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Kommissorium for Valgudvalget i AP Pension-koncernen 
 
 
1. Baggrund og formål 
Bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. har et bestyrelsesvalgt udvalg benævnt 
Valgudvalget (herefter udvalget). 
 
1.1 Formålet med udvalget er at understøtte bestyrelsens arbejde med 

kundedemokratiet i AP Pension.  
 
1.2 Udvalget er nedsat under Foreningen AP Pension f.m.b.a.  
 
1.3 Udvalgets arbejde består i at forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens 

beslutninger vedrørende processer for valg af delegerede. Der henvises til 
afsnittet ”Ansvar og opgaver”, jf. nedenfor. 

 
 
2. Ansvar og opgaver 
2.1 Udvalget skal sikre transparens i kundedemokratiet i AP Pension.  
 
2.2 Udvalget skal medvirke til at skabe et enkelt og forståeligt kundedemokrati i AP 

Pension samt udviklingen heraf. 
 
2.3 Udvalget skal vurdere ændringer i valgprocesser, herunder opstilling, procedurer 

og valgets gennemførsel. 
 
2.4 Udvalget skal vurdere ønsker om modernisering og forenkling af 

kundedemokratiet i AP Pension samt kan af egen drift komme med oplæg herom. 
 
2.5 Udvalget skal vurdere ændringer i bestyrelsens forretningsorden i relation til 

valgprocesser samt udarbejde forslag til valgregulativ. 
 

 
3. Sammensætning af udvalget 
3.1 Bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a. foretager valg af medlemmer til 

udvalget i henhold til bestyrelsens forretningsorden. 
 

3.2 Udvalget består af: 
 

• En formand 
• To øvrige medlemmer   

 
3.3 Medlemmerne vælges for ét år ad gangen og valget gennemføres umiddelbart 

efter konstituering af bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. 
 
3.4 Udvalget vælger umiddelbart herefter selv sin formand blandt de udpegede 

medlemmer.  
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3.5 Udvalgsmedlemmer har en forpligtigelse til at sikre egen uafhængighed i de 
emner, som drøftes på møderne. 
 

3.6 Udvalget er underlagt samme fortrolighed som gælder bestyrelsesarbejde i øvrigt. 
 
3.7 Udvalget er funktionsdygtigt, når formanden og mindst ét øvrigt medlem af 

udvalget deltager i mødet. 
 
 
4. Formel beslutningskompetence 
4.1 Udvalget har bemyndigelse til at gennemgå, undersøge og vurdere ethvert 

forhold, der ligger inden for kommissoriet og til at indhente de nødvendige 
oplysninger og assistance fra direktion og medarbejdere i AP Pension-koncernen.  

 
4.2 Direktionen og medarbejdere i selskabet har pligt til at assistere udvalget i at 

fremskaffe nødvendig information til brug for udvalgets arbejde. 
 
4.3 Udvalget har bemyndigelse til at indhente råd, vejledning og bistand fra eksterne 

rådgivere, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for varetagelsen af 
udvalgets opgaver. 

 
4.4 Udvalget har bemyndigelse til at indkalde relevante personer (både interne og 

eksterne), til at deltage i udvalgsmøderne.  
 
4.5 Udvalget referer til bestyrelsen og har ingen selvstændig beslutningskompetence, 

og kan derfor alene træffe beslutninger i form af indstillinger til bestyrelsen. 
 
4.6 Udvalget skal have ressourcer og midler til rådighed i et omfang, der af udvalget 

vurderes nødvendigt for, at arbejdsopgaverne kan udføres. 
 
 
5. Formalia vedrørende udvalgets arbejde 
5.1 Der afholdes møde i udvalget, så ofte formanden finder det nødvendigt og mindst 

to gange årligt, fortrinsvis i juni og november måned. Et medlem af Valgudvalget 
kan ligeledes kræve, at der holdes møde i udvalget. 

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

 
• Direktionen 
• Øvrige relevante medarbejdere 
• Eksterne rådgivere 
 

5.3 Formanden fastsætter dagsorden med udgangspunkt i oplæg fra direktionen. 
 

5.4 AP Pensions koncernjura varetager sekretariatsfunktionen for udvalget, herunder 
opbevarer materiale og sikrer referatproces i henhold til AP Pensions gældende 
udvalgsstandarder. 
 

 
6. Rapportering 
6.1 Der skal føres en opfølgningslog 
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6.2 Udvalget rapporterer til bestyrelsen via et orienteringspunkt på dagsordenen for 

det næstfølgende ordinære bestyrelsesmøde.  
 
6.3 Referater fra udvalgets møder nummereres i kronologisk orden og godkendes af 

udvalgets medlemmer. 
 
6.4 Materiale til og referater fra udvalget vil være tilgængeligt på bestyrelsesportalen.  
 
 
7. Ajourføring 
7.1 Udvalget gennemgår og vurderer årligt kommissoriet samt indstiller 

ændringsforslag til bestyrelsen. 
 
 
 
 


