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Finanstilsynets krav

I sammensætningen af bestyrelsen må det sikres, at medlemmerne har de kompetencer, der er nødvendige for, at bestyrelsen kan drive 

selskabet på den bedst mulige måde. Det enkelte medlem skal således bidrage med kompetencer og erfaring, der er relevante for P+, og 

bestyrelsen skal som kollektiv være kompetent til at fastlægge de overordnede og strategiske rammer for P+. 

Af Finanstilsynets vejledning om bestyrelsens viden og erfaring fremgår det, at den kollektive viden, kompetence og erfaring i bestyrelsen som 

minimum skal omfatte:

• Markedskendskab

• Forståelse af forretningsmodel og strategi

• Forståelse af ledelsessystemer

• Forståelse af finansielle og forsikringsmæssige analyser

• Kendskab til lovmæssige rammer og krav

Heraf er det vores forståelse af Finanstilsynets vejledning, at medlemmernes essentielle kompetence ligger i deres evne til at forstå P+ i 

konteksten af den danske pensionsbranche. 

Bestyrelsen skal desuden mindst have ét bestyrelsesmedlem, som har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. 

Endelig skal bestyrelsen have mindst ét medlem, som har konkret erfaring fra ledelse på højt niveau af finansiel virksomhed.
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Vurdering i forhold til Finanstilsynets krav baseret 
på benchmarking og interviews
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Helle Munk Ravnborg, seniorforsker DIIS

Betydelig erfaring:

• ESG 

• Forståelse for medlemsorganisation

Nogen erfaring:

• Generel selskabsledelse

• Lovgivningsmæssige rammer

• Pensionsforretning

Åse Kogsbøll, tidl. sekretariatschef Unipension

Betydelig erfaring:

• Pensionsmarkedet 

• Lovgivningsmæssige rammer 

• Forståelse for medlemsorganisation

Nogen erfaring:

• Pensionsforretning

• Generel selskabsledelse

• ESG

• Teknologi, systemer og digitalisering

• Regnskab og revision

• Likvide investeringer

Peter Falkenham, bestyrelsesformand Forca m.m.

Betydelig erfaring:

• Pensionsmarkedet

• Generel selskabsledelse 

• Revision 

• Teknologi, systemer og digitalisering

• Likvide investeringer

Nogen erfaring:

• Pensionsforretning

• Lovgivningsmæssige rammer

• Forståelse for medlemsorganisation

• Regnskab og økonomistyring

• Risikostyring

• ESG

Peter Løchte Jørgensen, professor, Aarhus Universitet

Betydelig erfaring:

• Risikostyring 

• Likvide investeringer 

• Pensionsforretning

Nogen erfaring:

• Pensionsmarkedet  

• Lovgivningsmæssige rammer 

• Generel selskabsledelse 

• Illikvide investeringer 

• ESG

• Regnskab og økonomistyring


