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Kommissorium for Vederlags- og kompetenceudvalget i  

AP Pension-koncernen 

 

1.  Baggrund og formål 

1.1 Bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a. har besluttet at nedsætte et Ve-

derlags- og kompetenceudvalg (”Udvalget”). Udvalget er nedsat på frivillig basis, 

idet Foreningen AP Pension f.m.b.a. ikke ifølge lovgivningen er forpligtet til at 

nedsætte et vederlagsudvalg. Idet udvalget er nedsat, varetager udvalget de op-

gaver, som påhviler udvalg, der er nedsat i henhold til lovgivningen. 

 

1.2 Udvalget refererer til bestyrelsen. 

 

1.3 Udvalget skal forestå det forberedende arbejde til brug for bestyrelsens beslutning 

vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og andre beslutninger herom, som kan 

have indflydelse på koncernens risikostyring, personalepolitik og image. Desuden 

skal udvalget forestå det forberedende arbejde til brug for bestyrelsens beslutning 

vedrørende kompetencer og kvalifikationer i ledelsesorganerne. 

 

1.4 Udvalgets ansvarsområde og kompetence fastlægges i nærværende kommisso-

rium. Kommissoriet gennemgås, ajourføres og godkendes årligt i bestyrelsen. For-

slag til ændringer kan stilles af ethvert bestyrelsesmedlem og ethvert medlem af 

udvalget. 

 

 

2.  Ansvar og opgaver  

2.1 Vederlags- og kompetenceudvalgets opgaver kan overordnet rubriceres under føl-

gende overordnede kategorier:  

 

• Aflønning og lønforhold 

• Gaver og repræsentation 

• Successionsplan 

• Mangfoldighed og diversitet 

• Bestyrelsens selvevaluering 

• Bestyrelsens evaluering af direktionen 

• Valg af kandidater til bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a. og AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab 

• Whistleblowerordning 

 

2.2 Aflønning og lønforhold 

 

Udvalgets opgaver består i at: 

 

2.2.1 Forberede og formulere en skriftlig Politik for aflønning, der beskriver aflønnings-

strukturen for de grupper, der er omfattet af lovgivningen, og de grupper besty-

relsen måtte beslutte.  

 

2.2.2 Rådgive bestyrelsen om udformningen af Politik for aflønning, herunder vurdere, 

om politikken er opdateret. 
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2.2.3 Bistå med at påse overholdelse af Politik for aflønning i praksis og iværksætte en 

kontrol mindst én gang årligt af, om Politik for aflønning overholdes. Udvalget 

fastlægger retningslinjerne for kontrollen, og resultatet heraf rapporteres til be-

styrelsen.  
 

2.2.4 Vurdere, om processer og systemer er tilstrækkelige og tager højde for relevante 

risici, herunder risici forbundet med forvaltning af kapital og likviditet, i forhold til 

aflønningsstrukturen.  

 

2.2.5 Sikre, at Politik for aflønning og aflønningspraksis er i overensstemmelse med og 

fremmer en sund og effektiv risikostyring og er i overensstemmelse med forret-

ningsstrategien, målsætninger, værdier og langsigtede interesser. 

 

2.2.6 Årligt at udarbejde en indstilling til bestyrelsen, der indeholder et afsnit om, hvor-

dan der i Politik for aflønning tages hensyn til AP Pensions interne organisation og 

til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der er forbundet med AP Pen-

sion-koncernens risici.  

 

2.2.7 Årligt gennemgå, revidere og forelægge Politik for aflønning til godkendelse i be-

styrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a., der indstiller politikken til vedtagelse 

på generalforsamlingen. Udvalget sikrer i den forbindelse, at oplysningerne fore-

lagt for generalforsamlingen om AP Pension-koncernens Politik for aflønning samt 

aflønningspraksis i øvrigt er tilstrækkelige. 

 

2.2.8 Fastlægge gruppen af jobfunktioner, som er væsentlige risikotagere og andre, der 

ifølge reglerne skal være omfattet af Politik for aflønning. 

 

2.2.9 Mindst én gang årligt at revidere og tilpasse listen over jobfunktioner, der er om-

fattet af Politik for aflønning. 

 

2.2.10 Årligt vurdere om løn og øvrige ansættelsesvilkår for direktionens medlemmer er 

konkurrencedygtige og på grundlag heraf indstille fastholdelse eller ændringer i 

direktionsmedlemmernes løn til beslutning i bestyrelsen. 

 

2.2.11 Årligt føre kontrol med aflønning af direktionen og ledelsen af den del af organisa-

tionen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt le-

delsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision, her-

under lederen af risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen og intern revi-

sion. 

 

2.2.12 Vurdere, om uafhængige kontrolfunktioner og andre relevante funktioner inddra-

ges i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelsen af udvalgets opgaver. 

 

2.2.13 Årligt gennemgå rapportering på løn og vilkår for ledende medarbejdere. 
 

2.2.14 Behandle erklæring fra Økonomidirektør om, at vederlag fra eksterne poster er til-

faldet AP Pension for alle personer omfattet af dette krav. 
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2.2.15 Årligt vurdere og indstille honorar for den samlede bestyrelse og underudvalg til 

bestyrelsen og vurdere, om bestyrelsens honorar er konkurrencedygtigt. 

 

2.2.16 Årligt vurdere udkast til indholdet af aflønningsrapporten, som AP Pension-koncer-

nen skal udarbejde og offentliggøre på hjemmesiden. Rapporten redegør for afløn-

ning af væsentlige risikotagere og ledende medarbejdere. 

 

 

2.3 Gaver og repræsentation 

 

Udvalgets opgaver består i at: 

 

2.3.1 Formulere retningslinjer for gaver og repræsentation i forlængelse af Politik for af-

lønning, der beskriver retningslinjerne for koncernens medarbejderes adgang til at 

modtage gaver eller andre former for værdier som led i ansættelsen. 

 

2.3.2 Årligt gennemgå rapportering fra retningslinjer for gaver og repræsentation. 

 

2.3.3 Årligt gennemgå rapportering om særlige udgifter afholdt af hvert direktionsmed-

lem med henblik på at vurdere niveauet og formålet med direktionens udgifter. 

 

 

2.4 Successionsplan 

 

Udvalgets opgaver består i at: 

 

2.4.1 Behandle og godkende successionsplan for direktion og nøglepersoner mindst én 

gang årligt. 
  

2.4.2 Løbende vurdere behovet for ændringer i direktionens struktur og sammensæt-

ning, herunder successionsplaner og risici under hensyntagen til forretningsmodel 

og strategi for Foreningen AP Pension f.m.b.a. og AP Pension livsforsikringsaktie-

selskab 

 

2.4.3 Forholde sig til det enkelte bestyrelsesmedlems succession, som skal rapporteres 

til bestyrelsen. 

 

 

2.5 Mangfoldighed og diversitet 

 

Udvalgets opgaver består i at: 

 

2.5.1 Forberede og formulere skriftlige politikker for mangfoldighed, der dækker For-

eningen AP Pension f.m.b.a. og AP Pension livsforsikringsaktieselskab, og som 

skal søge at fremme en tilstrækkelig diversitet blandt de enkelte bestyrelsers 

medlemmer. 
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2.5.2 Årligt gennemgå, revidere og forelægge mangfoldighedspolitikkerne for henholds-

vis Foreningen AP Pension f.m.b.a. og AP Pension livsforsikringsaktieselskab til 

godkendelse. 

 

2.5.3 Løbende vurdere sammensætning og mangfoldighed i direktionen under hensyn-

tagen til forretningsmodel og strategi for Foreningen AP Pension f.m.b.a. og AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab.  

 

2.5.4 Forestå rekruttering af nye direktionsmedlemmer, der indstilles til bestyrelsen til 

godkendelse.  

 

2.5.5 Overvåge udmøntning og efterlevelse af Politik for den kønsmæssige sammensæt-

ning og diversitet i direktionen og i de øvrige ledelseslag.  

 

 

2.6 Bestyrelsens selvevaluering  

 

Udvalgets opgaver består i at: 

 

2.6.1 Identificere og beskrive kvalifikationer og kompetencer, herunder viden og erfa-

ring der bør være til stede i bestyrelserne for Foreningen AP Pension f.m.b.a. og 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab og relevante datterselskaber. 

 

2.6.2 Fastsætte det skønnede tidsforbrug for de forskellige poster i bestyrelserne. 

 

2.6.3 Træffe beslutning om, hvorvidt bestyrelsens selvevaluering skal gennemføres ved 

brug af en ekstern part. 

 

2.6.4 Årligt formulere og forelægge spørgeramme samt koncept for bestyrelsens selv-

evaluering for bestyrelsen i henholdsvis Foreningen AP Pension f.m.b.a. og AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab. 

 

2.6.5 Årligt vurdere struktur, størrelse, og resultater for bestyrelserne i såvel Forenin-

gen AP Pension f.m.b.a. som i AP Pension livsforsikringsaktieselskab. 

 

2.6.6 I forlængelse af den årlige selvevaluering opsummere på resultatet af evaluerin-

gen samt forberede og forelægge resultatet for henholdsvis bestyrelsen i Forenin-

gen AP Pension f.m.b.a. og AP Pension livsforsikringsaktieselskab.  

 

2.6.7 Identificere og forelægge forslag til udviklings-, undervisnings- og rekrutteringstil-

tag i bestyrelserne for Foreningen AP Pension f.m.b.a. og AP Pension livsforsik-

ringsaktieselskab, der skal understøtte tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og 

kompetencer blandt de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

 

2.6.8 Forholde sig til det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer, viden og erfaring, 

som skal rapporteres til bestyrelsen. 

 

2.6.9 Udarbejde og løbende opdatere kompetencekort for den samlede bestyrelse og in-

dividuelle kompetencekort for de enkelte medlemmer af bestyrelsen. 
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2.6.10 Udarbejde en rekrutteringsstrategi for rekruttering af medlemmer til bestyrel-

serne, stille forslag om rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og indstille 

kandidater til godkendelse i den relevante bestyrelse.  

 

 

2.7 Bestyrelsens evaluering af direktionen 

 

Udvalgets opgaver består i at: 

 

2.7.1 Årligt formulere og forelægge spørgeramme samt koncept for bestyrelsens evalu-

ering af direktionen. 

 

2.7.2 Årligt sikre, at bestyrelsen foretager en evaluering af direktionens arbejde og re-

sultater ud fra en fastlagt spørgeramme. 

 

2.7.3 Årligt vurdere direktionens struktur, størrelse, og resultater. 

 

2.7.4 Fastsætte det skønnede tidsforbrug for de forskellige poster i direktionen. 

 

 

2.8 Valg af kandidater til bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. og AP 

Pension livsforsikringsaktieselskab 

 

Udvalgets opgaver består i at: 

 

2.8.1 Opstille oversigt over kompetencebehov til brug for opstilling af kandidater til be-

styrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. og AP Pension livsforsikringsaktiesel-

skab. 

 

2.8.2 Udarbejde opstilling af valgscenarier til brug for vurdering af behov for rekrutte-

ring af eksterne kandidater til relevante bestyrelser i koncernen.  

 

 

2.9 Whistleblowerordning 

 

Udvalgets opgaver består i at: 

 

2.9.1 Tage stilling til indretning af koncernens whistleblowerordning samt forberede og 

formulere Politik for whistleblowerordning, der forelægges bestyrelsen i Forenin-

gen AP Pension f.m.b.a. og AP Pension livsforsikringsaktieselskab til godkendelse 

som koncernpolitik. 

 

2.9.2 Udtagning af medarbejdere til møder med formandskabet. 
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3. Sammensætning af udvalget 

3.1 Vederlags- og kompetenceudvalget består af fire medlemmer, herunder formand-

skabet og hvor mindst ét af medlemmerne er medarbejderrepræsentant. Bestyrel-

sesformanden er samtidig formand for Vederlags- og kompetenceudvalget. 

 

3.2 Bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a. foretager valg af det ønskede 

medlem til Vederlags- og kompetenceudvalget samt den ønskede medarbejderre-

præsentant årligt i forbindelse med det konstituerende bestyrelsesmøde i forlæn-

gelse af den ordinære generalforsamling. 

 

3.3 Medlemmerne vælges for ét år ad gangen og genvalg kan finde sted. 

3.4 Udvalget sammensættes, så medlemmerne er i stand til at foretage en kvalificeret 

og uafhængig vurdering af, at aflønning i koncernen, modsvarer selskabets stør-

relse, organisering samt omfanget og kompleksiteten af koncernens aktiviteter. 

 
 

4. Formel beslutningskompetence 

4.1 Bestyrelsen bemyndiger Vederlags- og kompetenceudvalget til at: 

 

4.1.1 Gennemgå, undersøge og vurdere ethvert forhold, der ligger inden for kommisso-

riet. 

 

4.1.2 Indhente nødvendig information vedrørende aflønning af medarbejderne i koncer-

nen.  

 

4.1.3 Indhente råd, vejledning og bistand fra eksterne rådgivere når det skønnes nød-

vendigt eller hensigtsmæssigt for varetagelsen af udvalgets opgaver. 

 

 

5. Formalia vedrørende udvalgets arbejde 

5.1 Vederlags- og kompetenceudvalget holder møder, så ofte det findes nødvendigt, 

dog minimum tre gange årligt. Udvalgets formand indkalder til møderne og ved 

dennes forfald et af de øvrige medlemmer. Med indkaldelsen udsendes dagsorde-

nen. 

 

5.2 Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.  

 

5.3 Den direktionsansvarlige for udvalget er CEO, som sammen underdirektør for HR, 

Kommunikation og Strategi og underdirektør for Koncernsekretariatet understøtter 

udvalgsformanden i udarbejdelse af dagsorden og materiale til brug for udvalget. 

 

5.4 Følgende kan, efter aftale med formanden, indkaldes til at deltage i møderne:  

 

• CEO  

• CMO 

• Underdirektør for HR, Kommunikation og Strategi 

• Underdirektør for Koncernsekretariatet 

 

Herudover kan Vederlags- og kompetenceudvalget beslutte, at andre skal deltage 

i møderne, herunder eksterne rådgivere. Ved udvalgets behandling af spørgsmål, 
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der vedrører et enkelt medlem af udvalget, deltager vedkommende ikke, og ved-

kommende skal forlade mødet under denne behandling. 

 

5.5 Koncernsekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for udvalget herunder op-

bevarer materiale og sikrer referatproces i henhold til AP Pensions gældende ud-

valgsstandarder. Der føres en protokol med referater fra udvalgets møder, herun-

der skal det anføres, hvis et medlem har forladt mødet, fordi der behandles 

spørgsmål vedrørende medlemmet. 

 

 

6. Rapportering 

6.1 Der skal føres en beslutnings- og opgavelog. 

 

6.2 Udvalget rapporterer til bestyrelsen via et orienteringspunkt på dagsordenen for 

det næstfølgende ordinære bestyrelsesmøde.  

 

6.3 Materiale til og referater fra udvalget vil være tilgængeligt på bestyrelsesportalen 

for Udvalgets medlemmer. Endvidere vil de dele af referatet, der ikke indeholder 

personoplysninger være tilgængelig for bestyrelserne. 

 

 

7. Ajourføring 

7.1 Udvalget gennemgår og vurderer årligt kommissoriet. 


