
Forenet Kredit svarer på kritikken på deres hjemmeside  

For en uge siden beskrev Økonomisk Ugebrev de to forhold – bussagen og indsamling af fuldmagter i arbejdstiden - og det 

har fået Forenet Kredit til at komme med et svar på deres hjemmeside, men svaret omhandler ikke lige præcis de to 

konkrete forhold. Således hedder det omkring ”bussagen:” ”Det kritiseres også, at en række Nykredit-chefer ankom til 

valgmødet i en bus. Som Nykredit har forklaret det, så var chefgruppen samlet til seminar, hvor en del af indholdet var at 

overvære valgmødet i Forenet Kredit. Igen finder vi det både positivt og naturligt, at man som leder i Nykredit interesserer 

sig for, hvad der sker hos hovedaktionæren. Alle lederne fik mulighed for at overvære demokratiet og høre alle 

kandidaters indlæg. Det er positivt, at cheferne i Nykredit hører, hvad kunder og medlemmer tænker.”  Derimod omtales 

samtidig afgivning af stemmer, og dermed indflydelse på selve valget ikke.  

 

 

Louise Mogensen, 

Jeg skal bede dig indstille følgende klage til Valgudvalget i Forenet Kredit: 

Med udgangspunkt i vedhæftede artikel fra Økonomisk Ugebrev, skal jeg bede Valgudvalget om at få 

ændret valgsystemet inden næstkommende repræsentantskabsvalg. Der er i artiklen stærke indicier for, at 

der er foregået utidig indblanding i den demokratiske proces i det netop afholdte repræsentantskabsvalg 

fra medarbejdere og ledelse i Nykredit og Forenet Kredits sekretariat. 

Der foreligger ikke yderligere beviser og fakta, og der kommer heller ikke nogle. Blot mistanken om, at der 

er foregået utidig indblanding, og kan foregå tilsvarende indblanding i fremtidige valg, fra ovennævnte 

grupper er nok til, at valgsystemet skal laves om. Jeg skal derfor bede Valgudvalget om at sikre, at 

valgsystemet fremadrettet sikrer til fulde, at: 

1. Nykredit (ledelse som medarbejdere) ikke arrangerer transport af ledelse og medarbejdere 

til valgsteder 

2. Nykredit medarbejdere ikke systematisk indsamler fuldmagter i arbejdstiden 

3. Forenet Kredits sekretariat, eller andre de måtte give opgaven, ikke kan have adgang til at 

overvåge indkommende fuldmagter  

Der bør samtidig gives enhver repræsentantskabsmedlem mulighed for at agere valgobservatør, hvilket der 

bør indskrives til relevante vedtægter/regulativer 


