
Korte guidelines: 
 
Billede  
Brug et billede som 
afspejler dit budskab 
– og din målgruppe. 
 
De billeder du kan hente ved 
klik på ikon understøtter 
PensionDanmarks fotostil og er 
behandlet og skåret herefter. 

 
Forside 
[Titel] 
[Dato] 
 
Afslutning 
[www.pension.dk] 
[Kontaktoplysninger] 
 
 
 
 
 
 
Dogmeregler 
til din 
præsentation: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 
 
 
 
 

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder 
set i lyset af den skærpede finansielle regulering 

Adm. direktør Torben Möger Pedersen | 3. december 2013 



Korte guidelines: 
 
Dagsorden 
Brug til at vise en 
dagsorden for 
præsentationen. 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Lav et ekstra 
linjeskift efter hvert 
punkt. 
 

Agenda 

I  Lidt historik 

 

II  Hvordan har 

 arbejdsmarkedspensionernes 

 bestyrelser været sammensat 

 

III  Debatten om governance i 90erne, 

 00erne og 10erne  

 

IV Finanstilsynets krav til bestyrelserne –

 og hvordan er der reageret 

 

V  Vurdering: Hvad har været godt – og 

 hvor er der skabt nye problemer 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Eksterne billeder 
Org.diagrammer 
Tegninger mv. 
Skriftstørrelse: 16 
Streger: ¼ tykkelse 
 
GODT TIP: Brug en skygge på 
billed- eller figur effekter til at 
sætte en skygge på et eksternt 
billede. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

PensionDanmark – den korte version 

 637.000 medlemmer 
 

 26.000 virksomheder 
 

 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 
 

 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 
 

 Formue 2012: 142 mia. kr. 
    2017: 190 mia. kr. 
 

Aktiviteter: 
 Formueforvaltning og 

forsikringer 
 
 Forebyggelse  

 
 Efteruddannelse 

 

Bygge- og 
anlæg 

El og VVS 

Malere 

Transport 
og handel 

Kommuner og 
regioner 

Hotel og 
restauration 

Rengøring 

Boligselskaber 

Frisørfaget 

Gartneri, land- 
og skovbrug 

Mejerier 

Maskinhandel Tekstil- og 
fiskeindustri 

Organisationer 
og øvrige 

brancher 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Billede 
Skal afspejle dit 
budskab – og din 
målgruppe. 
 
De billeder du kan hente ved 
klik på ikon understøtter 
PensionDanmarks fotostil og er 
behandlet og skåret herefter. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Hvorfor er arbejdsmarkedspensionerne sat i verden? 

› Trepartsdrøftelser i 1987-88:  

 

› Hvordan får vi almindelige danskere til at 

spare op til deres pension? 

 

› Baggrund 

 

› Dengang: Kun pensionsordning for den 

bedst stillede tredjedel. Resten kun 

folkepension og lidt ATP 

 

› Demografi – allerede dengang: Højere 

folkepension – ikke mulighed 

 

› Samfundsøkonomi: Brug for mere privat 

opsparing 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Billede 
Skal afspejle dit 
budskab – og din 
målgruppe. 
 
De billeder du kan hente ved 
klik på ikon understøtter 
PensionDanmarks fotostil og er 
behandlet og skåret herefter. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Trepartsdrøftelsernes svar på udfordringerne 

› Anbefaling til arbejdsmarkedets parter om 

at etablere obligatoriske 

opsparingsordninger for alle lønmodtagere 

gennem aftaler på arbejdsmarkedet 

 

› Parterne fulgte opfordringen: Aftaler i 

1989 (offentlige) og 1991 (private) 

 

› Arbejdsmarkedspensionerne       

› Ny type virksomhed i krydsfelt mellem 

arbejdsmarkedets parter/offentlige 

velfærdssystemer/finansielle sektor 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Figur / diagram 
Lav din figur i Excel’s 
PD Graf og sæt ind 
boksen. 
 
I PD Graf kan du lave din figur 
til halv størrelse. 
 
Inden du kopierer din graf i 
Excel, klikkes på PowerPoint. 
Så er skrifttyper og opsætning 
klaret for dig. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Hvor er vi i dag med arbejdsmarkedspensionerne 

› Fra 1990/03 til 2008: Bidrag 

op fra ~ 1 til ~12-15 pct. af 

løn  

 

› 95 pct. omfattet af 

obligatorisk 

pensionsopsparing 

 

› OECD, EU osv.: Danmark har 

verdens mest bæredygtige 

pensionssystem  

 

 

 

Status 2013 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Figur / diagram 
Lav din figur i Excel’s 
PD Graf og sæt ind 
boksen. 
 
Inden du kopierer din graf i 
Excel, klikkes på PowerPoint. 
Så er skrifttyper og opsætning 
klaret for dig. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Pensionsopsparingen vokser 

7 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Figur / diagram 
Lav din figur i Excel’s 
PD Graf og sæt ind 
boksen. 
 
Inden du kopierer din graf i 
Excel, klikkes på PowerPoint. 
Så er skrifttyper og opsætning 
klaret for dig. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

 
Opsparing for et PensionDanmark-medlem der har været 
med siden 1993 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Figur / diagram 
Lav din figur i Excel’s 
PD Graf og sæt ind 
boksen. 
 
Inden du kopierer din graf i 
Excel, klikkes på PowerPoint. 
Så er skrifttyper og opsætning 
klaret for dig. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tabel 
Skriftstørrelse: 16 
Streger: ¼ tykkelse 
Højde: Når udfyldt 
træk i nederste streg 
til bund 
Bredde: Justeres 
 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

AMPerne: 2,5 mio. medlemmer, præmie 55 mia. kr. 

Selskab Præmie, mia. kr. Antal medlemmer 

PensionDanmark1  10,6 634.000 

Sampension2 7,8 275.000 

Industriens Pension1  7,7 396.000 

PKA (Sygeplejersker mv.) 2 6,7 256.000 

PenSam1  4,9 477.000 

Lærerne1   4,2 129.000 

Magistrenes PK2 3,3 91.000 

Pædagogernes PK2 2,5 111.000 

JØP2 2,4 50.000 

Lægernes PK2 1,9 38.000 

Øvrige (i alt 10 
pensionskasser)2  

2,9 71.000 

Branchen i alt: 5,4 mio. kunder, præmie 104 mia. kr. 
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1 Nye arbejdsmarkedspensioner (fra 90erne) 
2  Ældre arbejdsmarkedspensioner (fra 50 og 60erne) 



Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Not-for-profit-but-for-members companies 

Governance i arbejdsmarkedspensionerne   

› Gamle pensionskasser for offentligt ansatte:  

› Vægt på indflydelse til organisationer og medlemmer. Ingen særlige 

governance-bestemmelser  

› Konsekvens: Bestyrelser med menige medlemmer (medlemsvalgte), 

fagforeningsrepræsentanter og kommunalpolitikere 

 

› Nye arbejdsmarkedspensionerne i 90erne:  

› Organiseres som aktieselskaber for at give plads for mere professionelle 

bestyrelser. Begrænset direkte medlemsindflydelse  

› Konsekvens: Bestyrelser sammensættes af topfolk fra organisationerne 

 

› Fælles: Organisationsrepræsentanter opfattes som legitime og 

risiko-eksponerede (”hånden på kogepladen”) repræsentanter 

for kunder/medlemmer 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Billede 
Skal afspejle dit 
budskab – og din 
målgruppe. 
 
De billeder du kan hente ved 
klik på ikon understøtter 
PensionDanmarks fotostil og er 
behandlet og skåret herefter. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

 
Debatten om governance i arbejdsmarkedspensionerne 

› 1990erne: Diskussion af 

”demokrati-underskud” i de nye 

pensionsordninger 

 

› Marianne Jelved nedsætter udvalg. 

Udvalget konkluderer:  

 

› Det fungerer egentligt ok  

› Vi kan ikke undvære obligatorisk 

opsparing 

› .. og pensionsselskaberne er jo i fuld 

gang med at etablere valgmuligheder….. 

12 



Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Billede 
Skal afspejle dit 
budskab – og din 
målgruppe. 
 
De billeder du kan hente ved 
klik på ikon understøtter 
PensionDanmarks fotostil og er 
behandlet og skåret herefter. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Debatten om governance i arbejdsmarkedspensionerne 

› 2000erne: Ny regering ønsker 

liberalisering - frit valg af 

pensionsselskab?  

 

› Claus Hjort Frederiksen nedsætter 

udvalg. Udvalget konkluderer:  

 

› Det fungerer jo egentligt ok 

› Vi kan ikke undvære obligatorisk 

opsparing 

› … og pensionsselskaberne er jo i fuld 

gang med at tilbyde valgmuligheder…… 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Billede 
Skal afspejle dit 
budskab – og din 
målgruppe. 
 
De billeder du kan hente ved 
klik på ikon understøtter 
PensionDanmarks fotostil og er 
behandlet og skåret herefter. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Debatten om governance i arbejdsmarkedspensionerne 

› 2010erne: Pas nu på – valgmulighederne 

kan føre til for lille opsparing!  

 

› Finanstilsynet nedsætter udvalg. Udvalget 

konkluderer:  

 

› Det fungerer ret godt 

› Vi kan absolut ikke undvære obligatorisk 

opsparing, men der er brug for at se på 

samspilsreglerne i skatte- og 

tilskudslovgivningen  

› Valgmuligheder bør begrænses, så de er 

fornuftige. Vigtigste er god standardløsning 

› Governance: Bestyrelserne skal opføre sig 

ordentligt. Åbenhed – så klarer konkurrencen 

resten 

 

14 



Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Bankkrisen og fokus på governance- og reguleringsfejl 

 
Finanskrisen….og myndighedernes reaktion 
 

› Skrappere regler på bank-området overføres til 

pensionssektoren. I perioden 2007-13 nye regler om: 

 

› ”Fit and proper”:  

› Skærpede krav til individuelle og kollektive kompetencekrav i bestyrelser.  

› Krav om regelmæssig evaluering og bestyrelsesmedlemmer med særlige 

kompetencer (formand for revisionsudvalg samt medlem med finansiel 

ledelseserfaring) 

 

› Fra principbaseret til risikobaseret tilsyn:  

› Flere tekniske og detailorienterede krav til bestyrelsens opgaver 

 

› Øget fokus og krav til bestyrelsens regeludstedelse og 

kontrollerende funktion 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Billede 
Skal afspejle dit 
budskab – og din 
målgruppe. 
 
De billeder du kan hente ved 
klik på ikon understøtter 
PensionDanmarks fotostil og er 
behandlet og skåret herefter. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

 
Finanskrisen….og myndighedernes reaktion 
 

…fortsat 

 

› Krav om etablering af Revisions- og 

Aflønningsudvalg 

 

› Flere opgaver rykkes fra direktion til 

bestyrelse (§71) 

 

› Samlet effekt: 

 

› Reduktion af fokus på bestyrelsens 

overordnede ledelsesmæssige og 

strategiske opgaver og øget vægt på 

bestyrelsens ”compliance-ledelse” 

 

Bankkrisen og fokus på governance- og reguleringsfejl 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Figur / diagram 
Lav din figur i Excel’s 
PD Graf og sæt ind 
boksen. 
 
Inden du kopierer din graf i 
Excel, klikkes på PowerPoint. 
Så er skrifttyper og opsætning 
klaret for dig. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

”Compliance-ledelse” i perspektiv 
Udvikling i lovpligtige politikker og retningslinjer, som bestyrelsen skal vedtage 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

 
Konsekvenser for bestyrelsessammensætning og –arbejde 
 

› I alle arbejdsmarkedspensionerne er organisations- og 

medlemsrepræsentanter suppleret med ”professionelle 

medlemmer” 

 

› Alle bestyrelser bruger væsentligt mere tid end tidligere på 

”§71-opgaver”, øvrige formalia og selvevaluering 

 

› Øget fokus på mødedeltagelse – både fysisk og i form af 

deltagelse i drøftelser 

 

› I fleste selskaber er der udviklet uddannelsestilbud og –forløb 

for bestyrelsesmedlemmer 

 

› Men hvad med performance… 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Figur / diagram 
Lav dine figurer i 
Excel’s PD Graf og 
sæt ind boksene. 
 
I PD Graf kan du lave din figur 
til halv størrelse. 
 
Inden du kopierer din graf i 
Excel, klikkes på PowerPoint. 
Så er skrifttyper og opsætning 
klaret for dig. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Vigtige performancemål: Omkostninger og afkast 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Dogmeregler: 
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2 Stikord 
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5 Professionalisme 
 

Afsluttende kommentar 

› Godt med fokus på governance og på arbejdsdeling mellem 

direktion og bestyrelse, men… 

 

› Ingen sammenhæng mellem krav til bestyrelserne/fokus på formalia og på 

værdiskabelse/resultater.  

 

› Risiko for forkert fokus, manglende innovation og risikovillighed – 

”compliance-ledelse” i stedet for ”værdiskabelses-ledelse” 

 

› Risiko for svækkelse af ”alignment of interests”, hvis aftaleparterne erstattes 

af professionelle bestyrelsesmedlemmer, som ikke har ”hånden på 

kogepladsen” 
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Anbefalinger 

› Fasthold høje krav til bestyrelser om 

kompetencer, evaluering og uddannelse 

 

› Lyt til Rangvid-rapporten om arbejdsdeling 

mellem bestyrelse og direktion:  

 

› ”Bestyrelser skal ikke tage stilling til bevilling af 

almindelige kreditter” 

 

› Pas godt på det danske pensionssystem 
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Korte guidelines: 
 
Filmklip 
Alle typer medier kan 
ikke bruges i 
PowerPoint. Spørg 
evt. superbruger. 
 
Dogmeregler: 
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4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
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Tak for ordet! 

Torben Möger Pedersen | tmp@pension.dk  


