
Referat af møde i uddannelsesudvalget for 
Økonomi & Finans  
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Sted: DE, Islands Brygge 
Referent: Karen Almdal 
 
Deltagere: Gitte Laursen (DE), Karina Mernø (Nordea), Lars Djernæs (FA), Rasmus Holm 
Guldbrandsen (studerende PBA), Bo Steen Larsen (Cph), Allan Bo Christensen (FOAK), Elsebeth Riis 
Pedersen (Cph), Karen Almdal (Cph) 
 
Afbud: Malene Krogh (FSR), Lasse Thorn (HK), Jacob Birch Hørdum (TopDanmark), Yannick Byder 
(studerende FIN), Kirsten Guntofte (Finansforbundet). 
 

Dagsorden og referat: 
 
Velkommen og præsentation af udvalgets medlemmer v/Formanden  

Formanden bød velkommen til Karina Mernø fra Nordea, og udvalgets øvrige medlemmer præsenterede 
sig og orienterede om deres motivation for at være medlem af udvalget. 
 
Godkendelse af referat fra mødet den 26. august 2015  
Elsebeth Riis Pedersen spurgte Gitte Laursen fra DE, om hun havde trends med fra DE’s 
kompetenceudvalgsmøder med ejendomsmæglervirksomhederne. Gitte Laursen svarede, at grundet 
travlhed var mødet ikke blevet gennemført. 
Referatet blev godkendt. 

 
Aftagertilfredshed v/brancherne 
Lars Djernæs, FA, ønsker én gang om året at lave et ’reality tjek’ via de personaleansvarlige. De stigende 
kompetencekrav hos aftagervirksomhederne har ført til at FA’s medlemmer nu efterspørger flere 
finansbachelorer og færre finansøkonomer. 
Karina Mernø, Nordea, efterspørger hvilke emner/områder CPH finder mest relevante at spørge ind til hos 
aftagervirksomhederne.  
Allan Bo Christensen, FOAK oplyser, at branchen både ansætter finansbachelorer, finansøkonomer og 
elever. Det er relativt nyt, at de efterspørger finansøkonomer. De ser ikke en væsentlige ændring i antallet 
af elever og finansbachelorer, men de ansætter nu finansøkonomer. 
Det blev ligeledes drøftet, om det er tilstrækkeligt at foretage en årlig aftagertilfredshedsundersøgelse. Bo 
Steen Larsen, CPH foreslog at undersøgelsen placeres hvert år i maj måned.  
Generelt var opfattelsen, at når der er stilhed omkring aftagertilfredshed, så ”kører det”.  
 
Beskæftigelsesundersøgelser – sommeroptag v/Bo Steen Larsen 

Bo Steen Larsen gjorde opmærksom på de 2 beskæftigelsesundersøgelser, som var vedlagt dagsordenen. 

 



Finansøkonom - 1 år efter dimission  
Bo Steen Larsen gennemgik rapporten for de finansøkonomer, som afsluttede deres uddannelsen sommer 
2015.  
23 % af de færdiguddannede finansøkonomer har efter endt uddannelse valgt at læse videre.   
71 % har efter endt uddannelse et fuldtidsjob i en relevant branche. 
67 % siger, at uddannelsen har været relevant/meget relevant i forhold til det nuværende job. 
Ledighedsprocenten på 5 % vurderes at være tilfredsstillende. 
 
Finansbachelor – 1år efter dimission 
Bo Steen Larsen gennemgik beskæftigelsesundersøgelsen for finansbachelorer, der afsluttede uddannelsen 
sommer 2015. 
På landsplan er godt halvdelen (77 %) af finansbachelor-dimittender er i relevant beskæftigelse 1 år efter 
endt uddannelse. 16 % videreuddanner sig, mens ledigheden ligger på 6 %. For CPH ser billedet således ud: 
86 % er i beskæftigelse 1 år efter endt uddannelse. 14 % videreuddanner sig, og ledigheden ligger på 0 %. 
27 % af finansbachelorerne er beskæftiget inden for bank og realkredit, 25 % i forsikring og 15 % indenfor 
ejendomshandel. 
53 % siger, at de i høj grad eller meget høj grad anvender uddannelsen i deres nuværende job, mens 97 % 
siger, at de i et vist omfang anvender finansbacheloruddannelsen i deres nuværende beskæftigelse.  Kun 3 
% af dimittenderne angiver, at de slet ikke bruger deres uddannelse i forbindelse med deres job.  
Bo Steen Larsen oplyste, at beskæftigelsesundersøgelserne fortsat vil eksistere, både for finansøkonomer 
og finansbachelorer. 
Bo Steen Larsen redegjorde for udfordringerne med at få merit fra FIN til PBA. Reglerne om merit er 
strammet meget op fra ministeriet side. 
 
 
Profilering af praktikpladser i regionen v/alle 

Det er planlagt, at DE vil profilere FIN uddannelsen på Bornholm i løbet af foråret 2016. 
’Nordsjælland projektet’ vurderes at være en succes og fortsættes. 
DE ser et behov praktikansøgere udenfor København. 
Det er vigtigt, at virksomhederne overfor de studerende gør opmærksom på, at der er praktikpladser i 
andre regioner end København.  Cphbusiness hjælper gerne med udbredelse af ledige praktikpladser. 
Udvalgets brancher opfordres til, at gøre deres medlemsvirksomheder opmærksom på dette – evt. etablere 
et samarbejde i en given region (Nordsjælland, Bornholm, Vestsjælland mv) 
 
Et vigtigt indsatsområde er skaffe rum og plads til, at de studerende kan have et studierelevant job i 
regionen. Målet er at fastholde de studerende i regionen.  

 

Relevante praksisbaserede udviklingsprojekter med erhvervene 

Bo Steen Larsen gav en status på fem igangværende projekter på CPH. 
 

 Endomondo - hot seats – studieaktivitet – 1. fase igangsat september 2015 

 Videnssløjfeprojekt – praktikbesøg- 1. gennemløb efterår 2015 

 Fremtidens finansielle medarbejder - i ideudviklingsfasen 

 Social mobilitet - i ideudviklingsfasen 

 Finansbachelorernes kendskab til professionen før og under deres uddannelse. Deres 

karrierevalg og karrieremuligheder i professionen – projektbeskrivelse vedlagt 



 
Udvalget vil blive præsenteret for projektbeskrivelserne, så snart de er udarbejdet, ligesom der hele tiden 
vil være en update på udvalgsmøderne. 
 

Vurdering af uddannelsernes relevans v/alle 

Bo præsenterede bilaget ”Faktorer der påvirker uddannelsesprogram 2016 på Cphbusiness.” 
CPH ønsker på finansøkonom-studiet at øge optaget i januar 2016 fra 2 til 3 hold (fra 70 til 110 studerende); 
dette skyldes især, at pengeinstitutterne udjævner deres optagelse af trainee over året. 
Karina Mernø, Nordea, bekræfter at Nordea ønsker et mere jævnt optag over året – dog med samme antal 
studerende.  
Flere akademier ansøger nu om udbud af Finansbacheloruddannelsen efter den nye ministers udmelding 
om flere uddannelsesmuligheder i udkantsområderne.  
 
  
Fremtidens kompetencer v/Bo Steen Larsen 

Bo Steen Larsen tog udgangspunkt i bilaget ”Trends og dimensionering” og havde flg. kommentarer til 
volumen på områdets uddannelser 

Finansøkonom: Volumen på finansøkonomer er uændret til faldende, da kompleksiteten af efterspurgte 
kompetencer ikke kan honoreres på to år. Optaget mellem efterår og forår vil dog ændre sig, da der er flere 
og flere virksomheder, der efterspørger praktikanter i foråret. Det betyder, at vi optager tre hold forår 
2016. Sommer 2016 op startes et hold på Bornholm, og eksperimentet med Nordsjælland fortsætter. 
 
Finansbachelor: Volumen på finansbachelor vil helt sikkert øges, hvis uddannelsen kan honorere 
professionens efterspørgsel af kompetencer.  Det skal gå stærkt, da der jo er en rivende udvikling i den 
finansielle sektor. 
Finansbachelor-uddannelsen har de seneste år haft stor vækst fra to hold til 6 hold. 2016-optaget vil være 
uændret. Målsætningen er stadigvæk, at alle skal have en relevant praktikplads, relevant beskæftigelse, 
god fastholdelse og dygtige dimittender. 
 
Efter- og videreuddannelse: Der er et stort potentiale i professionsrettede uddannelsesforløb udviklet i et 
tæt samarbejde med branchen. 
Langt de fleste brancher rekrutterer medarbejdere på et uddannelsesniveau med generelle 
funktionskompetencer på eller over akademiniveauet. Behovet for funktionsrettede efteruddannelser er 
derfor dalende. 
Professionsrettede diplomuddannelser udarbejdet i et tæt samarbejde med virksomheder og branchen vil 
have et volumenpotentiale. 
 
Karina Mernø, Nordea, spørger Cphbusiness, om udenlandske finansielle virksomherder efterspørger 
studerende fra uddannelserne.  
Cphbusiness oplever ikke, at nye udenlandske finansielle virksomheder kontakter akademiet for at 
rekruttere studerende.  
   

Rasmus Holm Guldbrandsen, studerende oplever en stigende efterspørgsel fra de udenlandske 
finansielle virksomheder. De studerende er glade for denne udvikling, især med henblik på 
internationale karrieremuligheder.   
 



Indstillinger til bestyrelsen 

Et enigt udvalg indstillede de præsenterede forslag til Uddannelsesprogram og Udviklingsprogram for 
næste år. 

 

Evt. 

Karina Mernø bad om udvalgets holdning til, at udvalget en gang om året afholdt en tematiseret hel eller 
halv dag med indlægsholdere. Med mere tid ville udvalget kunne fordybe sig i problemstillinger. 
Eksempler på temaer kunne være input til nye valgfag, ekspotential udvikling indenfor f.eks. it, regulering. 
Ideen blev positivt modtaget og udvalget arbejder videre med konceptet 

 

Datoer for møder i 2016 

Bo Steen Larsen udsender forslag til datoer. 

 


