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Pensionist i FSP

Frode Sørensen, tidligere landsformand i DSfL og 1. viceformand i Finansforbundet.
Indlæg i Finansforbundets medlemsblad FINANS den 3. september 2010 .
Finanssektorens Pensionskasse (FSP) (tidligere Sparekassesektorens Pensionskasse) har eksisteret
siden 1965, hvor sparekassesektoren fik indført obligatoriske pensionsbidrag i overenskomsten.
De seneste to års generalforsamlinger har været præget af omfattende ændringer af kassens
vedtægter med henblik på en forenkling og reduktion af de mange forskellige afdelinger (2009). I
år var der tale om ændringer som havde størst konsekvens for valg til bestyrelsen, tidligere var
bestyrelsens sammensætning otte generalforsamlingsvalgte, én udpeget af Finansforbundet og én
udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), de 10 medlemmer af bestyrelsen udpegede
en formand, som i mange år kom uden for sektoren. Med argumentet at det var nødvendigt at
professionalisere bestyrelsen, havde samme stillet forslag om at der fremover kun skal være 9
bestyrelsesmedlemmer, en reduktion på to. Generalforsamlingen skal fremover vælge 5, hvoraf én
skal have særlig særlig regnskabskyndig baggrund og Foreningen af danske Lokalbanker skal
udpege tre direktører, der skal komme fra medlemssparekasser/banker, som fortsat tilmelder nye
medarbejdere til FSP.
Selvom der formelt er medlemsdemokrati på generalforsamlingen, så er selve valghandlingerne
meget dygtigt organiseret af tillidsmændene fra Nordea, Danske Bank og Spar Nord, så det er lige
så svært for generalforsamlingen at få valgt et medlem til bestyrelsen i FSP, som det er på Danske
Banks generalforsamling, og indrømmet jeg kunne som formand for sparekassefunktionærerne fra
1983-92 med rette også beskyldes for at have organiseret valg til FSP’s bestyrelse, af den simple
årsag at Danske Sparekassefunktionærers Landsforening (DSfL) ønskede, at kassen skulle være
obligatorisk for alle ansatte i sparekassesektoren.
Fusioner og lovændringer har indebåret at forskelle mellem banker og sparekasser er udjævnet og
det er interessant at konstatere, at fem af de ni bestyrelsesmedlemmer valgte alle har tætte
relationer til Finansforbundets kredse, de tre er endog medlem af forbundets hovedbestyrelse.
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Det er derfor uhyre interessant, såfremt det er et formelt signal om at FSP evt. efter en fusion med
Bankpension skal danne fundamentet for en sektorpensionskasse.
Som afslutning et lille pip fra nogle af os, der nu er begyndt at nyde af pensionskassens frugter
som pensionister, antallet er nu så stort, og det vil stige markant de næste 5-8 år, at der kommer
et pres for en væsentlig bedre kommunikation til aktive pensionister, ikke mindst med baggrund i
2-3 års manglende regulering af pensionerne, som kan frygtes at vare ved. Jeg vil opfordre
pensionskassens ledelse og bestyrelse, men også Finansforbundet som nu er markant placeret i
kassens bestyrelse, at sørge for at informationsniveauet til kassen godt 2.500 pensionister bliver
markant bedre. Kassens formue på omkring 21 mia. kr., er af naturlige årsager er sammensat
således, at aldersgruppen +55 ”ejer” hovedparten af kapitalen, derfor vil det også være helt
naturligt at pensionister får sæde i FSP’s bestyrelse, så det arbejdes vi på.

