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Kære medlem.   

Afslutningen på et begivenhedsrigt år nærmer sig, og vi vil gerne ønske dig og din familie et rigtigt 

godt nytår. 

Vi vil ikke lægge skjul på, at vi forventer at 2012 kan blive et arbejdsomt år for FSP og for os som 

medlemmer. Vi har undret os over, at der i perioden fra august til den 22. december stort set ikke 

kom noget fra FSP, når vi ser bort fra brevet om "dækninger og reguleringer" der kom i starten af 

december og vi skal ikke lægge skjul på at det indeholdt et par overraskelser. 

* For Gennemsnitsrente er depotrenten for 2011 fastsat til 3 %, næppe overraskende og 

ensbetydende med, at der ikke sker nogen regulering af pensionen i 2012, men at årsagen til den 

manglende regulering af pensionen skulle skyldes en aftale med Økonomi- og Erhvervsministeriet 

er efter vores opfattelse ikke rigtig. Årsagen må være, at med afkastet for 2011, er der ikke penge til 

regulering af pensionen. 

Betaling for ydelsesgaranti som blev indført i 2005 går kun én vej - op, og den 22. december 

oplyser FSP, at der nu skal betales 1½ % såfremt beregningsrenten er 4½ % (relativt få 

medlemmer), 1 % ved beregningsrente på 2,75 % og 0,75 % ved beregningsrente på 1,75 %, denne 

efterhånden meget store betaling betyder en dårlig udvikling i pensionsformuen for aktive og at 

regulering af pensionen for pensionister er noget, som man må drømme om.  

* For Markedsrente ligger det vel fast nu, at der vil være negativt afkast i alle tre risikogrupper for 

2012. Det er utilfredsstillende, at FSP ikke ved omvalget i sommer havde en model, som kunne 

regulere pensionen, når man kendte årets afkast. Uanset hvad FSP skriver, så indebærer et negativt 

afkast, at pensionen falder, selvfølgelig kan en udsættelse bevirke at et fremtidigt positivt afkast 

udligner tabet og det ikke er nødvendigt, at nedsætte pensionen, men fra 1. januar 2012 får   

pensionister i Markedsrente reelt for meget i pension og som FSP også skriver,   det skal udlignes 

på den ene eller anden måde. Vi har forgæves stillet spørgsmålet: Hvad betyder et negativt afkast på 

f. eks. 4 % for pensionen. Det er naturligvis lettere at beregne hvad det betyder for pensionsformuen 

og vil sikkert fremgå af pensionsoversigten for dem der endnu ikke er gået på pension. Vi venter nu 

med spænding på at se, hvordan den omtalte udjævningsmekanisme kommer til at se ud. 

* Medlemmer i Markedsrente fik også oplysningen, at fremtidige udbetalinger vil blive påvirket af 

stigende levealder, hvilket betyder, at pensionsudbetalinger kan nedsættes, dette vil blive 

indarbejdet i ovennævnte udjævningsmekanisme. Vi synes at en så vigtig oplysning burde have 

været omtalt i forbindelse med omvalget i juni måned. 

 



 

Den 22. december kom årets julegave:  

* Outsourcingen til FORCA giver nu resultater, det almindelige medlemsgebyr kan nedsættes med 

19 % fra 996 kr. i 2011 til 804 kr. i 2012, der er der naturligvis ikke nogle, der kan være utilfreds 

med, men det er også nødvendigt, for standardsvaret ved forslag til forbedringer i vores 

pensionsinformation er oftest: Vi byder ind med vore ønsker hos FORCA, men kan ikke sige 

hvornår eller om vi får det gennemført. Det virker ikke som om vi har nogen god 

administrationsordning. 

* Investeringsomkostningerne i Markedsrente nedsættes, det er naturligvis godt, men vi er ikke i 

stand til at kommentere nedsættelsen, da vi ikke har noget at sammenligne med. Det undersøger vi. 

* Højere omkostninger i Gennemsnitsrente FSP indførte i 2010 et såkaldt Solvens II-gebyr på 200 

kr., dette gebyr, som vi må gå ud fra skal gå til nogle udviklingsomkostninger i forbindelse med 

gennemførelsen af EU-direktivet om Solvens II, som måske gennemføres fra 2013. Nu 5-dobles 

gebyret til 996 kr. i 2012. Det virker helt urimeligt at FSP uden at fortælle, hvad der er pengene skal 

bruges til, blot opkræver et sådant beløb. Vi vil sættes fokus på at få dette mysterium opklaret. 

* Lige som alle andre pensionskasser skal FSP fra årsskiftet på en omkostningsmåler vise, hvad 

pensionskassens omkostninger er i pct. og kroner for hvert enkelt medlem. Det bliver spændende at 

se sammenligningerne med andre kasser. 

Vi har tidligere fortalt, at vi skal til møde med FSP's ledelse, oprindeligt skulle det have været før 

jul, men FSP ønskede det udskudt til 2012 og mødet holdes mandag den 16. januar 2012. 

Udover det vi har nævnt i denne mail, vil vi bede om nogle uddybninger på de svar som FSP gav på 

vores otte spørgsmål i november 2011 og større åbenhed om FSP's investeringer vil vi også sætte på 

dagsordenen. 

FSP's generalforsamling i 2012, bliver torsdag den 19. april 2012 kl. 15, denne gang i København. 

Vi håber at rigtig mange af Pensionist i FSP's medlemmer dukker op. København er altid et besøg 

værd. 

 

Venlig hilsen og godt nytår 

Sven-Ove Larsen, Hillerød, Bent Rasmussen, Frederiksberg, Asbjørn Tofthøj Olsen, Århus og 

Frode Sørensen, Sønderborg 

 

 


