemet, 
som har medført store reduktioner af prognoserne for aktive i FSP Markedsrente som er 
skiftet til AP Netlink. Vi har set reduktioner på over 30 %, et af vore medlemmer 
medvirkede i den anledning i TV2 mandag aften. AP Pension varsler også at AP Pensions 
bestyrelse i september forventes at reducere pensionen for tidligere FSP-medlemmer i 
Markedsrente med 2-5 %. 
 
Vi er af opfattelsen, at der i forbindelse med det store omvalg i 2011 manglede en 
afgørende ting, nemlig en orientering om at FSP havde benyttet en for lav restlevetid for 
en 65 årig. Vi har flere gange været materialet fra omvalget igennem og vi kan ikke finde 
noget om risiko ved forlænget levetid. Først et halvt år efter omvalget - ved årsskiftet 
2011/12 gjorde FSP opmærksom på at øgede levetider, kunne få konsekvenser for 
pensionen. Vi kritiserede i vort nytårsbrev, at denne oplysning ikke var givet i forbindelse 
med omvalget. 
 
Som du husker kasserede Finanstilsynet det første materiale, som blev udsendt før 
beslutning om at overgå til Markedsrente blev truffet, og FSP måtte udsende supplerende 
materiale, men heller ikke her var det noget om levetider. 
 
Som vi tidligere har oplyst skrev vi den 5. april 2013 til Finanstilsynet for at få deres 
udlægning af, at en pensionskasse kan beregne restlevetiden til max. 19 år og en anden til 
23½. Vi rykkede for svar for en uge siden og fik meddelelsen, at svaret ville blive givet 
senest i fredag (24. maj 2013). 
 
Vi har dog ikke modtaget noget endnu, sandsynligvis på grund af pressens interesse. Det 
er ikke nødvendigvis skidt, at vi ikke har hørt noget. Pressens interesse kan måske 
betyde, at Finanstilsynet bliver nødt til at afgive et klart svar. 
 
Økonomisk Ugebrev kan du måske se på det nærmeste bibliotek. 
TV2 Finans kl. 17 og TV2 kl. 22 den 27. maj, kan ses på nettet. 
AP Pension kommenterer artiklen fra Økonomisk Ugebrev på AP-Update.  
 
Vi følger naturligvis udviklingen tæt og vil orientere igen når der foreligger noget nyt. 
 
Venlig hilsen 
INITIATIVGRUPPEN 
 


