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Kære medlem!  

                                                                                                                 Pinsen 2012 

Fusionen 
Alle medlemmer skulle nu have modtaget en skrivelse fra FSP bilagt et brev fra Finanstilsynet om 

den vedtagne fusion, brevet er meget formelt og der kan næppe forventes mange reaktioner inden 

fristen for indsigelser udløber den 10. august 2012. Det væsentligste er at ingen bliver stillet ringere 

ved fusionen. 

 

FSP's egenkapital 
I en periode som kan vare indtil den 1. januar 2015 holdes FSP's og AP Pensions egenkapialer pr. 

31. december 2011 adskilte. FSP's egenkapital var på 952 mio. kr. dette beløb + gevinster og - tab, 

der tilskrives egenkapitalen indtil endelig opgørelse, er afgørende for om vi medlemmer senest 1. 

januar 2015 får en ekstra udlodning/forhøjelse af pensionen. Vi vil derfor anmode Finanstilsynet om 

at sikre åbenhed og gennemsigtighed i egenkapitalens udvikling i denne periode. 

 

Ingen regulering af pensioner for medlemmer i Markedsrente 
FSP oplyste for nylig, at pensionister som i 2011 valgte sig over i Afdeling Markedsrente ikke vil få 

ændret/nedsat deres pension med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2012, årsag: 

Reguleringsmekanismen er endnu ikke færdigudviklet. 

Det er glædeligt, at afkastet i Markedsrentes tre risikogrupper i det 1. kvartal af 2012 har været så 

positive, at det efterhånden kan opveje tabet i 2011, men ingen kender jo udviklingen resten af året. 

Vi kan fint acceptere en udsættelse af reguleringen til 1. januar 2013, men det er ikke rimeligt, at 

FSP ikke giver et fingerpeg om, hvad pensionerne skulle have været nedsat med pr. 1. januar 2012 i 

Risikogrupperne - Markedsrente lav - mellem og høj risiko. 

Vi forstår ikke, den lukkethed der er for så vidt angår konsekvensen af det negative afkast for 2011. 

Aktive medlemmer kan jo se resultatet på den nyligt udsendte kontooversigt. 

 

Ægtefælle og samleverpension 
Generalforsamlingen i FSP vedtog forslaget om, at såfremt man indgår ægteskab efter det 67. år og 

endnu ikke har påbegyndt udbetalingen af pension fra FSP, så vil det ikke være muligt for 

ægtefællen senere at få enkepension. Måske er der alene tale om et teoretisk problem, men vi sender 

den alligevel. 

 

Vigtigt for medlemmer som bliver 60 i år, som er ældre, men som endnu ikke er startet på 

udbetaling af pension fra FSP 
Hvis du er over 60 år eller bliver 60 år senest den 31. december 2012 og endnu ikke har påbegyndt 

udbetaling af pension fra FSP, skal du være opmærksom på, at fusionen med AP Pension, som jfr. 

lovgivningen er et kommercielt selskab betyder, at der fra 1. januar 2013 kan ske en ændring vedr. 



udbetaling af engangssummen. FSP har oplyst, at man er i kontakt med Skatteministeriet, med 

henblik på at sikre en fortsat udbetaling fra 60 år på samme måde, som vi kender i dag, men i den 

politiske verden er intet sikkert før det er vedtaget. "Pensionist i FSP" følger naturligvis 

udviklingen, men vær også selv opmærksom på forholdet, hvis du er i førnævnte aldersgruppe og 

fortsat er i arbejde eller endnu ikke har påbegyndt udbetaling af din pension fra FSP.  

 

 

fs/22. maj 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


