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Bestyrelsesarbejdet i P+ 

Som medlem af P+ kan du stille op til 
valg til pensionskassens bestyrelse. Du 
kan her få indblik i, hvad det kræver at 
være medlem af bestyrelsen, og hvor-
dan du opstiller som kandidat.

Bestyrelsens sammensætning 

Pensionskassen ledes af en bestyrelse, der består af i alt syv medlemmer1. 
Mindst fem af medlemmerne af bestyrelsen skal være medlemmer af pen-
sionskassen. 

Fire ud af de syv bestyrelsesmedlemmer vælges af pensionskassens med-
lemmer. Valg af bestyrelsesformand sker efter indstilling fra pensionskas-
sens bestyrelse på baggrund af fælles indstilling fra Djøf’s og IDA’s be-
styrelser. Valget af bestyrelsesformanden godkendes af pensionskassens 
medlemmer på generalforsamlingen. Derudover udpeger Djøf og IDA hver 
især et bestyrelsesmedlem, som begge skal være medlemmer af pensions-
kassen. 

Valgperioden er tre år. De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges 
samlet hver 3. år. 

Bestyrelsen udgør det øverste ledelsesorgan i P+ og har dermed det en-
delige ansvar for pensionskassens drift og for, at pensionskassen drives 
forsvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen. 

1 På nuværende tidspunkt består pensionskassen af en overgangsbestyrelse på 11 medlemmer.
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Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse, herunder 
træffer beslutning om pensionskassens forretningsmodel, risikoprofil og 
politikker. Bestyrelsen vurderer løbende, at direktionen varetager sine op-
gaver på en betryggende måde og i overensstemmelse med den fastlagte 
risikoprofil osv. Bestyrelsesarbejdet er ifølge lovgivningen forbundet med 
et juridisk ansvar.

Forpligtelser som bestyrelsesmedlem

Et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed skal ifølge Lov om 
finansiel virksomhed § 64 a afsætte tilstrækkelig tid til at varetage hvervet 
som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer i P+ skal påregne 6-8 bestyrelsesmøder og 2 hel-
dags-seminarer årligt. Herudover kommer generalforsamling og ekstraordi-
nære bestyrelsesmøder. Nye bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes gen-
nemgå et 5-dages uddannelsesforløb. Bestyrelsesmedlemmer skal påregne 
en væsentlig arbejdsbyrde i forbindelse med forberedelse og deltagelse i 
bestyrelsesmøder.

Hvis du vil stille op til bestyrelsen 

I henhold til vedtægtens § 6, stk. 6, skal forslag til kandidater til besty-
relsen stillet af pensionskassens medlemmer afgives skriftligt og være 
underskrevet af mindst 25 medlemmer (inklusive fuldmagter). Du kan læse 
mere på  pplus.dk

Krav til kandidater

Pensionskassens vedtægt indeholder en række formelle krav, som kandi-
dater skal opfylde. Derudover indeholder lovgivningen en række krav, som 
bestyrelsesmedlemmer og den samlede bestyrelse skal leve op til. 

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om de forhold, som de bliver 
bekendt med under udøvelsen af bestyrelseshvervet, og overtrædelse af 
tavshedspligten er strafbar.

https://www.pplus.dk/pension/fa-indflydelse-i-p/generalforsamling
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Individuelle krav til det enkelte bestyrelses
medlem (fit & proper)

Lov om finansiel virksomhed § 64 indeholder krav de enkelte bestyrelses-
medlemmers egnethed og hæderlighed (også kaldet fit & proper):

Et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed:

●  skal have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne 
varetage hvervet

●  skal have tilstrækkeligt godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, 
integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet.

Et medlem af bestyrelsen skal desuden opfylde følgende:

●  Må ikke være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den 
finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædel-
sen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv på 
betryggende måde.

●  Må ikke have indgivet begæring om eller være under rekonstruktionsbe-
handling, konkurs eller gældssanering.

●  Må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som 
vedkommende ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse 
på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for 
tab.

●  Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at anta-
ge, at medlemmet ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde.

Ved vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen lever op til ovenstående, 
skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansiel-
le sektor. 

Man kan læse mere om fit & proper-kravet på Finanstilsynets hjemmeside 

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/Kollektive-investeringer/FAIF/Fit-og-Proper
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Kollektive krav til bestyrelsen

Lov om finansiel virksomhed § 70, stk. 4, med tilhørende bekendtgørelse 
nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og styring af forsikringsselska-
ber og tværgående pensionskasser (Ledelsesbekendtgørelsen) indeholder 
krav om, at bestyrelsen skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig 
kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå pensions-
kassens aktiviteter og de hermed forbundne risici (det kollektive kompe-
tencekrav).

Finanstilsynet udsendte den 4. juli 2012 Vejledning til evaluering af be-
styrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og tværgående pen-
sionskasser. Vejledningen indeholder bl.a. Finanstilsynets forventning til 
bestyrelsens samlede viden og erfaring. Det fremgår af vejledningen, at 
bestyrelsen har pligt til løbende at vurdere, om den samlede bestyrelse 
besidder den nødvendige viden og erfaring om virksomhedens risici til at 
sikre en forsvarlig drift af virksomheden. Det indebærer for eksempel, at 
bestyrelsen skal være i stand til at udfordre direktionen, herunder stille 
relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene. Her-
udover skal de formelle krav medvirke til, at medlemmerne af bestyrelsen 
kan varetage rollen som den drivende kraft i virksomheden (governance) 
med det strategiske overblik, og som er det forum, der er i stand til at 
matche og udfordre direktionen.

Uanset forretningsmodel er det Finanstilsynets forventning, at medlem-
merne af bestyrelsen samlet set har den fornødne viden og erfaring om de 
lovgivningsmæssige rammer, herunder vedrørende kapitalkrav og kontri-
bution, om det produktmarked, som virksomheden konkurrerer på, og om 
ledelsesmæssige systemer og strategi.

Derudover vil der efter Finanstilsynets opfattelse være behov for, at besty-
relsen sikrer sig, at det nødvendige kollektive videns- og erfaringsniveau i 
bestyrelsen er til stede i form af, at ét eller flere bestyrelsesmedlemmer 
har tilstrækkelig viden i forhold til:

●    de finansielle markeder og de muligheder og risici, der er for formue-
forvaltning og risikoafdækning

●    pensionsprodukter og tilhørende forsikringsrisici, herunder levetids- og 
invaliditetsrisici

●    at følge op på og sikre, at outsourcede aktiviteter og funktioner vare-
tages på forsvarlig vis. 



6 P+  Pensionskassen for Akademikere 

Bestyrelsesvalg

Desuden bør der efter Finanstilsynets opfattelse være mindst ét bestyrel-
sesmedlem med ledelseserfaring fra en anden relevant finansiel virksom-
hed. Baggrunden for dette krav er et ønske om at sikre, at bestyrelsen har 
den fornødne viden og erfaring til at forholde sig kritisk til direktionens 
arbejde og forslag.

Hvert bestyrelsesmedlem behøver ikke nødvendigvis at have indgående 
viden og erfaring inden for alle kompetenceområder.

Det er en forudsætning for bestyrelsesarbejdet, at de fornødne kompe-
tencer og erfaring er kollektivt til stede i bestyrelsen, og at det enkelte 
bestyrelsesmedlem forpligter sig til at bidrage hertil.

Hvis bestyrelsen ikke har tilstrækkelig viden og erfaring, kan Finanstilsy-
net påbyde at bestyrelsen eventuelt gennem en ny generalforsamling og 
nyvalg sikrer, at bestyrelsen har de krævede kompetencer.

Bestyrelsens eneste formål er at tjene pensionskassens medlemmers 
interesser. Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, og man arbejder 
derfor som et team og er fælles om de beslutninger, som træffes. Besty-
relsesmedlemmerne må ikke forfølge egne særinteresser, men skal arbej-
de for den samlede medlemsskares interesser. Bestyrelsesmedlemmerne 
skal, lidt populært sagt, tage deres egen kasket af og bestyrelseskasketten 
på, når de går ind i bestyrelseslokalet.

Nye medlemmer af bestyrelsen skal deltage i et introduktionskursus af 5 
dages varighed, ligesom der løbende afvikles efteruddannelseskurser. Der 
laves en årlig evaluering af bestyrelsesarbejdet, herunder bestyrelsens 
individuelle og kollektive kompetencer.

Andel af det underrepræsenterede køn

Der ønskes en ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen. Målet er 
en ligelig fordeling på 40-60 pct. mænd og 40-60 pct. kvinder således, at 
det underrepræsenterede køn ikke bør udgøre under 40 pct. Bestyrelsen 
består p.t. af fem mænd og seks kvinder, det vil sige en kønsfordeling på 
45/55.
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