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Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 

 

 

December 2020 

 

Kære medlemmer af SMIP, 

 
 

Som det formentlig er bekendt, har IBM Danmark ApS varslet to tiltag: 

1. Afskedigelse af ca. 325 medarbejdere i begyndelsen af 2021 
2. Udskillelse af en stor del af firmaet i et nyt selskab med arbejdsnavnet NewCo i 2021 

Begge disse tiltag må forventes at berøre medlemmer af IBMs Pensionsfond og vil kunne have 
konsekvenser for de berørtes pension. 

Budskabet i denne mail er følgende: 

Vi anbefaler alle medlemmer af Pensionsfonden, som stadig er aktive og berøres af et af de to 
tiltag, at kontakte et medlem af SMIPs bestyrelse med henblik på at få kendskab til de 
rettigheder og muligheder, de har med hensyn til IBM pension. 

Kontaktinformationer til alle bestyrelsens medlemmer kan findes på SMIP.dk. 

Vi skriver til alle medlemmer af SMIP, selv om mange af jer allerede er gået på pension. Dette 
gør vi, -dels fordi vi ikke er 100% sikre på hvem af vores medlemmer, der stadig er aktive i IBM, 
-dels fordi I måske kan hjælpe med at sprede budskabet blandt venner og bekendte, som stadig 
er aktive. 

 

Ad 1.  

Masseafskedigelsen er underlagt lovgivning, hvor IBM skal forhandle med et 
forhandlingsudvalg. 
Loven kan ses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/291 

Repræsentanterne i forhandlingsudvalget er i tidligere IBM-afskedigelsesrunder hovedsageligt 
kommet fra samarbejdsudvalget, som blandt andet består af medlemmer af HK, Prosa, og 
Finansforbundet samt af valgte IBM-ansatte uden for fagforeningerne.  

Forhandlingsudvalget er denne gang ikke alene baseret på medlemmer fra samarbejdsudvalget. 
Der er dog stadig IBM-ansatte fra fagforeningerne og IBM-ansatte udenfor fagforeningerne 
repræsenteret i udvalget.  

Der er formodentlig ikke mange ansatte i IBM på den gamle pensionsordning, som er 

organiserede. Derfor er det særlig vigtigt, at disse IBM’ere får deres interesser fremstillet i 
forhandlingsudvalget, da de kan blive alvorligt ramt på pensionen ved afskedigelse.   

Vi foreslår derfor, at medlemmer af Pensionsfonden, som rammes af afskedigelse, indkalder de 
aktuelle repræsentanter i forhandlingsudvalget, som de måtte have tillid til og/eller kender, til 
et planlægningsmøde, hvor ”strategien i forhandlingsudvalget fastlægges”.  

 

https://smip.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/291
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Bemærk det er vigtigt, at repræsentanterne får input før forhandlingen med IBM påbegyndes, 
da udvalget under arbejdet er underkastet fortrolighed. 

SMIP deltager gerne i et sådant planlægningsmøde.  

Hvis nogen -inden detaljerne omkring fyringsrunden fastlægges- er usikre på Pensionsfondens 
regler og muligheder og ønsker en samtale herom, er de selvfølgelig også velkomne til at 
kontakte SMIP. 

 

Ad 2.  

Som nævnt på Pensionsfondens årsmøde, vides det endnu ikke præcist, hvor mange og hvem 
der vil blive overført til NewCo og hvad deres pensionsmæssige situation vil være.  

Dette forventes først klarlagt i løbet af 2. halvår 2021.  

Det er ikke desto mindre klart, at NewCo ansatte, som er medlem af IBMs Pensionsfond, vil 
kunne få brug for rådgivning, hvis ikke NewCo overtager de samme pensionsmæssige 
forpligtelser og tilsagn, som er gældende for IBM Danmark ApS. 

 

Anbefaling  

Vi anbefaler som sagt alle medlemmer af Pensionsfonden, som stadig er aktive og berøres af et 
af de to tiltag, at kontakte et medlem af SMIPs bestyrelse med henblik på at få kendskab til de 
rettigheder og muligheder, de har med hensyn til IBM pension. 

Kontaktinformationer til alle bestyrelsens medlemmer kan findes på SMIP.dk 

 

Med venlig hilsen 

SMIP Bestyrelsen 

 

https://smip.dk/

