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VALGREGULATIV 

VALGETS LEDELSE OG AFHOLDELSE 

Definitioner 

Ved ”foreningen” forstås i det følgende Foreningen AP Pension f.m.b.a. Ved ”selskabet” 

forstås i det følgende AP Pension livsforsikringsaktieselskab. 
 

 
 
1 Valgets ledelse 

Valg af deleregerede til foreningens generalforsamling forberedes og ledes af det af 

foreningen valgte Valgudvalg. 

 
Valgudvalgets vedtagelser kan indankes for foreningens bestyrelse, der har den 

endelige afgørelse. 
 

 
 
2 Valgets afholdelse 

Valg afholdes hvert år inden den ordinære generalforsamling. 
 
 
 
3 Valgets deltagere 

I valget deltager følgende valggrupper: 
 

 
A1 Arbejdsgivere, der har indgået generel pensionsoverenskomst med selskabet, og 

hvor antallet af forsikrede medarbejdere omfattet af overenskomsten er 5 eller flere. 

 
Dersom en generel overenskomst som ovenfor nævnt er indgået af en organisation 

af arbejdsgivere, er det alene denne organisation, der deltager i valggruppe A1. 

 
I dette valgregulativ dækker betegnelsen ”arbejdsgiver” tillige sådanne organisatio- 

ner. 

 
B1 Forsikrede, der er omfattet af en generel pensionsoverenskomst med selskabet, og 

hvor antallet af forsikrede omfattet af overenskomsten er 5 eller flere. 

 
B2 Forsikrede, der kun har forsikringer uden løbende præmiebetaling, dvs. fripolicer og 

forsikringer tegnet mod indskud samt øvrige forsikrede, der ikke er omfattet af øv- 

rige valggrupper (forsikrede der kun har forsikringsdækning uden opsparing er und- 

taget). Forsikrede, der er omfattet af en generel pensionsoverenskomst med selska- 

bet, og hvor antallet af forsikrede omfattet af overenskomsten er højst 4. 

 
B3 Pensionister der modtager alderspension eller løbende udbetaling ved sygdom. Ægte- 

fællepensionister og børnepensionister er undtaget. 
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Datterselskaber, underorganisationer mv. tilhører moderselskabet/organisationen i valg- 

mæssig henseende, dog således, at Valgudvalget ud fra en konkret vurdering foretager 

den endelige fordeling, jf. dog pkt. 1, stk. 2. 
 

 
 
4 Valgbarhed og valgret 

 
4.1 Valggruppe A1 

Valgbare som delegerede er personer udpeget af arbejdsgivere, der har valgret i 

valggruppe A1. 

 
Valgretten i valggruppe A1 tilfalder og udøves af de pågældende arbejdsgivere, re- 

spektive virksomheder/organisationer, jf. nedenfor under pkt. 7-10. 

 
4.2 Valggruppe B1, B2 og B3 

Valgbare som delegerede er enhver, der har valgret inden for valggruppe B1, B2 og 

B3. 

 
Valgretten i valggruppe B1, B2 og B3 tilfalder og udøves af de forsikrede, jf. neden- 

for pkt. 11-20. 

 
4.3 Fælles for alle valggrupper 

Man kan som delegeret kun repræsentere: 

• En arbejdsgiver under valggruppe A1 
• En gruppe af forsikrede under valggruppe B1, B2 eller B3. 

 

Hvis en forsikrede tilhører flere valggrupper, som følge af flere pensionsordninger i 

selskabet, vil følgende prioritering gælde: Først B3, så B1 og slutteligt B2. 
 
 
 
5 Valgperiode 

Valgperioden træder i kraft på dagen for afholdelsen af den ordinære generalforsam- 

ling i foreningen og udløber dagen før afholdelsen af det følgende års ordinære gene- 

ralforsamling. Dog kan virksomheder, der tegner overenskomst i selskabet i løbet af 

året, udpege delegerede (A1 og B1), ligesom virksomheder, der ikke tidligere har ud- 

peget delegerede, kan udpege delegerede i løbet af året (A1 og B1). Valg skal da ske 

senest 5 dage før generalforsamlingen, og meddelelse herom skal ske til foreningens 

hovedkontor. 
 

 
 
6 Forfald 

Ved varigt forfald i valggruppe A1 og B1 kan en ny delegeret vælges senest 5 dage 

før generalforsamlingens afholdelse, jf. dog pkt. 17. Meddelelse herom skal ske til 

foreningens hovedkontor. 

 
Valg kan ske straks, også selvom den tidligere delegerede endnu ikke er fratrådt 

virksomheden. 

 
For B2 og B3 gælder, at ved varigt forfald indtræder de følgende kandidater i priori- 

tetsorden. 
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A. VALG BLANDT ARBEJDSGIVERE 

 
7 Valggruppe A1 

Valget gennemføres blandt arbejdsgivere, der har indgået generel pensionsoverens- 

komst med selskabet, og hvor antallet af forsikrede medarbejdere omfattet af over- 

enskomsten er 5 eller flere. Overenskomsten skal være i kraft senest pr. den 1. i den 

måned der afholdes generalforsamling. 
 

 
 
8 Tildeling af delegerede 

Hver arbejdsgiver tildeles en delegeret for hver påbegyndt 500 medlemmer, der er 

omfattet af ordningen, opgjort pr. 31/10 året før valgåret. Hver arbejdsgiver kan 

maksimalt få tildelt 10 delegerede. Dersom samme arbejdsgiver har indgået flere 

generelle overenskomster af samme art, kan Valgudvalget betragte dem som en 

overenskomst ved tildeling af delegerede. 

 
 

 
9 Valgets gennemførelse i valggruppe A1 

For valggruppe A1 meddeles skriftligt antallet af delegerede for den enkelte ar- 

bejdsgiver med angivelse af en frist, inden for hvilken de pågældende skal oplyse, 

hvem man har valgt som delegerede. Modtager selskabet ikke meddelelse om ny- 

valg, betragtes den/de delegerede fra det seneste valg som valgt. 
 
 
 
10 Tildeling af stemmer til de delegerede i valggruppe A1 

De delegerede tildeles stemmer svarende til antallet af forsikrede i deres respektive 

virksomheder, opgjort pr. 31/10 året før valgåret. Stemmerne fordeles ligeligt blandt 

de delegerede. 

 
 
 

B. VALG BLANDT DE FORSIKREDE 
 

 
11 Valggrupper 

Valget blandt de forsikrede gennemføres i 3 valggrupper: 
 

 
B1 Forsikrede, der er omfattet af en generel pensionsoverenskomst med selskabet, og 

hvor antallet af forsikrede omfattet af overenskomsten er 5 eller flere. Overenskom- 

sten skal være i kraft senest pr. den 1. i den måned der afholdes generalforsamling. 

 
B2 Forsikrede, der kun har forsikringer uden løbende præmiebetaling, dvs. fripolicer og 

forsikringer tegnet mod indskud samt øvrige forsikrede. Forsikrede, der er omfattet 

af en generel pensionsoverenskomst med selskabet, og hvor antallet af forsikrede 

omfattet af overenskomsten er højst 4. 

 
B3 Pensionister der modtager alderspension eller løbende udbetaling ved sygdom. Ægte- 

fællepensionister og børnepensionister er undtaget. 
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Valggruppe B1 
 

 
12 Tildeling af delegerede 

Valggruppen tildeles en delegeret for hver påbegyndt 250 medlemmer, der er 

omfattet af overenskomsten, opgjort pr. 31/10 året før valgåret. Der kan maksimalt 

tildeles 10 delegerede pr. arbejdsgiver. Dersom samme arbejdsgiver har indgået 

flere generelle overenskomster af samme art, kan Valgudvalget betragte dem som 

en overenskomst ved tildeling af delegerede. 
 
 

13 Valgets gennemførelse i valggruppe B1 

Antallet af delegerede for den enkelte overenskomst meddeles skriftligt til den aftalte 

repræsentant for de af overenskomsten omfattede forsikrede samt til den senest 

valgte delegerede med angivelse af en frist, inden for hvilken det skal oplyses, hvem 

de forsikrede har valgt som delegerede. Modtager selskabet ikke meddelelse om ny- 

valg, betragtes den/de delegerede fra det seneste valg som valgt. 
 

 
 
14 Tildeling af stemmer til de delegerede i valggruppe B1 

De delegerede tildeles stemmer svarende til antallet af forsikrede i deres respektive 

virksomheder, opgjort pr. 31/10 året før valgåret. Stemmerne fordeles ligeligt blandt 

de delegerede. 
 

 
 

Valggruppe B2 
 

 
15 Tildeling af delegerede 

Valggruppen B2 tildeles en delegeret for hver påbegyndt 1.000 medlemmer i denne 

valggruppe. 
 

 
 
16 Valgets gennemførelse i valggruppe B2 

Forsikrede, som er omfattet af denne valggruppe kan deltage i valget. 

 

Forsikrede der ønsker at opstille som kandidat, skal melde deres kandidatur via AP 

Pensions hjemmeside og udfylde profilskema inden for den frist der angives det 

pågældende år. Forsikrede kan kun opstille sig selv. 
 

 
Når kandidater er modtaget, udarbejdes kandidatliste og stemmeafgivelse, der er 

tilgængelig for forsikrede i valggruppen på AP Pensions hjemmeside. 
 

 
Stemmeafgivelse skal ske inden for en af Valgudvalget fastsat frist, der oplyses på AP 

Pensions hjemmeside. 

 
Valget foregår efter prioriteringsmetoden. 

 

 
17 Tildeling af stemmer fra de forsikrede i valggruppe B2 

De forsikrede kan afgive deres stemme til en delegeret i de forsikredes valggrupper 

B1, B2 og B3. AP Pension stiller en hjemmeside til rådighed, hvor stemmerne kan af- 

gives inden for en nærmere fastsat tidsfrist. 
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Valggruppe B3 
 

 
18 Tildeling af delegerede 

Valggruppen B3 tildeles en delegeret for hver påbegyndt 500 medlemmer i denne 

valggruppe. 
 

 
 
19 Valgets gennemførelse i valggruppe B3 

Forsikrede, som er omfattet af denne valggruppe kan deltage i valget. 

 

Forsikrede der ønsker at opstille som kandidat, skal melde deres kandidatur via AP 

Pensions hjemmeside og udfylde profilskema inden for den frist der angives det 

pågældende år. Forsikrede kan kun opstille sig selv. 
 

 
Når kandidater er modtaget, udarbejdes kandidatliste og stemmeafgivelse, der er til- 

gængelig for forsikrede i valggruppen på AP Pensions hjemmeside. 

 
Stemmeafgivelse skal ske inden for en af Valgudvalget fastsat frist, der oplyses på AP 

Pensions hjemmeside. 

 
Valget foregår efter prioriteringsmetoden. 

 
 

 
20 Tildeling af stemmer fra de forsikrede i valggruppe B3 

De forsikrede kan afgive deres stemme til en delegeret i de forsikredes valggrupper 

B1, B2 og B3. AP Pension stiller en hjemmeside til rådighed, hvor stemmerne kan af- 

gives inden for en nærmere fastsat tidsfrist. 
 
 
 
 
Således godkendt på Foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2003, med 

ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. april 2010, på ordinær general- 

forsamling den 27. april 2012, på den ordinære generalforsamling den 28. april 2016, på 

den ordinære generalforsamling den 25. april 2017, den ordinære generalforsamling den 

25. april 2018, og den ordinære generalforsamling den 4. august 2020. 


