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Stævning af IBM Pensionsfond
Kære Medlem
Som nævnt i Sidste Nyt udsendt i august, fremsendte vor advokat
Christrup et brev til IBM Danmarks advokat med følgende ordlyd:
"I anledning af Deres skrivelse af 7. juli 2000 beder jeg Dem
meddele mig, om Deres skrivelse skal forstås således, at IBM
Danmark og IBM Pensionsfond ikke er interesseret i at drøfte en
forligsmæssig løsning. Såfremt en sådan interesse ikke er til stede,
må det forventes, at stævning snarest udtages."
Som svar på ovenstående har IBM's advokat meddelt advokat
Christrup, at man ikke er interesseret i en sådan drøftelse.
I konsekvens heraf har vor advokat den 20. oktober på
Sammenslutningens vegne indstævnet IBM Pensionsfond ved
Retten i Lyngby. I indstævningen nedlægger Sammenslutningen på
vegne af en af vore medlemmer, der har været ansat i IBM
Danmark i perioden 1. maj 1959 til 1. december 1991, hvor
pågældende blev pensioneret, påstand, hvorefter IBM Pensionsfond
tilpligtes at betale vort medlem den udeblevne regulering for
perioden 1. august 1994 til 1 februar 1999.
I stævningen gøres det gældende, at selvom vedtægterne i IBM
Pensionsfond ikke giver vort medlem ret til pristalsregulering af sin
pension, så har de gennem en længere årrække - fra 1977 til 1992
- med 2 års mellemrum gennemførte pristalsreguleringer skabt en
berettiget forventning hos pågældende om, at den nævnte
pristalsregulering ville finde sted også for tiden efter 1992.
I stævningen præciseres det, at en række overordnede ledere i IBM
Danmark A/S i overensstemmelse med deres instruktioner i
forbindelse med samtaler og møder med andre medarbejdere i
talrige tilfælde - f.eks. i forbindelse med overvejelser om tidlig
pensionering - har givet udtryk for, at IBM Danmark A/S stedse
havde og også fremover forventede at ville foretage reguleringer
hvert andet år af pensionsudbetalinger. Herunder, at dette forhold i
forbindelse med tidlig pensionering ofte har været af afgørende
betydning for medarbejderens accept af den tidlige pensionering.

Ligeledes pointerer stævningen, at selvom der i forbindelse med
visse af de stedfundne pristalsreguleringer til og med 1992, og også
i marts 1999, er taget med forbehold med hensyn til fremtidige
pristalsreguleringer, så forhindrer det ikke - heller ikke efter
retspraksis - at der er skabt en berettiget forventning hos
nuværende eller fremtidige pensionister om fremtidige reguleringer.
Såvidt om den nuværende status i sagen. Til jeres orientering lidt
om den videre procedure i sagen. I praksis udfærdiges som første
skridt en stævning af sagsøgers advokat, som i vort tilfælde.
Stævningen sendes til retten og til sagsøgtes advokat. Derpå finder
der en skriftveksling sted mellem parterne og retten. Hele denn
skriftveksling kan tage forholdsvis lang tid, idet advokaterne ofte
anmoder retten om udsættelse af mange forskellige årsager.
Først når skriftvekslingen er afsluttet berammes sagen til
domsforhandling, som formentlig derfor i vort tilfælde først kan
forventes et langt stykke ind i det nye år.
Men hvad der er vigtigt: Med stævningen har Sammenslutningens
medlemmer klart vist, at vi ikke vil acceptere IBM's overfladiske og
arrogante behandling og afvisning af vor henvendelse. Den
udeblevne regulering af pensionerne fra 1994 til 1999 og den
dermed skabte svækkelse af købekraften af vore pensioner som
følge af de skete prisstigninger har medført en velbegrundet
bekymring hos os alle.
Sammenslutningens bestyrelse har på intet tidspunkt ønsket, at det
skulle komme så vidt, at det var nødvendigt at anlægge en sag
vendt mod IBM Danmark. IBM's ledelse har imidlertid med sin
afvisning ikke taget vor henvendelse alvorligt og vore berettigede
forventninger seriøse. Det kan vi kun beklage dybt. Men vi håber og
tror samtidig også, at retten vil komme til en anden afgørelse, end
den IBM's ledelse desværre er kommet frem til.
I mellemtiden vil vi holde jer godt orienteret om sagens videre
forløb.
Og så nogle ord om den manglende ajourføring af 3-års
gennemsnittet - den såkaldte "rulning".

Finn Tolborg argumenterede med stor vægt for sit forslag på
Pensionsfondens årsmøde først på sommeren og opfordrede IBM
Danmarks ledelse til at ændre sin beslutning og i stedet sikre, at 3års gennemsnittet ajourføres, som det er blevet de seneste 18 år.
IBMs ledelse har ikke reageret positivt på denne opfordring. Derfor
har mange aktive medarbejdere - medlemmer af IBM Pensionsfond
- udtrykt stor bekymring og undren over IBM's holdning.
I særdeleshed den besynderlige forklaring om årsagen til, at man
nu har forringet pensionsvilkårene for de aktive IBM'ere, har vakt
røre. SMIP vil derfor anmode vor advokat om også at se på dette
meget vigtige spørgsmål, og vi vil orientere jer om den videre
udvikling.
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