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Du sidder nu med Kredsbestyrelsens skriftlige årsberetning – en
mulighed for at give dig som medlem et indblik i hvad vi har arbejdet
med i NYKREDS i det forløbne år.
Hvad der er hændt i Nykredit koncernen og JN Data i løbet af det
sidste år, har vi kommenteret undervejs i de udsendte
medlemsinformationer, så i denne beretning tager vi en mere
overordnet tilgang, ligesom den skal ses i sammenhæng med den
mundtlige beretning på årets generalforsamling.
Vi glæder os meget til at byde dig og dine kolleger velkommen dér!
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Kredsen
NYKREDS har gennem en fokuseret politisk
indsats fået tydeliggjort vores strategier. De
handler i korte træk om, at vi vil arbejde for alle
vores medlemmer, uanset medlemstype; at
medarbejderne og deres forhold tænkes med ind
når virksomhederne udvikler sig og at ledelsen
forklarer de forandringer, som sker på alle
niveauer, så de kan forstås af medarbejderne.
Denne fokusering af det politiske arbejde tager
udgangspunkt i vores medlemmers udtrykte
ønske om, at vi beskæftiger os mere med deres
daglige forhold på arbejdspladsen. NYKREDS har
i sit bestyrelsesmæssige arbejde sikret
sammenhæng mellem startegierne, og de
handlinger vi har igangsat for at understøtte
medlemmernes hverdag.

stadighed kan servicere medlemmer og
tillidsvalgte, og derfor har vi stærkt fokus på at
fastholde og udbygge de kompetencer, som er
nødvendige for at kredssekretariatet kan yde
denne service. NYKREDS har i perioden udvidet
ressourcerne på kredskontoret med yderligere
en kollega, og det er sket i en tid, hvor der er
stort pres på det faglige arbejde i sektoren. I
NYKREDS ser vi det som en accept og
annerkendelse af det arbejde vi som
organisationen yder i koncernen. Vi vil bruge de
øgede ressourcer på at styrke kommunikationen
til medlemmer og tillidsvalgte og på en styrkelse
af planlægning og gennemførelse af aktiviteter
og projekter i kredsen.

Et eksempel på dette var bestyrelsens
beslutning om at tilbyde medlemsmøder, hvor
medlemmerne kunne tale om deres oplevelser
med de mange forandringer, der er iværksat, og
få redskaber til at finde sig selv i en stærkt
presset og forandret arbejdsdag. NYKREDS
glæder sig over, at mange medlemmer havde
overskud til at deltage midt i en hektisk tid.
Men det politiske er blot en delmængde af vores
arbejde i kredsen. Vi skal også sikre, at vi til
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Koncern og
virksomheder

Nykredit satte i perioden navn på sin strategi
”Winning the double”, og dermed et billede på
de forventninger, som er sat til koncernens
medarbejdere. Vi skal vinde ikke blot én, men to
kampe på samme tid: Kampen om kunderne og
kampen sammen med pengeinstitutterne i
Totalkredit-samarbejdet. Vigtigheden af det
sidste blev meget tydelig, da Jyske Bank
opkøbte BRF og dermed valgte at bryde med
Totalkredit. NYKREDS finder tanken om et øget
samarbejde med vores kolleger i sektoren rigtig,
og vi skal søge at finde yderligere potentiale og
udvikle produkter, som kan være med til at
forankre samarbejdet.
Men Nykredit står selvsagt ikke alene med
ønsket om at vinde kampen om kunderne.
Nykredit har derfor valgt det udgangspunkt, at
vi skal vinde og udbygge relationen til vores
kunder, og denne fokusering har vi som
medarbejdere tydeligt mærket, blandt andet i
form af prioriteringen af de kunder, som skal
serviceres i en travl hverdag. NYKREDS håber at
Nykredit hurtigt får udrullet den tekniske
understøttelse til aflastning af vores
medlemmer, så de kan bruge kræfterne på at
udvikle relationerne til kunderne. Det er en
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konstant udfordring at skulle bygge en ny
verden på gamle metoder, og samtidig holde et
højt aktivitetsniveau.
NYKREDS vil naturligvis fortsat være vore
medlemmers talerør over for ledelsen og vi
glæder os over, at der kan tales åbent og direkte
i et fælles ønske om at forandre til det bedre. Vi
har i perioden presset på for at få viden og
information om igangværende og kommende
forandringer spredt yderligere blandt ledere på
alle niveauer, og det er vores oplevelse, at
lederne gerne vil i dialog med de ansatte. Men
ledernes gode intentioner strander på tvivl om
hvad de må og ikke må, og på manglende
baggrund for at dele viden på tværs i koncernen.
NYKREDS vil derfor fortsætte arbejdet på, at de
lokale ledere tilføres den nødvendige baggrund
for at kunne gå i dialog og vidensdele med
medarbejderne i egen enhed, til glæde og gavn
for alle.

Sektor og samfund
Det er svært at forstille sig et samfund, hvor
virksomheder og borgere ikke har adgang til
finansiering. Enhver kan forstå, at en
velfungerende finanssektor er en basal
forudsætning for et Danmark i udvikling, men
man må sommetider undres over politikeres og
mediers tilgang til vores sektor. Alle ønsker at vi
tilvejebringer billig og rigelig finansiering, men
samtidig mødes både sektoren og dens ansatte
med fjendtlighed og mistro. Senest er vi
finansansatte blevet beskyldt for, at vores
lønudvikling er skyld i øgede gebyrer og
bidragsforhøjelser, hvilket selv sagt ikke er
sandt. Men det er et godt eksempel på, at den
hetzagtige stemning fra finanskrisens hedeste
dage ikke har lagt sig endnu, og at det stadig
falder politikere og medier svært at nuancere
debatten om finanssektoren.
Derfor opfordrer vi politikerne til tydeligere at
stå ved deres beslutninger på bagkant af
finanskrisen om regulering af sektoren, og vi vil
fortsat arbejde for at arbejdsgiverorganisationerne bliver aktive og synlige i debatten om
sektorens image. Den opgave løfter vi gennem
Finansforbundet og forbundets repræsentanter i
hovedorganisationen FTF og i andre nationale og

internationale organisationer. Anklagerne skal
ikke rettes mod de ansatte, men derimod mod
de ansvarlige beslutningstagere.
Gætterierne om hvordan vores sektor vil udvikle
sig over de kommende år, tog for alvor fart i
2014. Nye aktører som Google, PayPal, Bitcoin
og andre netbaserede tjenester spås i nogle
scenarier at ville ændre vores sektor til
ukendelighed, mens andre spådomme er knap
så dommedagsagtige. Men de nye tjenester vil
givetvis komme til at påvirke den etablerede
finanssektor. I NYKREDS tror vi at påvirkningens
størrelse afhænger af den etablerede sektors
evne til innovation og til at finde sammen i
fælles brancheløsninger. Det er vores opfattelse
at Danmark er for lille et marked til at slås om
tekniske løsninger, og derfor opfordrer vi
branchen til at finde fælles fodslag og udvikle i
fællesskab.
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Medlemmer og
tillidsvalgte

Dagsordenen i sektorens virksomheder - og
herunder i Nykredit koncernen – er stadig
præget af økonomi og omkostningsfokus. De
ansatte har igen måttet bære smerten med
fyringer, og selv om der aftales afbødeforanstaltninger, er fyringer altid en voldsom
oplevelse for både de ramte og deres kolleger.

for, at de gives mulighed for en karriere i
virksomhederne. For at lykkes med det, er det
vigtigt at vores medlemmer løbende holder
deres kompetencer markedskonforme, og vi
ønsker at understøtte en aktiv stillingtagen til
egen vedligeholdelse og udvikling af
kompetencer.

I sådanne situationer er NYKREDS’ fokus altid at
bistå med muligheder for, at vores opsagte
medlemmer kan finde sig en ny plads på
arbejdsmarkedet. Fokus på den enkeltes
kompetencer og understøttelse af den enkeltes
faglige udvikling er vigtige for NYKREDS.

Konkret har vi i vores virksomhedsoverenskomster for 2014-17 med Nykredit og JN
Data aftalt løbende dialog om styrkelse af
medarbejdernes kompetencer. Ligeledes
deltager vi i Finansforbundsregi i et projekt- og
udviklingsarbejde omkring medlemmernes
employability (beskæftigelsesegnethed).
Arbejdstitlen på dette projekt er ”Work Life
Investment – bliv førstevælger i dit arbejdsliv”,
og det vil efter planen nå ud til dig som medlem
inden sommerferien.

Vi vil fortsat arbejde for at skabe de nødvendige
muligheder for, at den enkelte kan komme
videre i job, og derfor er uddannelsespulje,
kompetenceafklaring og mulighed for fritstilling
fortsat højt prioriterede for NYKREDS. Men
NYKREDS har - og vil fortsat have - som 1.
prioritet, at bevare jobs, og vi vil altid arbejde
for, at opsigelser og fyringer er ledelsens absolut
sidste udvej.
Vi ønsker at medvirke til, at vores medlemmer
lykkes i deres arbejdsliv, og derfor arbejder vi
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NYKREDS ønsker at medvirke til, at vores
medlemmer har gode arbejdsvilkår, og vi holder
fokus på deres arbejdsglæde og trivsel. God
ledelse er vigtig for trivsel og arbejdsmiljø.
Derfor arbejder vi også for, at ledelsen har gode
vilkår for udøvelsen af ledelse, herunder
forandringsledelse. Vi er glade for, at det

lykkedes os at overbevise Nykredit om
vigtigheden af åbenhed, tillid og samarbejde
omkring Fokusmålingerne. Vi er overbevist om,
at det er vejen frem for at flytte arbejdet med
øget trivsel og arbejdsglæde fremad.
NYKREDS ønsker at styrke vores organisation til
glæde for medlemmerne. Derfor arbejder vi hele
tiden på at få valgt og fastholde tillidsmænd i
alle de 99 tillidsmandsområder, som vi p.t. har
aftalt med Nykredit og JN Data. I dag har vi
tillidsmænd i alle 44 stabsområder, mens der er
valgt tillidsmænd i 50 af 55 centre. I arbejdet
med at styrke organisationen har vores 8
områdetillidsmænd en særlig vigtig rolle. De er
NYKREDS’ – og dermed dine - repræsentanter i
virksomhedernes samarbejdsudvalg, hvor de er
med til at styrke og kvalificere dialogen med
ledelsen. NYKREDS har igangsat et arbejde frem
mod næste ordinære tillidsmandsvalg i 4. kvartal
2015, hvor vi ser på, om vi kan skabe en
stærkere og mere nærværende organisation for
vores medlemmer. Også her spiller områdetillidsmændene en vigtig rolle, men alle dele af
vores organisation er inviteret med til denne
drøftelse, og er dermed involveret i at skabe et
nyt og tilpasset idegrundlag. Her er udgangspunktet, at vi ønsker en medlemssammensætning, som afspejler medarbejdersammensætningen i virksomhederne.
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Forbund og
forhandlinger

Først Finansforbundet, og siden NYKREDS,
brugte en del af 2014 på at forhandle nye
overenskomster for vores medlemmer. Selv om
der ikke var mange penge i spil, blev vi alligevel
tvunget tæt på en konflikt, der først blev stoppet
ved forligsinstitutionens mellemkomst. NYKREDS
mener at Finansforbundets tilgang til
forhandlingerne var meget økonomisk ansvarlig,
både i forhold til sektorens virksomheder som i
forhold til samfundsøkonomien i almindelighed,
og de aftalte lønreguleringer er ikke skyld i
omkostningsstigningerne eller i stigningerne i
lønomkostningerne alene.
Som et resultat af vores lokale overenskomstforhandlinger blev der nedsat
arbejdsgrupper, der i perioden frem til næste
forhandling i 2017 skal se på kompetence og
lønsystemer. Det var et stærkt signal fra
medlemmerne, der med godkendelsen af
virksomhedsoverenskomsterne erklærede sig
villige til at sætte dele af den faste lønregulering
for 2015 og 16 ind på at få et mere gennemsigtigt og retfærdigt lønsystem. Arbejdet skrider
frem både i Nykredit og JN Data, men hvis der
ikke fremlægges en løsning for medlemmerne i
april måned henholdsvis i 2015 og 16, udmøntes
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lønreguleringen som aftalt til generelle
lønstigninger.
NYKREDS og Finansforbundet har fokus på at
der bliver skabt en fremtid for sektoren og dens
ansatte efter Finanskrisen. Hvis vi ikke klar til at
møde en ny vækstperiode når den tid kommer,
risikerer vi igen at sakke bagud. Derfor skal
finansvirksomhedernes ”universalløsning” med
fyringer erstattes af en kompetenceudviklingsog innovationsstrategi til når væksten sætter
ind. Vi skal have innovation og vækst sat på
Nykredits og JN Datas dagsorden nu, så det er
os, der skaber fremtiden i sektoren, frem for at
den dikteres os af udefrakommende aktører. Det
er NYKREDS’ opfattelse, at udgangspunktet for
en innovations- og vækstdagsorden er
væsentligt bedre i vores virksomheder end i
mange andre af sektorens, men det er nu
stafetten skal gribes, hvis vi ikke skal overhales
af udviklingen.
Mange nye jobmuligheder kan komme til at ligge
uden for sektoren og udenfor den traditionelle
bankverden. Derfor skal vi også arbejde for at
vores medlemmer kan være klar til at møde den
del af fremtidens arbejdsmarked. Vi ser vækst i

Dagsorden for generalforsamlingen 2015
Lørdag den 21. marts 2015, HUSET (tidl. Byggecentrum), Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart kl. 9.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Orientering om Finansforbundets arbejde i det forløbne år
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Godkendelse af regnskab med decharge
Forelæggelse af budget for 2015 til orientering
a. Valg af næstformand
Valg af ekstern statsaut. revisor
Valg af 2 (interne) revisorer
Valg af 2 (interne) revisorsuppleanter
9. Eventuelt

finansielle centre som Frankfurt og London.
Spørgsmålet er, om vi kan få vores arbejdsgivere til at indgå i en vækstdialog, der også kan
etablere København i det selskab.
I efteråret 2014 blev der afholdt Landsmøde i
Finansforbundet, og her blev forbundets politiske
linje lagt frem mod næste landsmøde i 2017.
Linjen udmøntes gennem de politiske
indsatsområder, og her deltager NYKREDS
naturligvis. Vi påvirker arbejdet med
udgangspunkt i vores overordnede strategi, fordi
vi er en del af et stærkt og forpligtende
fællesskab, der arbejder for vores medlemmers
behov og tanker.
NYKREDS ser frem til de planlagte stormøder i
Finansforbundet, som skal arbejde på tværs af
alle indsatsområder, og hvor tanker og
handlinger skal ses tværgående for at skabe en
koordineret tilgang.

5 års medlemstal i NYKREDS
Aktive og passive medlemmer i alt pr. 1. januar

2011

2012

2013

2014

2015

_________________________________________________________________________________________________

2.922

3.063

3.143

3.160

3.177
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RESULTATOPGØRELSE
FOR 2014
2014

2013
t.kr.

1.768.486
596.783

1.726
698

2.365.269

2.424

(403.538)
(236.825)
(463.653)
(34.449)
(332.988)
(596.783)
(10.437)

(223)
(78)
(510)
(12)
(182)
(698)
(2)

(2.078.673)

(1.705)

Administrationsomkostninger*

(230.529)

(639)

Øvrige omkostninger

(230.529)

(639)

Resultat før finansielle poster

56.067

80

Finansielle poster, netto

244.969

290

301.036

370

(8.172)

(19)

292.864

351

Kontingentandele
Refunderede transportomkostninger fra Finansforbundet
Indtægter i alt
Generalforsamling
Medlemsmøder
Tillidsmandsmøder (incl. tillidsmandsseminar)
Bestyrelsesmøder/udvalgsmøde m.m.
Bestyrelsesseminar/kursus
Transportomkostninger
Ej refunder bare omkostninger
Direkte medlems rettede udgifter

Resultat før skat
Skat af finansielle poster
Årets resultat

*Administrationsomkostninger = kontorholdsomkostninger og indeholder endvidere omkostninger til revision,
småanskaffelser, udvalgs- og andre møder, sekretariat m.v. – der henvises til kredskontoret, såfremt der ønskes
tilsendt et regnskab med specifikationer.

København, den 25. februar 2015
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2014 for NYKREDS – Personalekredsen i Nykredit. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse
med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen samt god regnskabsskik. Det er vores
opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2014 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2014.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Leif Vinther, Kristian Bengaard, Marlene Holm, Allan Kristiansen, Gert Kryger, Susanne Møller, Hans
Lindholm, Lars Peter Skaarup, Olav Brusen Barsøe

BALANCE PR. 31.12.2014

Tilgodehavende transportomkostninger
Tilgodehavende skat
Periodiserede renter
Andre tilgodehavende
Tilgodehavende

2014

2013
t.kr.

192.546
17.873
31.807
0

369
9
77
7

242.226

462

Værdipapirer
3.575.430
6.941
___________________________________________________________________________
Likvide beholdninger
5.297.139
1.610
Omsætningsaktiver
9.114.795
9.013
___________________________________________________________________________
AKTIVER
9.114.795
9.013
____________________________________________________________________________________
Kapitalkonto 01.01.2014
Årets resultat
Kapitalkonto 31.12.2014

7.944.264
292.864

7.593
351

8.237.128

7.944

Forudbetalte kontingenter og gruppeliv fra medlemmer
788.890
793
Skyldige omkostninger
88.777
276
____________________________________________________________________________________
Gæld
877.667
1.069
PASSIVER

9.114.795

9.013

Revisionspåtegning:
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset kredsens forhold.
Revisionspåtegning afgivet af den interne revision:
Vi har gennemgået årsregnskabet og foretaget stikprøver af bilagsmateriale for NYKREDS –
personalekredsen i Nykredit for 2014 og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Gennemgangen har
endvidere på stikprøvebasis omfattet de af Finansforbundet refunderede rejseudgifter, og heller ikke har
der været noget at bemærke.
Hans Knudsen samt Finn Toelhøj
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