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4 INTRODUKTION

Som medlem af Danske Kreds og  

Finansforbundet har du en fagforening,  

der arbejder for dine faglige, økonomiske 

og sociale interesser i dit arbejdsliv.  

Vi arbejder for dig og for at skabe  

værditilvækst for medarbejderne i Danske 

Bank i de sammenhænge, hvor vi indgår.  

I dette års beretning gør vi status på det  

forgangne år, og hvordan vi har gjort og i 

fremtiden vil gøre en forskel for dig som 

medlem af Danske Kreds.

Danske Kreds arbejder for 
at styrke dit arbejdsliv
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Arbejdspladser flyttes  
ud af landet

469. Så mange færre medarbejdere er der blevet i Danske Bank 
i Danmark i løbet af 2015. De fleste afgange skete drypvist, 
mens andre blev afskediget som led i større fyringsrunder; det 
ændrer ikke på, at vi ser en tydelig tendens i bankens strategi. 
I første kvartal af 2016 forsvandt yderligere 60 arbejdspladser 
i Danmark. Samtidig kan vi se, at den samlede mængde an-
satte i Danske Bank-koncernen vokser – bare ikke i Danmark. 
Siden 2014 har Danske Bank alene i Litauen ansat over 500 
medarbejdere. Danske Bank bliver med andre ord mere og 
mere international og gradvist mindre dansk. Det er et vilkår, 
vi må se i øjnene, og som vi i Danske Kreds har brugt og bru-
ger mange ressourcer på at samarbejde med koncernens le-
delse om, så medlemmerne bedst muligt bliver taget med på 
Danske Banks rejse mod nye horisonter. 

50 spørgsmål til ledelsen
Når danske arbejdspladser forsvinder, og nye kolleger kom-
mer til koncernen i især Litauen og Indien, er det helt natur-
ligt, at medarbejderne i Danmark reagerer på det. Det er vig-
tigt for os, at medlemmernes usikkerheder og konkrete op-
levelser med de nye arbejdsformer kommer til topledelsens 
kendskab. Derfor har vi indsamlet over 50 spørgsmål om op-
gaveflytning og globale teams fra vores medlemmer og til-
lidsmænd, som vi har givet videre til koncernens ledelse på 
et samarbejdsudvalgsmøde. Nogle har vi fået svar på, andre 
har vi måttet grave mere i. Blandt andet har vi rejst spørgs-
målet om, hvorvidt ledelsen har øje for andet end økonomi i 
sine valg, så som udsving i kvaliteten og udfordringer i med-
arbejdernes ressourcer til kundefokus, når nye samarbejder 
skal startes op.

Spørgsmålene blev taget godt imod i samarbejdsudvalget. 
Ledelsen har anerkendt, at flytning af arbejdsopgaver berører 
mange flader i medarbejdernes daglige arbejde, og at det har 

Globalisering fylder stadigt mere i vores hverdag. At kunne forstå 
hinanden og samarbejde på tværs af landegrænser er blevet et vilkår 
for at arbejde i Danske Bank. Men overgangen til global teams og 
offshoring af arbejdspladser er ikke uden udfordringer, og vi skal 
huske at stille kritiske spørgsmål.

en betydning for arbejdsmiljøet, at arbejdsopgaver flyttes ud 
af landet til nye kolleger. Derfor har vi blandt andet arbejdet 
sammen med ledelsen om at udvikle nogle fælles retningslin-
jer for, hvornår en medarbejder kan få engelskundervisning, 
ligesom lederroller og ansvarsfordeling er blevet skærpet, så 
der skelnes mellem teamledere, der kan lede arbejdsopgaver 
og projekter på tværs af landegrænser, og site managers, der 
er fysisk til stede på arbejdspladsen og kan tage sig af de per-
sonalenære emner. 

Globaliseringen fortsætter
Vi er glade for, at ledelsen samarbejder for at imødekomme 
de udfordringer, som globaliseringen fører med sig. Kunne vi 
bremse flytningen af arbejdsopgaver, gjorde vi det gerne, og 
vi vil løbende argumentere imod det over for ledelsen. Vi kan 
dog ikke ændre på koncernens forretningsstrategiske valg, og 
vi har ingen forventning om, at udflytningen stopper forelø-
bigt. I stedet må vi tilpasse os den nye virkelighed og løbende 
arbejde for, at medarbejdernes rettigheder og trivsel bliver hus- 
ket i organisationsændringerne, og at medarbejderne også 
yder en indsats for at følge med sektorens udvikling ved at 
styrke deres kompetencer og påtage sig nye arbejdsopgaver, 
når de dukker op. For mange medlemmer kan bankens glo-
balisering nemlig også være en mulighed for at udvikle nye 
kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Den mu-
lighed opfordrer vi alle medlemmer til at gribe.

Vi arbejder løbende for at inddrage vores nye kolleger i ud-
landet i kredsens arbejde gennem Danske Unions, og vi rej-
ser løbende problemstillinger i det europæiske samarbejdsud-
valg sammen med de andre lande. Senest har vi inddraget de 
litauiske medarbejdere i trivselsundersøgelsen, så vi kan tyde-
liggøre fordelene i at være organiseret og i øvrigt sikre, at også 
de får en korrekt behandling af koncernens ledelse og HR. 
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Hvordan bidrager koncernen 
positivt til at skabe arbejds-
pladser i Danmark?

Vi ansætter løbende medar-
bejdere til såvel erstatning for 
de mange, der forlader banken 
for f.eks. at gå på pension, men 
også for at tilføre nye kompe-
tencer. Vi er dog ikke i en situ-
ation, hvor vi netto tilfører nye 
arbejdspladser. 

”Udflytning af arbejdsopgaver er blevet et vilkår”

”Det er et vilkår i Danske Bank, at man kan arbejde globalt. 
Vi er blevet meddelt, at der bliver ikke ansat flere danskere 
i min afdeling, medmindre nogen med en helt særlig profil 
stopper. Fire af vores systemer bliver flyttet permanent til 
Indien i løbet af 2016, og de stillinger er nok væk om et år. 
Derfor skal vi nok forberede os på, at vi kan blive nødt til at 
søge andet arbejde eller på andre måder sørge for, at vi er 
klar til fremtiden i Danske Bank-koncernen ved at udvikle de 
kompetencer, som bliver efterspurgt i Danmark.”

Susanne Landgreen, Lead Software Engineer, Kgs. Lyngby

? ? ?

Tre udvalgte spørgsmål og svar 

Spørgsmål fra Danske Kreds’ medlemmer  - Koncernens svar (pr. 3. november 2015)

Vil koncernen tilbyde mere ud-
dannelse til danske medarbej-
dere med henblik på andre job-
muligheder i koncernen eller 
uden for? 

Som altid sker dette gennem 
en løbende dialog, herunder 
også drøftelser ved årlige Per-
formance Appraisals, ligesom 
koncernen bidrager til kompe-
tenceudviklingsfonden. 

Overvejer ledelsen at tilbage-
føre opgaver til Danmark på 
grund af uhensigtsmæssig op-
gaveløsning ved udflytning? 
Spiller kundefokus og/eller 
rentabilitet ind, og hvordan? 

Nej, der er ikke pt. sådanne 
overvejelser, men det er en dy-
namisk organisation, hvor alt 
kan bringes i spil over tid. 
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2.892 medlemmer af Danske Kreds’ har i år deltaget i triv-
selsundersøgelsen. Med stemmerne fra de mange medarbej-
dere i ryggen kan Danske Kreds rejse vigtige problemstilling-
er over for Danske Bank på både europæisk og nationalt plan. 
For hver forretningsenhed kan vi se, hvor der er størst pro-
blemer med trivslen.

Særligt afdelingerne i Group Operations er udfordret på 
trivslen. Måske fordi koncernen særligt her kontinuerligt skæ-
rer ned på antallet af medarbejdere og flytter arbejdspladser 
ud af landet. Måske fordi områder i Group Operations ikke 
er gearet til at sige farvel til så meget arbejdskraft, når der er 
bunker af uløste opgaver uden en ordentlig aftale med ledel-
sen om, hvordan bunkerne skal bringes ned. 

Selv om aktionærer står før arbejdsmiljø i retskrivningsord-
bogen, bør koncernen huske i sine dispositioner, at uden dyg-
tige og engagerede medarbejdere kommer ambitioner om 
øget kundefokus til at klinge meget hult. Mistrivsel blandt 
medarbejderne skal tages seriøst.

Performancemål skal bruges rigtigt
Vi kan for tredje år i træk konstatere, at de individuelle per-
formancemål fylder meget hos medarbejderne – også i forret-
ningsenheder, hvor mål ikke er en officiel del af hverdagen. 
Erfaringen er, at jo mere forståelige og realistiske, medarbej-
deren oplever sine performancemål, desto mere er de med til 
at motivere, og jo mindre stressende virker de. Samtidig kan 
vi se, at kollektive performancemål er bedre for trivslen end 

Vi er nødt til at tale mere 
om trivsel

individuelle. Det vil vi fortsat arbejde for, at koncernen tager 
med i sine overvejelser i skabelsen af en ny performancekultur.

Vi går i dialog for at finde løsninger
Dialog med koncernens ledelse er et kardinalpunkt, hvis vi 
skal forbedre trivslen. Vi kan se, at mange er bange for at miste 
deres job. Videre frygter mange, at de ikke kan finde et nyt ar-
bejde, hvis uheldet skulle være ude. Det er en problemstilling 
med mange facetter. For hvorfor frygter så mange for deres 
stillinger, og hvad skyldes deres lave professionelle selvværd? 

Som repræsentant for vores medlemmer går vi i dialog med 
ledere på alle niveauer i koncernen. Vores resultater er blevet 
præsenteret for det europæiske samarbejdsudvalg (EWC) og 
det danske samarbejdsudvalg (SU). Senere besøger kredsbe-
styrelsen koncernens forretningsenheder, hvor vi holder mød-
er med de lokale ledere og taler om løsninger på trivselsud-
fordringerne. Vi inddrager også vores tillidsmænd i dialogen 
om at skabe løsninger, så vi skaber bedre trivsel både på kon-
cernniveau og lokalt i afdelingerne. 

Vi oplever lydhørhed fra ledelsens side over for vores re-
sultater. Dermed skaber trivselsundersøgelsen god værdi for 
vores medlemmer og giver ledelsen et konkret indblik i, hvor 
de skal blive bedre til at arbejde med trivsel og arbejdsmiljø. 
Vi tror blandt andet på, at en synlig indsats for bedre arbejds-
miljø, øget fokus på kompetenceudvikling og en mere ansvar-
lig og respektfuld linje i koncernens forretningsstrategiske 
valg er en del af løsningen. 

For tredje år i træk har Danske Kreds gennemført en 
trivselsundersøgelse blandt medlemmerne. Og selv om 
trivslen er i bedring, er det stadig ikke holdbart, at hver ottende 
medarbejder føler helbredstruende stress, og at mere end 
hver tredje er bekymret for at miste sit arbejde. Vi er nødt til at 
tale om stress og trivsel på arbejdspladsen.
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Trivselsundersøgelsen giver input til dialog med ledelsen

”Vi ved, at hvis vores medarbejdere trives, er det også sjovere for kunderne at komme på besøg. 
Derfor synes vi også, at det er værdifuldt for os at have en dialog med Danske Kreds om trivslen 

i afdelingerne. Her kan vi bruge det input, vi har fra hverdagen, fra Employee Opinion 
Survey (EOS) og fra Danske Kreds' trivselsundersøgelse.  
I Personal Banking tager vi temaet op på ledelsesniveau som en integreret del af vores 
arbejde. 
Dialogen med Danske Kreds kan være med til at give os yderligere forståelse af 
tendenser i trivslen og på den måde identificere opmærksomhedspunkter i vores 
trivselsarbejde. Sidste år var vi tynget af et højt arbejdspres i starten af året grundet 
markedssituationen, og undersøgelsen gav en indikation af, at det var lidt for meget. 
Efterfølgende blev arbejdssituationen normaliseret – også grundet markedssituationen.

Nu har Danske Kreds gennemført årets undersøgelse, og vi ser frem til dialogen med Danske 
Kreds igen i år.” 

Marianne Dupont, Head of HR, Personal Banking i Danmark

Trivselsundersøgelsen 2016
Danske Kreds gennemfører hvert år en 
trivselsundersøgelse blandt medlemmerne 
og de europæiske søsterorganisationer i 
Danske Unions.

I år har vi fået bidrag fra Norge, Finland, 
Sverige, Storbritannien, Irland og Danmark. 

Forretningsenhed Europæisk Dansk

Group  
Operations

432 336

Personal Banking (inkl. 
Private  
Banking)

1.712 1.300

Business Banking 448 317

C&I 134 112

Group IT 401 399

Hovedsæde funktioner 186 144

Datter selskaber 189 182

Andre steder  
i koncernen

130 102

Total 3.632 2.892

NIVEAUER I TRIVSELSSAMARBEJDET

Antal respondenter i undersøgelsen

Europæisk 

Koordinering 
af budskaber i 
fagforeningernes 
samarbejdsfællesskab

Præsentation og 
drøftelse af resultaterne 
med det europæiske 
samarbejdsudvalg

Involverede parter: Danske Kreds, Danske Unions, EWC

Nationalt 

Præsentation og drøftelse 
med Samarbejdsudvalget i 
Danmark.

Executive Summary 
leveres til direktionen 
og Danske Banks 
bestyrelse

Involverede parter: Danske Kreds, SU, direktionen, Danske Banks bestyrelse

Lokalt 

Præsentationer og drøftelser i 
de enkelte forretningsenheder 
med målrettede resultater og 
konkrete indsatser.

Inddragelse af 
tillidsmændene

Involverede parter: Danske Kreds, ledelsen i forretningsenhederne, tillidsmænd

TR
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Jobbeskrivelser rykker tættere på 
medarbejdernes hverdag

Med sine over 2.000 medarbejdere er Group IT i Danske Bank 
på verdensplan en stor organisation med mange typer med-
arbejdere, ledere og ikke mindst jobprofiler. Ved overgangen 
til global teams udbredte koncernen i første omgang de dan-
ske jobbeskrivelser til også at gælde i udlandet, men de sene-
ste års udvikling har overhalet den fremgangsmåde og skabt 
et rodet og ugennemsigtigt stisystem af 
karriereveje, som var svært for både le-
dere og medarbejdere at navigere i, og 
det har gjort udviklingen for medar-
bejderne besværlig inden for IT. Der-
for satte Danske Kreds og Group IT’s 
ledelse sig sammen i efteråret 2014 for 
at se på, hvordan jobprofiler og karri-
ereveje kunne sammensættes på en ny 
måde. Det er vigtigt for os som med-
arbejdernes repræsentanter, at medar-
bejderne kan se en sammenhæng mel-
lem deres jobbeskrivelse, arbejdsopgav-
er og den lønsammensætning, der føl-
ger med. Samtidig er det vigtigt, at der 
er en tydelig vej til den bedst mulige karriere, hvorfor vi også 
har arbejdet med karrierefokus i koncernens jobbeskrivelser. 

Gennem flere måneders tæt samarbejde med blandt andet 
e-møder hver 14. dag og intens koordinering blev kredsen enig 
med Group IT om et nyt system med 50 forskellige jobfamilier 
og cirka 200 jobprofiler til at dække Group IT globalt. Afta-
len kom i hus med grundig involvering af tillidsmandskorps-
et i Group IT, der har bragt projektet tæt på medlemmerne, 
så de nye karriereveje og jobprofiler afspejler hverdagen i af-
delingerne og de enkelte ansvarsområder. 

I en tid, hvor finanssektorens arbejde udvikler sig, og medarbejdernes 
arbejdsopgaver skifter, er det vigtigt, at jobbeskrivelser og -niveauer 
følger med. Derfor har Danske Kreds arbejdet tæt sammen med Group 
IT om et pilotprojekt, der skulle skabe rammerne for en ny og mere 
tydelig karrierevej for de ansatte

HVAD ER EN JOBFAMILIE?
En jobfamilie er en samling af jobprofiler på 
forskellige niveauer. Sidder du i en konsu-
lentstilling, kan du for eksempel være både 
Associate/Junior Consultant, Consultant, 
Senior Consultant, Lead Consultant og Chief 
Consultant. Har du god erfaring som konsu-
lent, kan du skifte karrierevej til lignende jobs 
inden for for eksempel projektledelse eller 
management. 

Koks i implementeringen
De nye jobprofiler blev implementeret i august 2015, så med-
arbejderne i Group IT fik nye jobbeskrivelser og for nogens 
vedkommende en anden grundløn. Desværre blev Danske 
Kreds ikke inddraget i implementeringen, hvilket gav en del 
forvirring blandt medarbejderne om nye jobprofiler med til-

hørende nye lønindplaceringer. Heldig-
vis for medarbejderne blev ingen sat ned 
i løn, men samtidig undlod koncernen 
at give andre medarbejdere de lønstig-
ninger, som deres nye jobprofiler lagde 
op til. Danske Kreds har kraftigt kriti-
seret den manglende involvering og ef-
terfølgende forvirring. Den kaotiske im-
plementering resulterede i 12 klager fra 
medarbejdere, som siden er blevet be-
handlet i det faglige system, og nu er 
blevet løst ved, at de forurettede med-
arbejdere har fået den lønsammensæt-
ning, de var berettiget til. 

Jobprofiler revurderes løbende
Group IT er dog ikke det eneste forretningsområde, hvor 
jobprofilerne revurderes. Jobvurderingsudvalget, der består 
af repræsentanter fra HR og Danske Kreds, samarbejder lø-
bende om at styrke jobprofilerne overalt i koncernen, og ud-
valget behandler i gennemsnit cirka tre jobprofiler om ugen 
på tværs af afdelinger og forretningsområder. Næste store 
projekt er i Group Operations, hvor parterne har igangsat et 
lignende forløb, som de har været igennem i Group IT. For-
håbentlig med bedre succes i implementeringen næste gang. 
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Jobvurdering
Som medarbejder i Danske Bank-koncernen er dit job blevet vurderet af Jobvurderingsudvalget, der be-
står af repræsentanter fra HR og Danske Kreds. Jobvurdering af stillingerne sker decentralt på møder, 
hvor chefen for området, HR-partneren, en repræsentant fra Danske Kreds (Jobvurderingsudvalget) og 
den lokale tillidsmand/områdetillidsmand deltager.   

Jobniveau og løntrin
Virksomhedsoverenskomsten dækker over ti forskellige jobniveauer. Hver jobniveau er inddelt i tre løn-
trin, der vurderes ud fra den grad af selvstændighed og kompleksitet, som arbejdsopgaverne består af. 
Hovedparten af medarbejderne er indplaceret på trin 2. 

Sådan er lønnen sammensat
Dit jobniveau og løntrin udgør din grundløn, men det er ikke alt. Oven i din grundløn skal regnes dit indivi-
duelle tillæg, der vurderes fra år til år i forbindelse med din Performance Appraisal. Det individuelle tillæg 
kan udgøre mellem 0 og 25 procent af din grundløn. Hertil kommer efterfølgende øvrige tillæg og his-
toriske tillæg (tillæg som ikke længere kan opnås, men heller ikke fratages medarbejdere, der har dem).

ANSVAR OG 
LEDELSE

OPGAVE  
KOMPLEKSITET JOBNIVEAU+ =

Påtager du dig midlertidige funktioner, specielle arbejdsopgaver, 
eller benytter du din bil i forbindelse med dit arbejde (f.eks. for at 
køre ud til kundemøder), kan du opnå andre tillæg. Tillæggene va-
rierer i størrelse og type. Du kan læse mere om de forskellige til-
læg i overenskomstens kapitel 3, §25. 
 
Dit individuelle tillæg udgør mellem 0 og 25% af din grundløn. Det 
individuelle tillæg forhandles på baggrund af en præstationsvur-
dering mellem dig og din chef i forbindelse med den årlige Per-
formance Appraisal, og vi anbefaler, at I ved samtalen også afta-
ler en udviklingsplan for både kompetencer og løn.

Din grundløn udgøres af dit jobniveau og tilhørende løntrin. Grund-
lønnen er fastsat af overenskomsten, og dit jobniveau og løntrin fast-
sættes ved ansættelsen. Ændringer i jobniveau og løntrin kan for-
handles i forbindelse med Performance Appraisal og ved jobskifte.

Læs mere om løn og 
tillæg i virksomheds-
overenskomsten ka-
pitel III, § 25. 

D
IN

 L
Ø

N

ØVRIGE TILLÆG

INDIVIDUELT TILLÆG

GRUNDLØN
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Vi skal investere i os selv 
og vores arbejdsliv

At styrke medlemmernes markedsværdi er et politisk mål for 
Danske Kreds, som vi har arbejdet aktivt med i mange år. Det 
har enorm værdi for både medarbejderne og Danske Bank-
koncernen, at personalets kompetencer løbende udvikler sig 
og følger med sektoren. Derfor er vi glade for, at arbejdsgiv-
erne i finanssektoren fortsat samarbejder med fagforeningen 
om at give midler til uddannelse og kompetenceudvikling. Fi-
nansforbundets Worklife Investment-univers, Danske Kreds’ 
Spor 2-samtaler (tidligere Plan B) og den fælles finansierede 
Finanskompetencepulje er alle sammen med til at øge med-
arbejdernes markedsværdi og udvikle deres karriere i banken 
og på arbejdsmarkedet generelt. 

Synlighed og samarbejde
Selv om kompetenceudvikling går igen på mange møder og 
dagsordener, gør det ingen forskel, hvis ikke medlemmerne 
tager det til sig. Heldigvis er vores medlemmer i Danske Bank 
generelt gode til at opsøge og bruge de muligheder, de har. 
Men vi kan sagtens blive bedre. 

Danske Kreds arbejder løbende for at skabe synlighed om-
kring mulighederne og nødvendigheden af kompetenceud-
vikling på tværs af jobtyper og aldersgrupper. Blandt andet 
har vi udgivet en guide til Performance Appraisal, der min-
der medlemmerne om, at kompetenceudvikling bør være 
en del af den årlige udviklingssamtale med den lokale leder. 
Desuden er kompetenceudvikling et tilbagevendende emne 
i kredsbladet, nyhedsbreve og på medlemsmøder. Vores til-
lidsmandskorps tager et stort ansvar på deres skuldre ved at 
hjælpe med at fremme den synlighed. 

Førende på faglig udvikling
Danske Banks medarbejdere er blandt branchens bedste til 

at opsøge kompetenceudvikling. Siden maj 2015 har Dan-
ske Bank-medarbejdere udgjort 676 deltagere på kurser un-
der Finanskompetencepuljen, ligesom 144 medlemmer af 
Danske Kreds har gennemført Worklife Investment-samtaler 
hos Finansforbundet. Det svarer til, at cirka 1 ud af 13 med-
arbejdere i Danske Bank har fået støtte til et kursus gennem 
Finanskompetencepuljen; et resultat, som blandt andet kan 
tilskrives klarere retningslinjer for ret og pligt i forhold til ef-
teruddannelse i engelsk, som vi har opnået en fælles forståel-
sesramme med koncernen om.

Danske Banks egne kompetenceudviklingstilbud indehol-
der også et stort udbud af kurser; blandt andet forskellige ty-
per engelskundervisning og akademiuddannelser under over-
skriften ”My Learning” og ”Min bank Akademiet”. Enkelte ud-
dannelser er obligatoriske, mens andre muligheder kan drøf-
tes med den lokale leder.

I Danske Kreds glæder vi os over den pæne opbakning til 
kompetenceudviklingstilbuddene, men vil fortsat gøre både 
medarbejdere og ledelse opmærksomme på kvaliteten og ikke 
mindst relevansen af kompetenceudvikling. Koncernen god-
kender fortsat kompetenceudvikling ud fra et forretnings-
mæssigt behov, men skal medarbejderne rustes til fremtiden, 
skal de også selv have mulighed for at vælge det til, før det 
bliver absolut nødvendigt. I den henseende mener vi, at kon-
cernens fokus ofte er for snævert, idet vi ser både koncernen 
og medarbejderne være bedre rustet til fremtiden, hvis med-
arbejderne får lov at være på forkant med udviklingen. Der-
for ser vi også på, hvordan vi øger fokus på kompetenceud-
vikling som en del af samtalen under Performance Appraisal 
samtidig med, at vi udvider paletten af kursustilbud målret-
tet til bestemte medarbejdergrupper.

Efter flere års proaktiv indsats for mere kompetenceudvikling fra 
Danske Kreds’ side topper Danske Banks medarbejdere 
statistikkerne for brug af Finanskompetencepuljen og Worklife 
Investment. Samtidig er Danske Bank også selv begyndt at 
investere mere i kompetenceudvikling, men investering i 
medarbejderne er en proces der aldrig slutter
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Worklife Investment Universe 
handler om at styrke dine 
karrieremuligheder, så du er i 
stand til at være førstevælger 
i dit arbejdsliv på et arbejds-
marked, der i højere grad 
kræver, at du tager aktivt stil-
ling til din karriere. Gennem 
vores online Worklife Invest-
ment Universe, karrieresam-
taler og proaktive planer 
hjælper Finansforbundet dig 
med at være på forkant i din 
karriere. 

Danske Kreds opfordrer alle 
medarbejdere til at have en 
karriereplan. En plan for, hvad 
du vil arbejde med, hvis dit 
nuværende job forsvinder, 
eller jobbet ændrer sig så 
meget, at du ikke ser dig selv 
i det job i fremtiden. Gennem 
Spor 2 hjælper vi dig med 
at blive bevidst om, hvilke 
muligheder du har for at få et 
andet job, hvis dit job forsvin-
der i morgen.

Som medarbejder i den 
finansielle sektor giver 
Finanskompetencepuljen 
dig mulighed for at søge om 
uddannelse, der kan højne dit 
kompetenceniveau. 

Finansforbundet ønsker 
at levere tilbud af rigtig 
høj kvalitet, som udvikler 
kompetencerne hos medlem-
merne. Derfor engagerer vi 
Danmarks bedste oplægs-
holdere, indgår samarbejder 
med uddannelsesinstitutioner 
og nogle af Danmarks mest 
anerkendte konsulent- og 
uddannelsesvirksomheder 
i vores såkaldte FOKUS-ar-
rangementer, der sætter spot 
på aktuelle emner for alle 
typer medlemmer.

Koncernen tilbyder en række 
læringsaktiviteter, som går på 
tværs af forretningsenheder-
ne og er relevante i forhold til 
medarbejderens forretnings-
enhed og jobprofil.
Min bank Akademiet er en 
ramme for den kompeten-
ceudvikling, der skal styrke 
koncernens kundefokus og 
sikre, at medarbejderne hver 
dag arbejder på at give deres 
kunder den bedste oplevelse. 

Muligheder for kompetenceudvikling i Finansforbundet & Danske Kreds

Worklife Investment gav mig et bedre overblik

”Jeg var til en Worklife Investment-samtale i midten af februar, fordi 
jeg trængte til et nyt sæt øjne på, hvad jeg skulle med min karri-
ere. Jeg har to små børn og en mand, der også arbejder på fuld 
tid, så det kan til tider være svært at få familieliv og karriere til at 
hænge sammen. 

Vi talte om mine kompetencer og mine tanker om karrierevalg 
og -muligheder. Det gav mig et bedre overblik over, hvor mine 
spidskompetencer ligger og en afklaring af, hvordan mit ar-
bejdsliv skal indrettes i fremtiden. 

Jeg ved, at jeg skal udvikle min markedsværdi løbende, og 
det har jeg in mente til min Performance Appraisal, men lige nu vejer 
familien tungere end uddannelse, så jeg arbejder på at indrette mit 
arbejdsliv på en anden måde, så privatliv og karriere spiller bedre 
sammen, så jeg både kan udvikle mig på min arbejdsplads og få tid til 
min familie.” 

Mai-Britt Jochens Lück, Senior Personlig Rådgiver i Frederiksberg Afdeling. 

Worklife Investment 
Universe

Worklife Investment – 
spor 2 (tidligere kendt 

som Plan B)

Finanskompetence- 
puljen

FOKUS-arrangementer Kompetenceudvikling i 
Danske Bank
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Vores tillidsmænd skal  
være stærke

Dygtige og kompetente tillidsmænd er vigtige for, at med-
lemmerne får mest muligt ud af deres medlemskab. Samtidig 
med, at de er anerkendte og dygtige medarbejdere i Danske 
Bank, har de påtaget sig et ekstra hverv som fagforeningens 
lokale repræsentanter og kollegernes talerør. Det vil vi i Dan-
ske Kreds gerne honorere. Ligesom man skal udvikle sig i sit 
daglige arbejde, skal man nemlig også udvikle sig som tillids-
mand og blive dygtigere hele tiden. Derfor udvikler vi hele 
tiden nye tilbud, der skal klæde vores tillidsmænd på til hver-
vet og samtidig gøre dem til bedre medarbejdere. 

Møder og seminarer
Vi tænker kompetenceudvikling ind i vores områdetillids-
mandsmøder med eksterne oplæg fra blandt andre repræsen-
tanter fra koncernens ledelse og oplæg fra kredsbestyrelsen 
om, hvad der sker på de forskellige ansvarsområder. 

Vi er i den forgangne periode blevet mere opmærksomme 
på, hvad tillidsmændene gerne vil vide noget om. Vi har spurgt 
områdetillidsmændene direkte, og vi har lavet en survey blandt 
tillidsmændene om, hvor de oplever behov for ny og bedre 
viden. Senest har vi afholdt et kursus om at samarbejde med 
ledelsen, og hvordan rollen som coach/mentor for medlem-
merne varetages bedst muligt. 

Grunduddannelse
Alle tillidsmænd får en grund- og videreuddannelse af Finans-
forbundet. Grunduddannelsen for tillidsmænd består af i alt 

17 kursusdage, hvor tillidsmændene får viden om blandt an-
det forhandlingsteknik, coaching, kommunikation, ledelse, ar-
bejdsret og overenskomstforståelse. Desuden får de en grun-
dig introduktion til kredsens arbejde og Finansforbundets or-
ganisation. Finansforbundet afholder også FOKUS-arrange-
menter, der er relevante for tillidsmænd.

eUndervisning giver hurtigt overblik
I slutningen af 2015 indførte Danske Kreds et tilbud om eUnd-
ervisning til alle tillidsmænd. Undervisningen foregår via Dan-
ske Banks eMeeting-platform, og det faglige indhold udvikles 
og præsenteres af Danske Kreds. 

Indholdet har varieret ud fra, hvad tillidsmændene har ef-
terspurgt undervisning i, og har indtil videre dækket emner 
som §8-samtaler, opsigelser og fratrædelser, støtte til medlem-
mer ved Performance Appraisals samt varsling og honorering 
af over-/merarbejde. Emnerne har indtil nu været præget af 
stor faglig tyngde, og interessen har været overvældende. Næ-
sten 100 tillidsmænd har deltaget i én eller flere undervis-
ningsgange, og vi arbejder nu på en on demand-løsning, der 
gør undervisningsgangene tilgængelige for nye tillidsmænd. 

Danske Kreds modtager fortsat forslag til nye emner fra 
alle tillidsmænd, der finder det interessant. 

Tillidsmændene er rygraden i det faglige system. De repræsenterer 
både Danske Kreds og medlemmet på arbejdspladsen og fungerer 
som bindeled mellem både fagforening, ledelse og medlem. Derfor 
fokuserer Danske Kreds også på at udvikle vores tillidsmænd, så deres 
kompetencer er så stærke som muligt i medlemmernes tjeneste. 
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Tillidsmandsuddannelsen 
styrker netværk og  
kompetence

Jane Brørup Phillippsen, Personlig rådgi-
ver og tillidsmand i Stenløse Afdeling

Jeg har fået mange aha-oplevelser på til-
lidsmandsuddannelsen, både på det per-
sonlige plan og på fagligt plan. Modul 2 
handlede om networking, og det har altid 
virket svært for mig. Men ved hjælp af læ-
ringen og undervisningen, blev det nem-
mere at forstå, hvad networking er, og at 
det faktisk allerede er en del af hverdagen, 
selvom man ikke tænker over det. Jeg er 
blevet bedre til dialog med ledelsen, sær-
ligt vores souschef, som jeg har et rigtig 
godt samarbejde med. 

Uddannelsen har også fået mig til at se 
indad og se, hvordan jeg kan gøre nogle 
ting anderledes og blive bedre både som 
medarbejder og tillidsmand for mine med-
lemmer. Jeg er blevet bedre til at kommuni-
kere. Vi har fået en masse teoretiske værk-
tøjer, som vi også skal prøve af i praksis, så 
jeg bedre kan blive hørt, når jeg skal frem 
med et budskab.

Jeg ser frem til at netværke med mine til-
lidsmandskolleger i den nye netværks-
gruppe, jeg har fået på tillidsmandsud-
dannelsen. Det giver mig inspiration - både 
til mit arbejde i koncernen og mit faglige 
arbejde.

Brobygger  
mellem  

medarbejdere og 
ledelse

Sparringspartner  
for den lokale  

ledelse om  
personaleforhold

Formidler
af relevant  

information mellem  
medlemmer og 
Danske Kreds

Coach
for medlemmer 

om lønforhold og 
arbejdsvilkår

Bisidder
for medlemmer  

ved samtale  
om personale- 

forhold

TILLIDSMANDENS FUNKTIONER
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Tillidsvalgte står stærkt 
på arbejdspladsen

At være tillidsvalgt er en ære, et privilegium og et stort ansvar. 
Uanset om du er arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsmand, 
er du udpeget af dine kolleger som repræsentant for medar-
bejderne og/eller medlemmer i samarbejdet med ledelsen. 
De to tillidshverv er forskellige og spiller alligevel sammen, 
for uden et godt arbejdsmiljø skaber vi ikke trivsel, og uden 
trivsel er der ikke overskud til at udvikle sig i sit arbejde og få 
et godt arbejdsliv. 

I Danske Kreds har et større samarbejde mellem arbejdsmil-
jørepræsentanter og tillidsmænd længe stået højt på ønske-
listen. I efteråret forhandlede vi med koncernen om en fæl-
les organisering af de to tillidshverv, men måtte desværre er-
kende, at vi ikke kunne nå til enighed. Efter lange forhand-
linger præsenterede koncernen os for et oplæg til en aftale, 
som var for langt fra de forventninger, vi og vores områdetil-
lidsmænd havde til, hvordan tillidsarbejdet kunne organise-
res på en ordentlig måde. Stridspunkterne var blandt andet 
uenighed om, hvor meget arbejdstid, der kunne afsættes til 
at varetage tillidsposterne, og uden de nødvendige ressourcer 
til rådighed var der for mange ubesvarede spørgsmål, og tids-
horisonten for at nå til enighed var ikke tilstrækkelig. Derfor 
har vi udskudt den videre dialog til efter sommeren 2017 og i 
stedet indgået nye separate aftaler for arbejdsmiljørepræsen-
tanter og tillidsmænd, som gælder indtil da. 

Vi har valgt nye tillidsmænd
Efter indgåelsen af den nye tillidsmandsaftale med koncer-
nen i december gik arbejdet med at aftale nye valgområder 
til tillidsmændene i gang. Områdetillidsmændene løftede an-
svaret med bravur og fik i samarbejde med HR-partnerne i de 
enkelte områder opstillet 203 valgområder, hvoraf cirka 85% i 
skrivende stund er dækket af en valgt tillidsmand. Endvidere 

fik vi i aftalen ret til at vælge 41 områdetillidsmænd, hvoraf 
39 poster pt. er besat. 

Der er en stigende interesse for tillidsmandsarbejdet – sær-
ligt blandt de yngre medarbejdere. Det skyldes blandt andet, 
at tillidsmandsuddannelsen er blevet opdateret, så det nu er 
forbundet med nye karrieremuligheder og kompetenceudvik-
ling, som vi også beskriver andetsteds i beretningen. Dog er 
der stadig valgområder, der ikke er dækket. Det vil vi gerne 
på det kraftigste opfordre til, at der bliver lavet om på. Blandt 
andet har Bornholm ikke haft en tillidsmand i seks år, hvil-
ket giver udfordringer for de medarbejdere på øen, der har 
brug for den daglige tilstedeværelse, som en tillidsmand har 
på arbejdspladsen. 

Arbejdsmiljø i en brydningstid
Ved arbejdsmiljørepræsentantvalget oplevede vi en overvæl-
dende interesse for hvervet. Arbejdsmiljø er egentlig et ledel-
sesansvar, og repræsentanterne er organiseret uden om Dan-
ske Kreds. Alligevel har kredsen en stor interesse i, at arbejds-
miljørepræsentanterne er nærværende på arbejdspladsen og 
indgår i en konstruktiv dialog med ledelsen for at give medar-
bejderne det bedst mulige arbejdsliv. Tillidsmænd og arbejds-
miljørepræsentanter har et interessefællesskab, som vi gerne 
hjælper med at styrke og facilitere. 

I alt er 38 arbejdsmiljørepræsentanter valgt til at sparre 
med ledelsen og lytte til medarbejderne over alt i de danske 
afdelinger. 8 af dem er nyvalgte, og der har for første gang 
i mange år været kampvalg flere steder. Kampvalg giver an-
ledning til debat om hvilket arbejdsmiljø, vi ønsker os. Der-
for mener vi, at kampvalget og den medfølgende interesse er 
sundt for arbejdspladserne. 

I Danske Kreds ønsker vi et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem 
arbejdsgiver og medarbejder. Derfor går vi som fagforening aktivt 
ind i arbejdet for stærke netværk mellem vores tillidsvalgte. I januar 
og februar 2016 valgte medarbejderne nye arbejdsmiljørepræsen-
tanter, og medlemmerne valgte tillidsmænd for de næste tre år 
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Nana Schønemann Larsen
Personlig Rådgiver og tillidsmand for Furesø Afdeling samt vika-
rierende tillidsmand i Bagsværd og Søborg

Hvorfor har du valgt at stille op som tillidsmand?
Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man har en tillidsmand i afde-
lingen, og én, man kan gå til. Det lokale kendskab er en rigtig 
vigtig forudsætning for et godt samarbejde mellem medarbej-
dere og ledelse.

Hvad kræver det at være en god tillidsmand?
Det kræver, at man er lydhør over for sine kollegaer, at man må-
ske opdager nogle udfordringer, før de selv gør, og er god til at 
spørge ind til, om de har brug for hjælp. Og at man skaber en god 
kultur, hvor alle tør komme og stille både formelle og uformelle 
spørgsmål til tillidsmanden og lederen.

Hvad ser du mest frem til ved arbejdet som tillidsmand?
Jeg ser rigtig meget frem til uddannelsen, så jeg kan blive en god 
tillidsmand. Jeg ser frem til samarbejdet med både ledelse og 
medarbejdere og at kunne hjælpe i svære situationer.

Hvordan er arbejdsmiljøarbejdet  
organiseret?
Den daglige leder har hovedansvaret for arbejdsmiljøet, og alle 
ledere får en miniuddannelse i arbejdsmiljø. De valgte arbejds-
miljørepræsentanter får til gengæld en fuld arbejdsmiljøuddan-
nelse. Derudover er der 21 arbejdsmiljøledere, som er udpeget 
af koncernen, og som er kontaktperson for de daglige ledere på 
arbejdsgiversiden. Den daglige leder sparrer om arbejdsmiljøet 
med arbejdsmiljølederen og arbejdsmiljørepræsentanten. 

En arbejdsmiljøgruppe består af den daglige leder, arbejdsmiljø-
lederen og arbejdsmiljørepræsentanten. 
 

Hvordan er tillidsmandsarbejdet  
organiseret?
Tillidsmanden kommer tæt på de store beslutninger på arbejds-
pladsen. Man bliver sparringspartner for den lokale ledelse og 
coach for medlemmerne i deres arbejdsliv. Det giver tillidsmand-
en en enorm betydning for kollegerne og udviklingen af arbejds-
pladsen – kvalifikationer, som kan give karrieren et skub fremad. 
Samtidig er man også Danske Kreds’ repræsentant på arbejds-
pladsen og deltager løbende i udviklende aktiviteter så som se-
minarer og kompetenceudvikling hos kredsen.

Thomas Clausen
Chefkreditkonsulent og nyvalgt tillidsmand i Finanscenter Køben-
havn og områdetillidsmand i Region København.

Hvorfor har du valgt at stille op som tillidsmand?
Jeg kunne godt tænke mig at få noget interaktion med både den 
lokale ledelse og ledelsen lidt højere oppe i banken. Og så fordi 
jeg også selv tidligere har været i en situation, hvor det var nød-
vendigt at inddrage en tillidsmand, og som det sidste, fordi bank-
en sammen med resten af branchen gennemgår en voldsom ud-
vikling, og jeg håber, jeg kan bidrage til, at kredsen også følger 
med i den udvikling. 

Hvad glæder du dig mest til ved hvervet som tillidsmand?
Interaktionen med ledelsen. Vi har i Business Banking været igen-
nem en større omstrukturering, som skal falde lidt på plads. Der 
håber jeg, at ledelsen er klar på at lytte til tillidsmænd og områ-
detillidsmænd, så vi kommer godt igennem den proces. 

 

MEDLEMSHISTORIER
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Flere medlemmer giver  
større legitimitet

Uden vores medlemmer har Danske Kreds intet eksistens-
grundlag. Medlemshvervning er derfor essentielt for kredsens 
fortsatte eksistens, legitimitet og ikke mindst gennemslags-
kraft over for Danske Bank, når vi forhandler overenskomst. 

Danske Kreds har som mål at hverve 200 nye medlemmer 
om året. Det mål indfrier vi kun ved konstant at forny os og 
være synlige i de områder i banken, hvor der er hvervepoten-
tiale. I 2015 og første kvartal af 2016 har vi hvervet cirka 230 
nye medlemmer til Finansforbundet. 

Til stede på arbejdspladsen
En stor del af hvervningsindsatsen ligger hos tillidsmændene, 
der er til stede i det daglige arbejde og på den måde synliggør 
kredsens og Finansforbundets arbejde på arbejdspladsen. Til-
lidsmændene fortæller om kredsens betydning, det faglige ar-
bejde og vigtigheden af at være en del af den kollektive styrke 
for bedre løn- og arbejdsvilkår. Det har en enorm betydning 
for kredsens synlighed, også over for nye medarbejdere. 

Generelt er en vigtig del af hvervningsindsatsen at være syn-
lig, hvor medlemmerne er. Danske Kreds arrangerer løbende 
kantinebesøg, medlemsmøder og lignende events. I marts 2015 
gennemførte kredsen i samarbejde med tillidsmændene syv 
kantinebesøg, ligesom der er blevet delt morgenbrød ud til 
medarbejderne i Lyngby. I samarbejde med Network of Young 

Academics deltog kredsen også i et arrangement for unge aka-
demikere med Huxi Bach og Karen Thisted. 

I Group IT deltager Danske Kreds ligeledes i frokostar-
rangementerne Lunch & Learn i Brabrand og Ejby, hvor vi i 
samarbejde med ledelsen bidrager med viden og læring om 
banken og sektoren som repræsentanter for fagforeningen. 

Hvervning skal følge sektoren
Mens vi skaber synlighed i banken, udvikler vi også vores med-
lemstilbud til at følge med sektorens udvikling. Blandt andet 
har vi deltaget i Finansforbundets hvervningskampagner – se-
nest ”finansk-dansk”, rettet mod IT-området, og ”hvem-hvad-
hvor”, der markedsfører et tre måneders tilbud om et gratis 
introduktionsmedlemskab. 

Senest har vi udvidet paletten af medlemstilbud med flere 
ferieboliger, som kan lejes til en særdeles fordelagtig pris, samt 
en kontant medlemsrabat hos gaveshoppen Borg & Bigum. 
Desuden udvikler vi i samarbejde med Finansforbundet løb-
ende vores karriererådgivning, så både Worklife Investment 
og Worklife Investment Spor 2-samtaler (tidligere ”Plan B”) 
er ajour med sektorens udvikling og giver medlemmerne de 
bedst mulige forudsætninger for at udvikle deres karriere. 

Selv om sektoren bliver mindre, skal vi stadig blive flere i 
Danske Kreds. Vores hvervningsindsatser spænder bredt og 
sætter fokus på, hvad medlemmerne får ud af at være med i en 
overenskomstbærende fagforening. Samtidig skal vi udvikle 
vores tilbud til også at favne nye fagområder og kompetencer 
blandt medlemmerne. 
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Hvervning i Danske Kreds

EVENTS 
Fysisk tilstedeværelse
Åbne FOKUS-arrangementer
Kantinebesøg
Lunch & Learn (IT)

TILLIDSMÆND
Daglig synlighed på arbejds-
pladsen
Introduktion for nyansatte
Distribution af materialer fra 
Finansforbundet og Danske 
Kreds
Hvervningsaktiviteter i dag-
ligdagen

KAMPAGNER
Julequiz
Konkurrencer
Landsdækkende kampagner

KREDSBESTYRELSEN
Administration og udvikling af 
medlemstilbud
Materiale til tillidsmænd
Planlægning af og deltagelse 
i hverveaktiviteter
Hverv-o-meter
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Kredsens midler skal 
gavne medlemmerne

I Danske Kreds’ arbejde for at give medlemmerne det bedst 
mulige arbejdsliv, handler det også om at give dem nogle 
tilbud, der gavner, når de ikke er på arbejde. Senest har 
kredsen investeret i otte nye ferieboliger, som vi udlejer til 
medlemmerne til fordelagtige priser.

Danske Kreds har gennem en årrække ønsket at investere 
nogle af kredsens midler og udvide paletten af medlemstil-
bud, så medlemmerne kunne få flere kontante fordele for 
kontingentkronerne. Da Danske Bank i 2015 besluttede at 
afhænde alle sine ferieboliger, blev den vision til virkelighed. 

Efter en længere forhandlingsproces besluttede kredsbe-
styrelsen at købe syv nye ferieboliger af Danske Bank. Senere 
kom en ottende til, og dermed blev Danske Kreds’ samlede 
udbud af ferieboliger udvidet fra tre til elleve med placering-
er over det meste af Europa. 

De første ferieboliger blev oprindeligt erhvervet af Biku-
bens Personaleforening helt tilbage i 1970’erne. Mens Biku-
ben Sparekasse endnu eksisterede, stod banken for administra-
tionen af boligerne som et medarbejdergode, men med tid- 
en overtog fagforeningen selv dele af udlejningen, og i 2012 
blev Danske Kreds formelt administrator af ferieboligerne i 
Paris, Berlin og Kaprun. 

Da Danske Bank tilbød kredsen at overtage nogle af de po-
pulære ferieboliger fra bankens regi, slog vi til med en ambi-
tion om, at en fornuftigt investering af noget af kredsens egen-
kapital kunne komme medlemmerne til gode på en ny måde. 

Første sæson er allerede en succes
I februar og marts havde alle medlemmer mulighed for at ind-
sende ønsker om at booke de elleve ferieboliger i perioden 
30. april – 1. oktober. I perioden op til planlagde vi retnings-
linjer for udlejningen og sørgede for, at alle boliger var istand-
sat og klar til udlejning. Da vi den 13. marts gennemførte lod-

trækningen blandt medlemmernes ønsker om at booke ferie-
boligerne, kunne vi hurtigt konstatere, at efterspørgslen efter 
vores ferieboliger var stor. Boligerne er i gennemsnit udlejet 
langt over halvdelen af tiden, og de, der stadig er ledige, kan 
nu bookes uden ventetid – bookingen er bekræftet, så snart 
betalingen er modtaget.

Næste sæson løber fra 1. oktober 2016 til 29. april 2017. 
Lodtrækningsperioden, hvor medlemmerne igen kan ind-
sende ønsker, åbner i juli, og vil blive annonceret i kredsbla-
det, på hjemmesiden og Danske Banks intranet. 

Vi udvikler løbende vores medlemstilbud
Ferieboligerne er et vigtigt medlemsgode, men vi arbejder 
løbende på også at udvikle andre fordelagtige tilbud til vo-
res medlemmer. Senest har vi tilføjet en kontant medlemsra-
bat hos onlineshoppen Borg & Bigum, der sælger gaveartik-
ler i blandt andet dansk design til gode priser. Hold øje med 
hjemmesiden for flere tilbud – både hos Danske Kreds og Fi-
nansforbundet. 
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Danske Kreds’ 
ferieboliger

Læs mere om ferieboliger på http://danskekreds.bookhus.dk

Henne Strand

Mandelieu

Paris

Harzen

Kaprun

Blokhus

Småland

Thurø

Berlin

Fanø

Plön
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Indtægter 
Kontingent kr 4.300.000  
Renter - bank kr 5.000  
Udbytte - depot kr 800.000  
Indtægter i alt (ekskl. transport) kr 5.105.000  
 
Transport   
Transportudgifter  kr 1.400.000  
Transport, refusion fra FF  kr 1.400.000  
 
Udgifter 
Faste projekter  
Hvervning    kr 25.000  
Kompetencedvikling af TM    kr 60.000  
Arbejdsmiljø  kr 20.000  
Medlemsmøder  kr 900.000  
Netværksmøder for opsagte    kr  -    
OTM-møder  kr  420.000  
TM-møder  kr  250.000  
TM-seminar  kr  1.050.000  
Generalforsamling  kr  700.000  
Internationalt samarbejde  kr  10.000  
Udgifter Faste projekter  kr  3.435.000  
 
Enkeltstående projekter  
Dag for nye TM    kr  5.000  
Plan B+  
Trivsel  kr  25.000  
Kommunikationsundersøgelse  kr  40.000  
Udgifter Enkeltstående projekter  kr  70.000  
Drift (inkl. Kommunikation)  kr  3.066.500 
 
Resultat  
Indtægter i alt (ekskl. transport)  kr  5.105.000  
Udgifter i alt  kr  6.571.500  
Resultat  kr  -1.466.500 

Regnskab

Indtægter
kr 4.500.000 
kr 5.000  
kr 1.200.000  
kr  5.705.000  

 
Transport

kr 1.600.000  
kr 1.600.000  

 
Udgifter 

 
kr 40.000 
kr 60.000 
kr 45.000 
kr 225.000 
kr 100.000 
kr 350.000 
kr 300.000 
kr  1.000.000 
kr 900.000 
kr 60.000 
kr 3.080.000 

 
 
 

kr  50.000 
 kr  26.000 
 kr  79.000 
 kr  155.000 
 kr  2.919.000 

 
 

kr 5.705.000  
kr 6.154.000  
kr -449.000 

Danske Kreds Jubilæumsfond   
     
Årsregnskab for 2015     
     DRIFTSREGNSKAB

     
Indtægter:     
Renter kr 0,62    
Udbytte kr 42.814,70   
 kr 42.815,32    
 
Udgifter:   
Legater kr  30.000,00    
Legatuddeling kr  6.970,24    
Gebyrer kr  2.317,11    
Skat kr  3.053,00   
 kr  42.340,35   
 
Resultat kr  474,97   
     
STATUS PR. 31. DECEMBER 2015    
 
Aktiver:     
Rentekonto 3021537519 kr 14.212,15  
Kapitalkonto 3021509892 kr 1.090,13  
Høj rente 3946333921 kr -    
Værdipapirbeholdning kr 1.040.482,51  
Tilgodehavende udbytteskat kr 5.229,35  
 
I alt kr 1.061.014,14  
 
Passiver: 
Fondskapital kr 1.000.000,00  

Rådighedskapital: 
1. januar 2015 kr  59.533,73    
Kursregulering kr  1.005,44   
Årets resultat kr  474,97    
Til rådighed kr  61.014,14  kr 61.014,14  
 
I alt    kr 1.061.014,14 

Bestyrelsen for Danske Kreds Jubilæumsfond

             
Steen Lund Olsen                   Christian Hansen                   Dorte Bielefeldt  
  
                             
            Søren Dankelev                   Kirsten Kongsted
  
      
Vi har revideret og kontrolleret ovenstående regnskab.    
Beholdningens tilstedeværelse har jeg konstateret.    
  

København, den                           2015
 
 

Frank Fredslund Nielsen                Erling Berg Thomsen

Budget 2016 Budget 2015
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Kredsbestyrelsen

Danske Kreds’ opgave er at varetage medlemmernes sociale, økonomiske og 
faglige interesser.
Det gør vi ved at påvirke og deltage i Finansforbundets samlede arbejde, ved at 
samarbejde med og påvirke ledelsen af Danske Bank og via en række op- 
gaver og projekter rettet direkte mod medlemmer og tillidsmænd i Danske Kreds.
Tillidsmænd og områdetillidsmænd samarbejder og påvirker lokalt, mens 

kredsbestyrelsen samarbejder og påvirker centralt.
I kredsbestyrelsen er arbejdet struktureret i projekter og en række politiske 
funktioner.

Danske Kreds’ mission, vision, politiske mål og strategi er altid styrende for det 
arbejde, vi laver. Du kan finde det hele samlet i kredsens strategi på hjemmesiden.

Steen Lund Olsen
Formand for Danske 
Kreds, medlem af Sa-
marbejdsudvalget (SU), 
koncernens europæiske 
samarbejdsudvalg 
(EWC) samt medlem 
af Finansforbundets 
hovedbestyrelse

Carsten Eilertsen
Næstformand for 
Danske Kreds, medlem 
af Samarbejdsudvalget 
(SU) og koncernens 
europæiske samar-
bejdsudvalg (EWC)

Kirsten Ebbe Brich
Politisk sags- og over-
enskomstkoordinator 
og medlem af Samar-
bejdsudvalget (SU)

Kirsten Guntofte
Politisk ansvarlig for 
Kompetenceudvikling 
og medlem af Samar-
bejdsudvalget (SU)

Peter Gaardsdal 
Sørensen
Politisk sekretær, 
medlem af Samar- 
bejdsudvalget (SU) 
og koncernens 
europæiske samarbe-
jdsudvalg (EWC)

Knud Grøngaard
Politisk  
strategikoordinator

René Holm
Medlem af Finansfor-
bundets hovedbesty-
relse, politisk ansvarlig 
for pension og medlem 
af hovedbestyrelsen i 
FTF-A

Dorte Bielefeldt
Økonomiansvarlig og 
politisk ansvarlig for 
jobvurdering

Susanne Arboe
Politisk ansvarlig for 
Arbejdsliv, medlem af 
Samarbejdsudvalget (SU) 
og koncernens europæi-
ske samarbejdsudvalg 
(EWC)

Christian Hansen
Politisk ansvarlig for 
Fagligt Arbejde og 
Forbund og ansvarlig 
for hvervning

Gerner Svendsen
Politisk ansvarlig for 
løn- og jobvurderings-
udvalget

Medlemmer af  kredsbestyrelsen

Repræsentantskab

Sofie Schandorph Peter Keld  
Christensen

Lars Aabling- 
Thomsen

Frank Fredslund 
Nielsen

Foruden kredsbestyrelsen har følgende 
områdetillidsmænd repræsenteret Dan-
ske Kreds ved møder i Finansforbundets 
repræsentantskab.

Repræsentantskabet påser, at landsmødets retnings-
linjer følges og er rådgivende i forhold til hovedbe-
styrelsen samt drøfter regnskaber og budgetter. Des-
uden behandles overenskomstkrav og resultatet af 
overenskomstforhandlingerne i repræsentantskabet.

Lisbeth Sahlertz 
Nielsen




