
Referat af 
Uddannelsesudvalgsmødet den 26. august 
2015 for det finansielle omra de  

Dato: 26. august 2015 kl. 15-17 

Sted: FA, Amaliegade 

Referent: Bo Steen Larsen 

Deltagere: Gitte Laursen (DE), Lars Djernæs (FA), Yannick Byder (studerende FIN), Rasmus Holm 
Guldbrandsen (studerende PBA), Bo Steen Larsen (Cph), Allan Bo Christensen (FOAK), Elsebeth Riis 
Pedersen (Cph), Kirsten Guntofte (Finansforbundet). 

Afbud: Malene Krogh (FSR), Karen Almdal (Cph), Lasse Thorn (HK), Jacob Birch Hørdum 
(TopDanmark). 

Claus Agø Hansen (HK) udtræder af udvalget. Lasse Thorn, fællestillidsmand, Arbejdernes 
Landsbank indtræder i stedet for Claus Agø Hansen. 

Dagsorden: 

Velkommen og præsentation af udvalgets medlemmer v/Formanden  

Medlemmer præsenterede sig og orienterede om deres begrundelse for at være medlem af 
udvalget. Allan Bo Christensen (FOAK) er nyt medlem og så frem til arbejdet i dette udvalg. 
Lars Djernæs har undersøgt om der er aftagervirksomheder fra FA´s medlemsvirksomheder, 
som vil indtræde i udvalget. Positiv tilkendegivelse. Vi afventer nyt medlem. Bo Steen Larsen 
orienterede om, at Lotte Høj Sørensen (ED) indtræder i udvalget. Senere undersøges 
interesserede aftagervirksomheder fra branchen.  

Godkendelse af referat fra mødet den 11. maj 2015  

Referatet blev godkendt 

FA og Finansforbundet orienterede om en efteruddannelsespulje på 60 millioner. Der er 
enighed om kompetencer indenfor følgende fagområder: 

 Forretningsengelsk 

 Samfundsøkonomi 

 Erhvervsjura 

 Regnskabsforståelse 

 Projektledelse 

 IT-projektledelse 
 



Udvalget inddrages og følger arbejdet med puljemidlerne. 

Sommeroptag og studiestart 

Bo Steen Larsen orienterede om sommerens optag. 

Finansøkonom: 
1. semester, 328 studerende, 9 hold, adgangskvotient 5.7 
3. semester, 278 studerende (praktik, forår 2016) 
 
Finansbachelor: 
1. semester, 234 studerende, 6 hold, adgangskvotient 5.2 
 

Praktiksituationen – efteråret 2015 

Bo Steen Larsen orienterede om praktikpladssituationen og udtrykte stor tilfredshed samarbejdet med 
virksomhederne i de forskellige brancher. 

Efterår 2015 
 

Finansøkonom Finansbachelor I alt % 

Bank/realkredit 21 29 50 33 % 

Ejendomsadministration 7 14 21 14 % 

Ejendomshandel 24 8 32 21 % 

Forsikring & Pension  15 15 10 % 

Økonomistyring/Revision 17 6 23 15 % 

Mangler praktik 1  1 0,6 % 

Orlov 3  3 2 % 

Uafklarede 5  5 3 % 

I alt 73 77 150  

 

Alle er i relevant praktik, men et par stykker afventer af forskellige årsager.  Om efteråret er 
praktikpladssituationen på finansøkonom præget af mange praktikpladser hos ejendomsmæglere og 
Bank/realkredit. Det gælder for begge uddannelsesområder. Forsikringsbranchen og 
Ejendomsadministratorerne er meget glade for Finansbachelorernes kompetencer. 

Strategiske indsatsområder 

Regionale forpligtigelser 

 Nordsjælland 
Bo Steen Larsen orienterede m CPH’s Nordsjællandsprojekt sammen med Nordea. På CPH har vi 
sammensat en klasse med postnumre i Nordsjælland, som har fået særlig opmærksomhed fra Nordea i 
Hillerød. På et evalueringsmøde om projektet udtrykte Nordea stor tilfredshed med projektet. Vi gentager 
derfor dette projekt på den nye årgang for at bidrage til løsning af rekrutteringen til Nordsjælland. Gitte 
Laursen fra DE gav udtryk for samme problemstilling hos mæglerne i Nordsjælland og vil meget gerne 
udsende materiale til mæglerne i området eventuelt i et samarbejde med Nordsjællandskredsen. 

 



 Bornholm 
CPH starter august 2016 et udbud af Finansøkonomuddannelsen på Bornholm for at dække behovet for 

finansøkonomuddannede på Bornholm. CPH’ medieafdeling er ved at udarbejde markedsføringsmateriale 

til dette fremstød. DE afholder den 2. februar et møde på Bornholm og vil meget gerne promovere tiltaget. 

Bo Steen Larsen kommer med en status på udvalgets næste møde i oktober.  

Profilering af uddannelserne – nye trends og kompetencer i sektoren v/alle 

Nye trends og kompetencer i sektoren 

FA og Finansforbundet: 

Trends : 

 Digitalisering og færre kassejob 

 Regulering 

 Mere komplekse krav fra kunderne 

 Øget mangfoldighed 

 Internationalt samarbejde 

 Projektansættelser 

Kompetencer: 

 Stigende uddannelsesniveau hos nyansatte 

 Veludviklet akademisk, analytisk tilgang til hurtigt at gennemskue og løse komplekse 

problemstillinger 

 Øgede specialistkompetence 

 Kunne arbejde i en reguleret sektor - Compliance 

 Forretningsforståelse  - bankviden og evne til at skabe gode relationer i kundekontakten 

 Procesforståelse og -optimering 

 Bred viden om samfundsforhold og -økonomi samt international forståelse 

 Gode engelskkundskaber – mange opgaver flyttes til andre lande 

 Kulturelle kompetencer – globale teams, kulturforskelle, ledelse i nye kulturer 

 Klart kundefokus med gode evner til at overskue og kommunikere komplekse forhold på en enkel 

måde, afdække kundernes behov og udnytte digitaliseringens muligheder til god helhedsorienteret 

kunderådgivning og salg 

 Evne til at multitaske uden at miste overblikket og arbejde tværfagligt 

 Forandringsparathed 

 Team player 

Gitte Laursen fra DE afholder i næste uge kompetenceudvalgsmøder med 

ejendomsmæglervirksomhederne. Gitte havde derfor ikke trends og kompetencer med til dettemøde, men 

sender DE’s input senere. 

De studerende efterlyste flere undervisningsfag på engelsk og praktikmuligheder i udlandet. Kirsten 

Guntofte undersøger gennem deres samarbejde i  Danske Unions  mulighederne i Danmark, Norge, Sverige, 

Finland, England og Irland  



 

Profilering af praktikpladser i regionen 

Dette er et punkt til næste møde den 7. oktober 2015. Alle tænker over, hvordan vi får information om 
udbudet af praktikpladser i regionen. 

Forslag til Forsknings- og udviklingsprojekter – viden og evidensbaseret undervisning v/alle 

CPH har i dette efterår søsat disse 5 projekter, som er ved at blive beskrevet nærmere. 

 Endomondo - hot seats - studieaktivitett 

 Videnssløjfeprojekt – praktikbesøg 

 Fremtidens finansielle medarbejder 

 Social mobilitet 

 Finansbachelorernes kendskab til professionen før og under deres uddannelse. Deres 
karrierevalg og karrieremuligheder i professionen  

 

Bo Steen Larsen rundsender projektbeskrivelserne til udvalgets medlemmer med henblik på behandling i 
udvalget. 

Lars Djernæs kom med dette forslag til et forsknings- og udviklingsprojekt 

”Hvorfor har virksomhederne de seneste år oplevet, at nogle af de unge nyansatte har haft sværere ved at 

løse komplekse opgaver, og at det er blevet vanskeligere at finde de rigtigt dygtige medarbejdere? Primært 

i gruppen 23-26 år.” 

Et projekt, som CPH og FA arbejder videre med. 

Emner til næste møde – årshjul 

Udvalgets årshjul er nøje afstemt med bestyrelsens årshjul, så udvalget kan komme med indstillinger til 
bestyrelsens dagsordensemner. Vi blev derfor enige om, at afslutte møderne med udvalgets indstillinger til 
CPH bestyrelsen. 

Emner fra årshjulet til næste møde i oktober er derfor 

• Aftagertilfredshed og beskæftigelsesundersøgelser - sommeroptag 

• Profilering af praktikpladser i regionen 

• Relevante praksisbaserede udviklingsprojekter med erhvervene 

• Vurdering af uddannelsernes relevans 

• Efteruddannelsesaktiviteter 

Så vi kan komme med indstillinger til bestyrelsens emner i november; 

• Uddannelsesprogram for det følgende år 

• Udviklingsprogram for det følgende år 



 

Fastlagte møder i udvalget 

7. oktober 2015 kl. 15.00 – 17.00 
 

DE, Islands Brygge 

16. marts 2016 kl. 15.00 – 17.00 
 

Danske Bank, Høje Tåstrup 

 

31/08/2015 BSL 

 

 

 


