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På HB mødet den 31. august 20178 besluttede HB at DNs almindelige bankforretninger skal flyttes 
væk fra Danske Bank, og at beslutningen om ny bankforbindelse skal følge efter et skriftligt oplæg 
fra sekretariatet. 
 
Dette oplæg følger her.  
 
Som skrevet i oplægget til HB mødet den 31. august, har spørgsmålet om bankforbindelse været 
grundigt behandlet af HB i 2014 og i 2015. I 2014 blev priserne på forskellige bankforretninger un-
dersøgt, og det viste sig at der kun var marginale forskelle herpå. Der er ingen grund til at tro at 
det billede er meget ændret til i dag. 
 
DN’s beslutningsgrundlag skal være objektivt og må forventes at være interessant for en bredere 
kreds – internt og eksternt, og under debatten, den 31. august, blev der opfordret til at lægge 
vægt på parametre som etik, miljø, sikkerhed og omkostninger, inden HB træffer beslutning om 
evt. bankskifte. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående, og debatten på mødet vil det følgende dreje sig om tre alterna-
tiver: Arbejdernes Landsbank (AL), Merkur Andelskasse og Andelskassen Fælleskassen. 
 
På HB mødet blev også Jyske Bank og Lån & Spar Bank nævnt. De er dog ikke analyseret nær-

mere idet Jyske bank har været i offentlighedens søgelys i forbindelse med aktiviteter i skat-

tely (Gibraltar) og Lån & Spar Bank har en profil der ligner Arbejdernes Landsbank, men i de 

seneste år har modtaget flere påbud fra Finanstilsynet om manglende risikostyring i forbin-

delse med boliglån. 

 

 
 

 
Sekretariatet indstiller, at hovedbestyrelsen: 
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Etik og miljø:  
De tre pengeinstitutter er meget forskellige i størrelse men læner sig op af fællesetiske grundreg-
ler, om end de er forskellige i detaljen. 
 
Der findes ikke nogen objektiv rating af danske pengeinstitutters etik- og miljøperformance. En 
række større pengeinstitutter med filialer i Norge og Sverige er bedømt i fairfinaceguide.no og fair-
finaceguide.se. De tre aktuelle pengeinstitutter er ikke bedømt. 
 
Merkur skriver selv: ” I Merkur driver vi bankvirksomhed ud fra den grundopfattelse, at verden er 
en sammenhængende helhed. Hvert menneske har en værdi i sig selv, har potentiale for i frihed at 
kunne udvikle sine evner og har mulighed for at tage ansvar for vores fælles samfund.  
 
Derfor finansierer vi virksomheder og institutioner, der på den ene eller anden måde arbejder for 
en samfundsudvikling, der holder på lang sigt. Før vi låner penge ud til en virksomhed, vurderer vi 
både virksomhedens økonomi og dens påvirkning af samfundet, f.eks. miljømæssigt, socialt eller 
på andre måder.” 
 
Fælleskassen skriver: ” Andelskassen Fælleskassen er baseret på et idégrundlag om bæredygtig 
økonomi, fællesskab og solidaritet. Kunderne ejer Fælleskassen og har bestemmende indflydelse 
via repræsentantskabet og bestyrelsen. På den måde sikrer vi at vores pengeinstitut altid vil vægte 
holdninger og værdier højere end store overskud og udbetaling af udbytte.” 
 
Hos AL bank hedder det: ” I Arbejdernes Landsbank bygger vi vores forretning på sunde værdier 
som ansvarlighed, troværdighed og bæredygtig vækst. På det værdigrundlag driver vi en sund 
bank med en solid økonomi og med stor respekt for vores kunders tid og penge.” 
 
Merkur og Fælleskassen er andelskasser mens AL bank er et aktieselskab ejet af hovedsalig Dansk 
Metal, FOA – Fag og Arbejde, Fagligt Fæles Forbund 3F, HK/Danmark og Fødevareforbundet NNF. 
 
Andelskasserne skal ikke tjene penge til en ejerkreds men opretholde en økonomisk soliditet for 
sine andelshavere. Teknisk set er AL en bank der tjener penge til sine investorer, men AL er ikke 
børsnoteret og ejerkredsen kan ikke siges at have privatkapitalistiske mål for øje.  
 
Andelskasserne har overvejende privatkunder, ligesom AL bank, i forhold til andre banker, har 
mange privatkunder, men der er dog en stærkere erhvervsprofil end i andelskasserne. 
 
Sikkerhed: 
Finanstilsynet inddeler de danske pengeinstitutter (ekskl. udenlandske filialer og færøske institut-
ter) i fire kategorier efter størrelse. Fælles for de to grupper af de største banker – med en ar-
bejdskapital over 12 mia kr – er, at de er under løbende tilsyn af Finanstilsynet. AL bank tilhører 
denne kategori (Gruppe 2: arbejdskapital ml 12 mia. kr. og 75 mia. kr.) 
 
Øvrige banker har periodiske tilsyn af Finanstilsynet. Merkur tilhører gruppe 3: arbejdskapital over 
750 mio. kr. mens Fælleskassen tilhører gruppe 4: arbejdskapital under 750 mio. kr. 
 
Som skrevet er AL Bank qua sin størrelse under løbende tilsyn af Finanstilsynet. Seneste generelle 
redegørelse fra Finanstilsynet om AL Bank er fra februar 2018.  Der er ikke større forbehold heri. 
Bankens solvensbehov – populært sagt, evne til at modstå dårlige betalere – er opgjort til 9,5%, 
men er i praksis på 17,3 %.  
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Merkur har haft periodisk eftersyn af Finanstilsynet i maj/juni 2018. Finanstilsynet har en række 
kritiske bemærkninger: ”Andelskassens kreditstyring er mangelfuld”, ”Andelskassen (har) en me-
get høj koncentration af udlån med svaghedstegn blandt de nye kunder i stikprøven, hvilket er 
usædvanligt givet de aktuelle samfundsøkonomske forhold”, ”Andelskassens risikoprofil og risiko-
villighed stiller store krav til overdækningsmålene på kapital og likviditet og stiller også store krav 
til indtjeningen og til den løbende interne opfølgning herpå.” 
 
Finanstilsynet slutter sin redegørelse af med at skrive: ” Med udgangspunkt i ovennævnte solvens-
forhold er andelskassens solvensdækning særdeles spinkel under Finanstilsynets milde stresssce-
narium, mens solvensdækningen er utilstrækkelig i Finanstilsynets hårde stressscenarium”.  
 
Fælleskassen er ikke undersøgt siden februar 2014. Siden har Fælleskassen skiftet ledelse og arbej-
der i dag mere professionelt. 
 
Fælleskassen er et lille pengeinstitut ”en enkel forretningsmodel med traditionelle ind- og udlåns-
produkter primært rettet mod privatkunder og mindre erhverv i Københavnsområdet.” som Fi-
nanstilsynet skrev i sin rapport fra 2014. 
 
Fælleskassen resultat i 2017 var et overskud på godt 1,6 mio. kr. Kassen har en balance på godt 
598 mio. kr. og en egenkapital på godt 77 mio. kr. Til sammenligning er DNs egenkapital på 28,2 
mio. kr. 
 
For alle de tre pengeinstitutters vedkommende gælder det at DN der jo har et positivt indskud i 
øjeblikket må forvente at få sine midler forrentet med -0,65% som i Nationalbanken (pt -0,55% i 
Danske Bank). 
 
De kommende år kommer der internationalt nye skrappere krav til pengeinstitutternes evne til at 
modstå økonomiske kriser, og det må forventes at den del mindre danske pengeinstitutter må fu-
sioneres for at leve op til de skrappere solvenskrav. Der synes ikke at være udfordringer her for AL 
bank men om de mindre andelskasser kan klare sig individuelt fremover kan ikke siges uden en 
større analyse. 
 
Praktik:  
Der findes i praksis 5 it-systemer til bankforretninger i Danmark i dag. Danske Bank og Nordea 
Bank har hver deres eget, mens de øvrige pengeinstitutter benytter sig af tre forskellige løsninger. 
De tre institutter nævnt her benytter alle it-systemet hos BEC der rummer identiske muligheder 
som hos Danske Bank. Der kan være forskelle på hvor meget af BECs system de enkelte pengeinsti-
tutter tilbyder. 
 
Konklusion: 
Ud fra en samlet betragtning der ”lægger vægt på parametre som etik, miljø, sikkerhed og omkost-
ninger” indstiller sekretariatet at DN skifter fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank med sine 
almindelige bankforretninger, alternativt at sekretariatet går i konkret dialog med AL Bank og Fæl-
leskassen og får konkrete tilbud på samarbejde som HB kan forholde sig til. 
 
I forhandlingerne med en ny bank bør det – uanset hvilken bank der vælges – overvejes at skifte 
DN’s investeringspulje til den nye bankforbindelse også, for at sikre så høj en forretning i det nye 
institut, at der (forhåbentligt) kan sikres et positivs afkast af DN’s likvide midler.  
 
MLJ og SBN, september 2018. 


