
Vigtigt valg venter forude 
 
Mellem den 15. og den 18. januar modtager du et brev om, hvordan du stemmer til 
TryghedsGruppens valg til repræsentantskabet. Det kan godt være, du ikke har hørt om 
valget før, men det er faktisk et vigtigt valg. Det har nemlig indflydelse på to ting, som kan 
få stor betydning for både din økonomi og din tryghed.  
 
Valget har direkte betydning for medlemmerne og deres hverdag. Det er ikke hver dag, at man har 
mulighed for så tydeligt at give sin mening til kende og have medbestemmelse.  Derfor håber jeg, 
at de medlemmer, der bor i Region Hovedstaden, vil benytte sig af deres stemmeret. De er med til 
at bestemme, om vi fortsat skal have de store fordele, vi har på vores forsikringer og den tryghed 
TrygFonden er med til at give. 
 
Når du er medlem af Fængselsforbundet, nyder du højst sandsynligt også godt af billige 
forsikringer via Tjenestemændenes Forsikring. Desværre er der kræfter, som arbejder for at få 
opløst TryghedsGruppen og dermed også forsikringsselskabet Tryg, som Tjenestemændenes 
Forsikring har forsikringerne igennem. 
 
TryghedsGruppen er en virksomhed, der bygger på medlemsdemokrati. Omdrejningspunktet for 
medlemsdemokratiet er repræsentantskabet. De udpeger bestyrelsen og diskuterer de 
overordnede strategier for TryghedsGruppen. 
 
Forsikringsordning i fare 
Det er et vigtigt valg. Der er flere af de kandidater, som stiller op til valget, der vil arbejde for at 
opløse hele TryghedsGruppen. Det vil ødelægge hele konstruktionen bag TrygVesta – og betyde, 
at Tjenestemændenes Forsikring ikke kan tilbyde medlemmerne de attraktive forsikringsordninger. 
 
Jeg kan derfor kun anbefale, at man som medlem af Fængselsforbundet stemmer på en kandidat, 
der vil arbejde for fortsat at udvikle TryghedsGruppen. Det handler dog ikke om at sikre én 
kandidat så mange stemmer som muligt. Derimod skal så mange af de kandidater, der vil arbejde 
for, at TryghedsGruppen kan fortsætte sit gode arbejde, vælges ind i repræsentantskabet. 
 
Millioner til tryghed kan forsvinde 
Men valget påvirker ikke kun dine forsikringer og dermed din økonomi, hvis du risikerer at skulle 
betale mere for dine forsikringer. De kandidater, som vil opløse TryghedsGruppen, vil også sætte 
en stopper for, at TrygFonden hvert år kan anvende 400 mio. kr. til at gøre din hverdag tryggere, 
sundere og sikrere. 
 
Det vil du kunne både se og mærke, når der ikke bliver sat flere livreddende hjertestartere i 
sportshaller eller i offentlige bygninger. Du vil heller ikke se initiativer som Børnenes Trafikklub eller 
kampagner som Operation Life, der på to år har reddet over 2.000 menneskeliv på hospitaler over 
hele landet.  
 
Med venlig hilsen 
Ulrik Salmonsen 
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