
Forsikringskunderne afgør drama om milliarder 
Som kunde hos Tjenestemændenes Forsikring har du en vigtig rolle i et spil om 
mange milliarder kroner, der kan ende med, at Danmarks sidste store 
forsikringsselskab kommer på udenlandske hænder. Ved det repræsentantskabsvalg, 
der finder sted i januar/februar 2009 har din stemme stor betydning. 
 
Forsikring. Det er ligesom en brandslukker. Vi håber, vi aldrig for brug for den, men hvis vi 
gør, så skal den bare virke. Som medlem af Dansk Fængselsforbund er du sandsynligvis 
forsikret i Tjenestemændenes Forsikring, der er en selvstændig enhed i TrygVesta Forsikring 
A/S. TrygVesta er et aktieselskab, og hovedaktionæren er TryghedsGruppen, som ejer 60 % af 
TrygVesta.  
 
Som forsikringstager hos Tjenestemændenes Forsikring/TrygVesta er du automatisk medlem 
af TryghedsGruppen. Det betyder, at du har mulighed for at gøre din indflydelse gældende. 
TryghedsGruppens øverste ledelse er repræsentantskabet, hvor der sidder 70 forsikringstagere 
fra hele landet. Det er dem, der lægger den overordnede linje for selskabet. Hvert år vælges 
der medlemmer til repræsentantskabet fra en af Danmarks fem regioner. Denne gang er i 
Region Nordjylland, hvor der er valg her i januar/februar. 
 
Valget i Nordjylland kan godt gå hen og blive lidt dramatisk, da en gruppe personer arbejder 
på at overtage magten i TryghedsGruppen ved at få deres folk valgt ind i repræsentantskabet. 
De har dannet foreningen Trygsagen, hvis formål er at nedlægge TryghedsGruppen og dermed 
ændre ejerstrukturen bag TrygVesta. Helt konkret arbejder Trygsagen for, at 
TryghedsGruppen skal sælge alle aktierne i TrygVesta, forære pengene til medlemmerne og 
derefter nedlægge sig selv. 
 
Jens Erik Kristensen, fhv. formand for Dansk Told og Skatteforbund i Nordjylland, er kandidat 
til TryghedsGruppens repræsentantskab. Han mener, at et salg af aktierne vil sætte TrygVesta 
i en meget udsat position: Hvis man skal tage Trygsagen alvorligt, så skal TrygVesta-aktierne i 
forbindelse med en opløsning af TryghedsGruppen naturligvis sælges, så man får mest muligt 
for dem. Alt andet vil være uansvarligt. Derfor skal de sælges som en stor portion, og det vil 
med al sandsynlighed ende med at blive til et udenlandsk selskab. Dermed er der stor risiko 
for, at TrygVesta ender som del af en stor udenlandsk finanskoncern. Langt væk fra kunderne. 
Det vil jeg personligt gøre alt for at forhindre.  
 
Med den nuværende situation på de finansielle markeder er det ikke utænkeligt, at flere gode 
danske virksomheder bliver overtaget af store udenlandske koncerner. Formanden for Dansk 
Jernbaneforbund og medlem af TryghedsGruppens repræsentantskab, Ulrik Salmonsen vil 
arbejde for, at TrygVesta – og således også Tjenestemændenes Forsikring – ikke ender på 
udenlandske hænder: Jeg må sige, at som formand for Tjenestemændenes Forsikring gør 
Trygsagens intentioner mig meget bekymret. Jeg mener bestemt ikke, at dette er tiden til at 
spille hasard med vores forsikringsselskab. Det er det alt for vigtig en sag til. Ens 
forsikringsselskab skal man kunne stole på. Derfor er det vigtigt, at det er robust, så for mig at 
se arbejder Trygsagen slet ikke i forsikringstagernes interesse, som de ellers hævder. Jeg vil 
derfor gerne opfordre forsikringstagerne hos Tjenestemændenes Forsikring til at stemme ved 
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valget til TryghedsGruppens repræsentantskab. Og stem derfor kun på en af bestyrelsens 
kandidater – de arbejder nemlig for at bevare den nuværende ejerstruktur. 
 
TryghedsGruppens formue er resultatet af mere end 250 års – og dermed rigtig mange 
generationers – forsikringsvirksomhed. Udover at være den økonomiske garant for TrygVesta 
uddeler TryghedsGruppen gennem TrygFonden hvert år penge – i 2008 ca. 350 millioner kr. – 
til projekter, der skaber tryghed dér, hvor det offentlige ikke når ud. Disse almennyttige 
aktiviteter kommer alle i Danmark til gode. 
 
Anders Rye-Andersen fra Støvring er en af de kandidater, der lige nu sidder i 
TryghedsGruppens repræsentantskab i Nordjylland. Han er også formand for TrygFondens 
regionale råd i Nordjylland og er ligesom Jens Erik Kristensen og Ulrik Salmonsen bekymret for 
Trygsagens angreb på TryghedsGruppen: Hvis Trygsagen får held med deres projekt, vil alle 
TrygFondens projekter forsvinde. Det vil i bogstaveligste forstand koste menneskeliv, og det vil 
betyde en forringet tryghed for mange i Danmark. TrygFonden er i dag en betydelig økonomisk 
støtte og faglig sparringspartner for en række vigtige indsatser inden for kerneområderne 
sikkerhed, sundhed og trivsel. Den indsats vil jeg kæmpe hårdt for at bevare. 
 
Valget til TryghedsGruppens repræsentantskab foregår fra 16. januar til 11. februar 2009 og i 
perioden 16. januar til 2. februar kan du bestille din stemmeseddel på hjemmesiden 
www.tryghedsgruppen.dk/valg. Til dokumentation for din stemmeret skal du oplyse navn, 
adresse og CPR-nummer. Du behøver ikke oplyse dit policenummer, men blot at din forsikring 
er tegnet hos Tryg/Tjenestemændenes Forsikring. 

http://www.tryghedsgruppen.dk/valg

