
1. En lang række kommentarer nævner, at Nykreditmedarbejdere blev transporteret samlet i busser 
til valgsteder. Kan I bekræfte, at der er foregået bustransport af Nykreditmedarbejdere til et eller 
flere valgsteder? 
 
Nykredit, pressechef Jens Theil: ”Nykredits chefgruppe ankom samlet i en bus til valgmødet i 
Ballerup, da de på valgdagen var samlet til seminar i Køge cirka 40 km. derfra. En del af 
programmet på seminaret var at deltage på valgmødet, da vi anser det for naturligt, at det øverste 
ledelseslag har forståelse for og indsigt i koncernens demokratiske bagland. Derfor blev der 
arrangeret fællestransport. De af chefgruppens medlemmer, der ikke havde stemmeret til 
valgmødet, lyttede til talerne og indlæggene, mens de medlemmer, der havde stemmeret, 
selvfølgelig kunne stemme, hvis de ønskede at gøre dette. Chefgruppen består af 
koncerndirektionen og de ledere, der refererer til koncerndirektionen.” 
 
2. I givet fald: Hvem har betalt for denne bustransport? 
 
Nykredit, pressechef Jens Theil: ”Nykredit.” 
 
3. Såfremt dele af Nykreditkoncernen/Forenet Kredit aktivt har arrangeret denne transport af 
medarbejdere, er det da i overensstemmelse med Forenet Kredits valgregler? 
 
Forenet Kredit, pressechef Mathias Fremmen: ”Valgreglerne tager ikke stilling til, hvilket 
transportmiddel medlemmerne er ankommet med. Forenet Kredit arrangerer ikke transport til 
valgmøderne” 
 
4. Vi har ligeledes fået flere kommentarer om, at Nykreditmedarbejdere har indsamlet fuldmagter 
til repræsentantskabsvalget i arbejdstiden. Kan I bekræfte eller afvise, at dette er sket? 
 
Nykredit, pressechef Jens Theil: ”Alle medarbejdere i Nykredit, der er medlem af Forenet Kredit, 
kan deltage i foreningens valg på lige fod med andre medlemmer, herunder også medbringe 
fuldmagter for andre stemmeberettigede. Har man skulle medbringe en fuldmagt for en kollega, kan 
det have været naturligt at tale om det på arbejdspladsen. Hvis det er sket, er det selvfølgelig vores 
forventning, at det ikke er gået ud over arbejdet, og vi er også helt trygge ved, at det er tilfældet.” 
 
5. Er det efter jeres opfattelse i overensstemmelse med en god demokratisk proces, hvis ledelsen i 
Forenet Kredit/Nykredit arbejder for at fremme valg til repræsentantskabet af nogle kandidater 
frem for andre?  
 
Forenet Kredit, pressechef Mathias Fremmen: ”Ingen i Forenet Kredit arbejder for at fremme nogle 
kandidater frem for andre. De kandidater i bestyrelsen, der selv var på valg, har naturligvis arbejdet 
for selv at blive valgt, ligesom alle andre kandidater. Forenet Kredit sikrer, at valgene foregår efter 
reglerne, og vi er glade for de medlemmer, som vælger at engagere sig i valget. Forenet Kredit vil 
fortsat opfordre alle medlemmer til at deltage i valgene.” 


