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Kommissorium for It-kerne og dataudvalget i  
AP Pension-koncernen 
 
 
1. Baggrund og formål 
1.1 Bestyrelsen i AP Pension livsforsikringsaktieselskab har etableret et udvalg 

benævnt It-kerne og dataudvalg. I dette dokument kaldes It-kerne og 
dataudvalget herefter for ”udvalget”. 

 
1.2 Udvalget er nedsat af bestyrelsen for at styrke bestyrelsesbehandlingen af 

eventuelle indstillinger og orienteringer vedrørende forventet strategi for skift af 
kernesystem og for at styrke bestyrelsen i at påse, at it-sikkerhedspolitikken og 
it-sikkerhedsstrategien adresserer det aktuelle risikobillede og implementeres. 
Endvidere drøftes overordnede problemstillinger vedrørende databeskyttelse, 
dataetik og datakvalitet samt relevante politikker. 

 
2. Ansvar og opgaver  
2.1 Udvalget forbehandler bestyrelsens involvering i beslutninger og orienteringer 

vedrørende ovenstående emner samt modtager relevante rapporteringer for at 
overvåge selskabets risikoprofil indenfor områderne, herunder især 
investeringsmæssigt i forhold til kerneskiftet.  

 
2.2 Udvalget kan alene indstille beslutninger til godkendelse i bestyrelsen.  
 
2.3 I udvalgets fokus på it-kerne, it-sikkerhed og datarelaterede emner er opgaver og 

ansvar, at: 
 

2.3.1 Vurdere den aktuelle situation og risici for it-sikkerhed, datakvalitet, 
dataetik og databeskyttelse 

 
2.3.2 Vurdere investeringsniveau, risikovurderinger og implementeringsplan i et 

evt. nyt kernesystem 
 

2.3.3 Vurdere nye regulatoriske krav til it, herunder it-sikkerhed, data, herunder 
datakvalitet, dataetik og databeskyttelse  

 
2.3.4 Vurdere behov for iværksættelse af analyser og initiativer indenfor it- og 

dataområdet 
  
 2.4 Udvalget kan bede om orientering om andre relevante it- og datarelaterede emner 

end ovenstående, som ikke nødvendigvis behandles i bestyrelsen eks. AP Pensions 
it-strategi eller planer og praksis for anvendelse af digitale assistenter osv.    

 
3. Sammensætning af udvalget 
3.1 Udvalget er nedsat under AP Pension livsforsikringsaktieselskab. 
 
3.2 Bestyrelsen for AP Pension livsforsikringsaktieselskab foretager valg af 

medlemmer til udvalget i henhold til bestyrelsens forretningsorden og efter 
indstilling fra bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a.  
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3.3 Udvalget nedsættes ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter den ordinære 
generalforsamling. 

 
3.4 Medlemmerne vælges for ét år ad gangen. 

 
3.5 Udvalget konstituerer sig i forlængelse af, at udvalget er nedsat. 
 
3.6 Udvalget består af: 
 

• Formand 
• To øvrige medlemmer  

 
3.7 Medlemmerne skal have den fornødne viden og kvalifikationer til at kunne 

overvåge og forstå it- og data-relaterede risici, såsom cyberrisici, databeskyttelse, 
dataetik og datakvalitet. 

 
3.8 Udvalgsmedlemmer har en forpligtigelse til at sikre egen uafhængighed i de 

emner, som drøftes på møderne. 
 
3.9 Udvalget er underlagt samme fortrolighed, som gælder bestyrelsesarbejde i 

øvrigt. 
 
3.10 Udvalget er funktionsdygtigt, når formanden og mindst ét øvrigt medlem af 

udvalget deltager i mødet. 
 
4. Formel beslutningskompetence 
4.1 Direktionen og medarbejdere i selskabet har pligt til at assistere udvalget i at 

fremskaffe nødvendig information til brug for udvalgets arbejde. 
 
4.2 Udvalget refererer til bestyrelsen og har ingen selvstændig 

beslutningskompetence og kan derfor kun træffe beslutninger i form af 
indstillinger til bestyrelsen. 

 
4.3 Udvalget skal have ressourcer og midler til rådighed i et omfang, der af udvalget 

vurderes nødvendigt for, at arbejdsopgaverne kan udføres. 
 
4.4 Udvalget orienterer løbende bestyrelsen om emner, der tages op til behandling i 

udvalget. 
 
 
5. Formalia vedrørende udvalgets arbejde 
5.1 Møder afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt, og mindst to gange 

årligt. 
 
5.2 Udvalget kan vælge at mødes enten fysisk eller elektronisk, hvis det vurderes, at 

en indstilling kræver behandling forud for et bestyrelsesmøde, hvor der 
sædvanligvis ikke afholdes udvalgsmøde. 
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5.3 Et medlem af udvalget kan kræve afholdt et udvalgsmøde.  
 
5.4 Selskabets COO understøtter udvalgsformanden i fastsættelse af dagsorden. 
 
5.5 Følgende deltager på udvalgets møder uden medbestemmelse, medmindre 

udvalget træffer anden beslutning:  
 

• COO  
• CMO 
• It-direktør 
• Underdirektør for Data og Analyse 
• Underdirektør for Projekter (når der er it-kerne problemstillinger)  

 
5.6 På ad hoc basis kan yderligere relevante funktioner deltage, som f.eks. CISO, 

nøglepersoner for Informationssikkerhed, Compliance, DPO, Risikostyring, 
Aktuarfunktion og Investeringsfunktionen samt den ansvarlige for Kundejura. Alle 
disse deltager uden medbestemmelse. 

 
5.7 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 beslutnings- og opgavelog. 
 
6.2 Udvalget rapporterer til bestyrelsen i AP Pension livsforsikringsaktieselskab via et 

orienteringspunkt på dagsordenen for det næstfølgende ordinære 
bestyrelsesmøde.  

 
6.3 Materiale til og referater fra udvalget vil være tilgængeligt på bestyrelsesportalen. 
 
 
7. Ajourføring 
7.1 Udvalget gennemgår og vurderer årligt kommissoriet. 
 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet i AP Pension livsforsikringsaktieselskab den 8. marts 
2022. 


