
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VEDTÆGTER 
 
 

Pr. 14. oktober 2020 
 
 
 
 
Tilføjelser ved ekstraordinær generalforsamling 
18. oktober 1999 er indarbejdet. 
 
Tilføjelser ved ekstraordinær generalforsamling 
12. februar 2001 er indarbejdet. 
 
Tilføjelser ved ordinær generalforsamling 29. 
maj 2001 er indarbejdet. 
 
Ændringer ved ordinær generalforsamling 13. 
maj 2004 er indarbejdet. 
 
Ændringer ved ordinær generalforsamling 9. 
juni 2005 er indarbejdet. 
 
Ændringer ved ordinær generalforsamling 25. 
april 2006 er indarbejdet. 
 
Ændringer ved ordinær generalforsamling 25. 
marts 2011 er indarbejdet. 
 
Ændringer ved ordinær generalforsamling 17. 
april 2013 er indarbejdet. 
 
Ændringer ved ordinær generalforsamling 20.  
april 2017 er indarbejdet. 
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§ 1. Navn, hjemsted og garantikapital. 
 
Pensionskassens navn er Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisiaqalernissamut 
Aningaasaateqarfiat (Arbejdstagernes Pensionskasse). Pensionskassens binavne er 
Soraarnerussutisiassanik katersivik, SISA og SISA Pension. Dens hjemsted er Nuuk.  
 
 
§ 2. Formål. 
 
Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed.  
 
Stk. 2. Pensionskassen kan efter nærmere retningslinier tegne ophørende forsikringer for 
medlemmerne i et anerkendt livsforsikringsselskab. 
 
Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i vedtægten og 
pensionsregulativerne nævnte. De skal placeres med henblik på at opnå det størst mulige afkast, 
betryggende sikkerhed og bevarelse af midlernes realværdi. Ved placering af midlerne skal der 
alene tages saglige forretningsmæssige hensyn. 
 
Stk. 4. Medlemmernes rettigheder og pligter fremgår af de af bestyrelsen vedtagne 
pensionsregulativer. Ændringer i pensionsregulativerne er kun gyldige, såfremt de godkendes af 
såvel Finansministeriet, Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (”SIK”). 
 
 
§ 3. Medlemmer. 
 
Som medlemmer af pensionskassen optages: 
 
a) Personer som er berettiget og forpligtet til medlemskab i medfør af overenskomst mellem SIK, 

Naalakkersuisut og Finansministeriet eller andre tilsvarende overenskomster. 
 
b) Personer for hvem der i henhold til overenskomster eller aftaler skal indbetales pensionsbidrag 

efter tilsvarende regler som fastsat i ovenanførte overenskomster. 
 
c) Personer for hvem der i henhold til Inatsisartutlov nr. 21 af 28. november 2016 om obligatorisk 

pensionsordning indbetales pensionsbidrag.  
 

Stk. 2. Undtagelser herfra kan gøres for bestemte gruppers vedkommende efter generelle 
kriterier, der ikke giver anledning til spekulation mod pensionskassen. 
 
Stk. 3. Optagelsen i pensionskassen foregår efter reglerne i pensionsregulativerne. 
 
Stk. 4. Medlemskabet bevares ved pensioneringen, ved hvilende medlemskab, ved betaling for 
egen regning og ved udbetaling af dækning ved tabt erhvervsevne. 
 
Stk. 5. Medlemmerne hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser. 
 

 
§ 4. Beskatningsregler. 
 
Alle pensionsbidrag m.v. og alle ydelser til medlemmerne skal være omfattet af reglerne om 
pensionsordninger med løbende udbetalinger, jf. den til enhver tid gældende skattelovgivning. 
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§ 5. Pensionens personlige karakter. 
 
Retten til pension og retten til pensionens udbetaling er, såvel for medlemmer som for deres 
ægtefæller, registrerede partnere, børn eller andre berettigede, strengt personlig. 
 
Stk. 2. De rettigheder, som medlemmerne, disses ægtefæller og børn eller andre berettigede måtte 
have på pensionskassen, kan der ikke rådes over ved overdragelse, pantsætning eller på anden 
måde. Rettighederne kan ikke være genstand for nogen art af retsforfølgelse fra kreditors side. 
 
Stk. 3. Foranstående bestemmelser gælder også retten til kontant udtrædelsesgodtgørelse. 
 
 
§ 6. Ordinær generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen består af:  
 

(i) minimum 18 delegerede valgt af SIK’s lokalafdelinger, hvor hver lokalafdeling højst må 
vælge én repræsentant. De delegerede skal tillige være medlemmer af pensionskassen. SIK 
meddeler til pensionskassen navnene på de pågældende delegerede i behørig tid inden hver 
generalforsamling. SIK kan konkret dispensere fra nærværende § 6(i) ved at udpege et 
lavere antal delegerede end 18.    

 
samt af 

 
(ii) SIK’s hovedbestyrelse.  

 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts eller april måned. Stedet for 
afholdelse af generalforsamling er Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk, medmindre andet 
fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 
 
Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen tidligst 4 uger før 
generalforsamling og med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i relevante medier og på 
pensionskassens kontor. SIK og SIK’s lokalafdelinger skal have skriftlig indkaldelse indenfor samme 
tidsfrister. Denne indkaldelse kan fremsendes elektronisk ved fremsendelse af e-mail til den af SIK 
/ den enkelte SIK-lokalafdelings senest oplyste emailadresse. 
 
Stk. 4. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste 
indhold af eventuelle forslag. 
 
Stk. 5. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Forelæggelse af årsrapport, revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og 

balance. 
4. Valg af medlemmer til pensionskassens bestyrelse. 
5. Valg af revisor. 
6. Indkomne forslag. 
7. Beslutning om stedet for næste års generalforsamling. 
8. Eventuelt. 

 
Stk. 6. Ethvert medlem har ret til at få et forslag behandlet på generalforsamlingen, jf. pkt. 6, 
såfremt medlemmet skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet 
kan optages på dagsordenen. På den ordinære generalforsamling vil der altid kunne medtages 
forslag, der er meddelt bestyrelsen inden 1. februar det pågældende år. 
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§ 7. Ekstraordinær generalforsamling. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, revisoren eller 
aktuaren finder det hensigtsmæssigt, samt når det til behandling af et bestemt angivet emne 
skriftligt begæres af 20 % af de til enhver tid siddende medlemmer af SIK’s repræsentantskab, der 
samtidig er medlemmer af pensionskassen.  
 
Stk. 2. Indkaldelse skal finde sted inden 4 uger, efter begæringen er fremkommet til bestyrelsen, 
dog inden 2 uger, dersom begæringen hidrører fra de delegerede, jf. stk. 1. 
 
Stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling og skal 
angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag og udsendes skriftligt til den eller de, der har 
begæret generalforsamlingen afholdt. I øvrigt finder reglerne i § 6, stk. 3 anvendelse. 
 
 
§ 8. Dirigent og forhandlingsprotokol. 
 
Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent. 
 
Stk. 2. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der skal underskrives af 
dirigenten. 
 
Stk. 3. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen 
eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmerne på pensionskassens kontor. 
 
 
§ 9. Afstemning. 
 
På generalforsamlinger har de personer, der er udpeget i henhold til § 6, stk. 1, stemmeret. Hver 
person har én stemme. 
 
Alene personer, der deltager i generalforsamlingen, har stemmeret. Alle afgørelser træffes ved 
simpel stemmeflerhed, bortset fra afgørelse om vedtægtsændringer og pensionskassens opløsning, 
jf. § 18 og § 19. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
 
§ 10. Bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen består af 9 medlemmer. SIK udpeger formanden. Naalakkersuisut udpeger 1 medlem, 
Grønlands Erhverv udpeger 1 medlem og 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen. Mindst 
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af pensionskassen. De valgte 
bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan ske. 
 
Stk. 2. For hvert bestyrelsesmedlem vælges 1 eller 2 personlige suppleanter på samme måde som 
angivet i stk. 1. 
 
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne skal være myndige og må ikke være ansat i 
pensionskassen. 
 
Stk. 4. Udover den af SIK udpegede formand kan bestyrelsen konstituere sig ved valg af 
næstformand. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når behørig indkaldelse har fundet sted, og når mindst 5 
af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, nemlig 4 bestyrelsesmedlemmer udpeget eller valgt af 
generalforsamlingen og 1 af bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Naalakkersuisut eller Grønlands 
Erhverv. 
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Stk. 6. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. Køb eller salg af fast ejendom eller unoterede kapitalandele samt beslutninger, 
der efter pensionskassens forhold er af usædvanlig art eller størrelse kræver, at mindst 6 
medlemmer af bestyrelsen stemmer for. 
 
Stk. 7. Bestyrelsens medlemmer har krav på at få de med hvervet forbundne udgifter godtgjort 
efter regler fastsat af bestyrelsen. 
 
 
§ 11. Bestyrelsens hverv. 
 
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af pensionskassen i overensstemmelse med denne 
vedtægt, pensionsregulativerne samt lovgivningens bestemmelser. Bestyrelsen træffer afgørelse 
om, hvorledes pensionskassens administrative funktioner skal varetages. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen sker på en betryggende måde. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit 
hverv. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen ansætter til varetagelse af den daglige ledelse en direktør, der sammen med 
bestyrelsen skal sørge for, at pensionskassens virksomhed er til størst mulig gavn for 
medlemmerne. Bestyrelsen ansætter endvidere en af Finanstilsynet godkendt aktuar. 
 
Stk. 5. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er 
nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, revisoren, direktøren eller aktuaren kan forlange, at 
bestyrelsen indkaldes. Direktøren, revisoren og aktuaren har, selv om de ikke kan være 
medlemmer af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, 
medmindre bestyrelsen i særlige tilfælde træffer anden bestemmelse. 
 
Stk. 6. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, revisoren, direktøren eller 
aktuaren, der ikke er enige/enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få deres/sin mening indført 
i protokollen. 
 
 
§ 12 Direktørens erhverv. 
 
Direktøren, der skal være myndig og have bopæl i Grønland, varetager den daglige ledelse af 
pensionskassen. Direktøren skal følge de retningslinier og anvisninger, der meddeles af 
bestyrelsen. Bestyrelsen kan dispensere fra bopælskravet i påkommende tilfælde. 
 
Stk. 2. Direktøren skal sørge for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af 
lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. 
 
Stk. 3. Dispositioner, der efter pensionskassens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, 
kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens 
beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen 
skal i så fald snarest og uden ophør underrettes om den trufne beslutning. 
 
Stk. 4. Direktøren skal drage omsorg for, at pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab 
til beregning af de pensionsmæssige hensættelser m.v. 
 
 
§ 13. Retshandler. 
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Pensionskassen forpligtes ved retshandler af den samlede bestyrelse, formanden sammen med 
næstformanden, en af disse i forening med direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening 
med direktøren. 
 
Forpligtende retshandler af mere indgribende art skal indgås af den samlede bestyrelse. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 
 
 
§ 14. Årsregnskab og revision. 
 
Pensionskassens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet, der består af balance, 
resultatopgørelse og årsberetning, udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i den herom 
gældende lovgivning. 
 
Stk. 2. Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen og direktøren samt revisoren med dennes 
bemærkning til årsregnskabet. Efter årsregnskabets vedtagelse på generalforsamling skal det 
offentliggøres på pensionskassens hjemmeside. 
 
Stk. 3. Pensionskassens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges på 
generalforsamlingen for et år. 
 
 
§ 15. Pensionskassens midler og deres anbringelse. 
 
Pensionskassens indtægter består af pensionsbidrag, renter, udbytte m.v., af indskud, arv og gaver 
fra medlemmer eller andre. 
 
Stk. 2. Midler til pensionshensættelser anbringes i overensstemmelse med reglerne i lov om 
finansiel virksomhed. 
 
 
§ 16. Medlemskonti. 
 
Beløb indestående på medlemskonti er en del af pensionskassens kapitalgrundlag. For disse beløb 
gælder følgende betingelser: 
 

1. Beløbene må i tilfælde af pensionskassens likvidation eller konkurs ikke kunne 
tilbagebetales, før hele pensionskassens øvrige gæld er afviklet. 

2. Beløbene må i andre tilfælde kun kunne tilbagebetales, hvis basiskapitalen ikke derved 
nedbringes til et beløb, der er lavere end kapitalkravet. 

3. Tilbagebetaling, der forårsages af andet end individuelle medlemsophør, må kun kunne 
foretages, når Finanstilsynet senest en måned forud er underrettet herom. 
Tilbagebetalingen kan nægtes af Finanstilsynet. 

4. Ændring af vedtægternes bestemmelser om medlemskonti skal godkendes af Finanstilsynet. 
 
 
§ 17. Sikkerhedsfond. 
 
Pensionskassen kan foretage henlæggelser til en sikkerhedsfond. Sikkerhedsfonden kan ikke 
formindskes. Midler, der er henlagt til sikkerhedsfonden, kan derfor ikke fraføres denne. 
Sikkerhedsfondens midler kan dog efter tilladelse fra Finanstilsynet anvendes til dækning af tab 
ved afvikling af de forsikringsmæssige forpligtelser eller på anden måde til fordel for medlemmerne. 
 
 
§ 18. Tvister. 
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I tilfælde af uenighed mellem pensionskassen og nogen berettiget person om ret til pension, om 
sådan pensions størrelse, ret til tilbagebetaling af indskud eller uenighed i øvrigt vedrørende 
pensionskassens anliggender, er bestyrelsens afgørelser bindende. Den berettigede kan dog 
indbringe sagen for domstolene inden tre år efter, at bestyrelsen har truffet afgørelsen.  
 
 
§ 19. Vedtægtsændringer. 
 
Beslutning om ændring af vedtægt træffes på generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, for 
så vidt den tiltrædes af mindst to trediedele af de afgivne stemmer. Ændringer i § 2, § 3, § 10, § 
11, § 19 og § 20 er desuden kun gyldige, såfremt de efterfølgende tiltrædes af såvel SIK, 
Naalakkersuisut og Finansministeriet. 
 
Endvidere skal ændringen anmeldes til Erhvervsstyrelsen, hvortil den skal indsendes inden 1 måned 
efter vedtagelsen på generalforsamlingen. 
 
 
§ 20. Pensionskassens opløsning. 
 
Beslutning om opløsning af pensionskassen uden likvidation ved overdragelse som helhed af alle 
pensionskassens aktiver og passiver til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab kan finde 
sted ved en generalforsamlingsbeslutning med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, såfremt 
to tredjedele af bestyrelsen i pensionskassen stemmer for det, og såfremt opløsningen godkendes 
af såvel arbejdstagerside og arbejdsgiverside og tiltrædes af Finanstilsynet. 
 
Stk. 2. Opløsning af pensionskassen kan i øvrigt ikke finde sted uden samtykke af hvert medlem, 
medmindre pensionskassebestanden forinden er overført til en anden pensionskasse eller et 
forsikringsselskab, eller pensionskassebestanden er taget under administration i henhold til 
gældende lov. 
 
 
 
Denne vedtægt træder i kraft den 14. oktober 2020. 
 
  

Jess G. Berthelsen (formand)   

Ludvig Larsen  Sofie Fleischer Torben S. Jørgensen 

Annassi Kleist-
Karolussen  

Else Jonna 
Villadsen  

Karsten Lyberth-
Klausen 

Kunuk Olsen Torben Aasberg  
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