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Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2010 

 

IT samarbejde mellem Bankdata og Jyske Bank.. 
 

- Fordobling af de frie udviklingsressourcer på Bankdata 

- Synergier på ca. 300 mio. kr. fra år 2013 

 

Indenfor banksektoren har IT-anvendelsen en stadig stigende betydning. Mange systemer stilles 

i dag direkte til rådighed for kunderne via forskellige former for selvbetjeningsløsninger – net-

banker, kortydelser, automater m.v. – og også internt i bankerne hjælper IT-systemerne med til 

at sikre en god og effektiv kundebetjening m.v. 

 

For at sikre konkurrencedygtigheden på området på langt sigt er der indgået en rammeaftale 

mellem Bankdata i Fredericia og Jyske Bank. 

 

Aftalen, der er indgået under forudsætning af relevante myndigheders godkendelse, indebærer, 

at Jyske Bank bliver medlem på Bankdata og overgår til at anvende de IT-systemer, der er ud-

viklet på Bankdata. Bankdata bliver således den fortsættende udviklingscentral for alle med-

lemsbankerne. 

 

Som en konsekvens af aftalen indtræder ordførende direktør Anders Dam, Jyske Bank i for-

mandskabet for Bankdatas bestyrelse. Formandskabet udgøres herefter af Adm. direktør Bent 

Naur, Ringkjøbing Landbobank (formand) samt  Adm. direktør Karen Frøsig, Sydbank og Ord-

førende direktør Anders Dam, Jyske Bank (næstformænd) 

 

Der sker ikke ændringer i Bankdatas direktion, der består af Adm. direktør Ove Vestergaard og 

direktør Lene Weldum. 

 

Tidsplan 

Det er aftalt, at Jyske Bank overgår til at anvende Bankdatas systemkompleks i 2012. I den mel-

lemliggende periode vil Bankdatas systemer blive udbygget, således at systemerne ved over-

gangen lever op til de særlige krav, som Jyske Bank har. For at sikre dette, stiller Jyske Bank 

hurtigst muligt mere end 100 systemudviklere til rådighed for systemudviklingen på Bankdata. 

 

Baggrund 

Bankdata har i dag 14 medlemsbanker: Alm. Brand Bank, Djurslands Bank, Aarhus Lokalbank, 

Kreditbanken, Nordfyns Bank, Nordjyske Bank, Nørresundby Bank, Ringkjøbing Landbobank, 
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Skjern Bank, Sparekassen Sjælland, Sydbank, Tønder bank, Vestfyns Bank og Østjydsk Bank. 

Sydbank er p.t. Bankdatas største medlem.  

 

Politikken bag systemudviklingen på Bankdata er, at samtlige banker anvender samme system-

kompleks – ” flere banker, et system”. Denne politik giver grundlag for realisering af stordrifts-

fordele forbundet med systemudvikling. Denne politik videreføres efter Jyske Banks indmeldel-

se i Bankdata som nyt medlem.  

 

Den samlede balance bag Bankdata bliver med Jyske Banks indtræden i fællesskabet forøget 

med ca. 2/3, og Bankdata vil derefter fremstå som den største af de IT-centraler, der betjener de 

danske banker. Bankdatas systemudvikling vil finde sted i Jylland på adresser i Fredericia hhv. 

Silkeborg, og via Jyske Banks indtræden i samarbejdet bliver der skabt grundlag for en stærk 

forøgelse af systemudviklingsressourcerne med det aftalte mål, at de frie systemudviklingsres-

sourcer fordobles. 

 

Konsekvens. 

Jyske Banks indtræden på Bankdata rummer et samlet potentiale i størrelsesordenen 300 mio.kr. 

p.a. For samtlige involverede banker – de nuværende Bankdata-banker og Jyske Bank - indebæ-

rer aftalen derfor en mulighed for at nedsætte omkostningerne til IT samtidig med, at kræfterne 

til den fælles systemudvikling kan forøges.  

 

Aftalen indebærer, at Bankdata på udviklingssiden bliver blandt de største enheder på pengein-

stitutmarkedet. Der er dermed skabt et godt grundlag for at sikre, at de involverede banker 

fremadrettet kan kombinere moderne og fleksible systemer til kunder og medarbejdere med re-

lativt lave IT-omkostninger. 

 

Det er hensigten og en forudsætning for realisation af aftalens fulde potentiale, at driftsopgaven 

for Bankdata skal udføres af JN Data i Silkeborg, der i forvejen er driftscentral for bl.a. Jyske 

Bank. Rammeaftale herom forventes indgået i nær fremtid. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til  

 

Ordførende direktør Anders Dam, Jyske Bank 

Adm. direktør Bent Naur, Ringkjøbing Landbobank 

Adm. direktør Karen Frøsig, Sydbank 
 

 

 

Med venlig hilsen 

 

ØSTJYDSK BANK A/S 
 

Jens Vendelbo 

Bankdirektør 


