
 

 

Referat af møde i Uddannelsesudvalget for 
det finansielle omra de 

Dato: 1. september 2016 kl. 14.00 – 16.00 

Sted: Cphbusiness, Landemærket 11 

 

Deltagere:  

Gitte Laursen (DE); Bo Steen Larsen (Cphbusiness); Rasmus Guldbrandsen (FIB studerende); 

Lasse Thorn (HK); Jakob Hørdum (TopDanmark); Elsebeth Riis Pedersen (Cphbusiness); 

Karina Mernø (Nordea); Kirsten Gundtofte (Finansforbundet); Karen Almdal (Cphbusiness).  

  

Afbud: Malene Krogh, (FSR); Allan Bo Christensen (FOAK); Lars Djernæs (FA);  

 

Ej deltaget: Yannick Byder (FIN stud) er dimitteret og derfor udtrådt af udvalget. Karen Almdal 

finder et nyt medlem fra Finansøkonom. 

 

 

Dagsorden: 

 
o Godkendelse af referat og dagsorden 

 Godkendt 
 Referat fremadrettet: kan skæres lidt ned, men der ønskes fortsat et 

fyldigt referat. Referatet skal indeholde, de emner udvalget har haft 
oppe og vende, væsentlig information og drøftelser, og de beslutninger, 
der er truffet. Citater med navns nævnelse udgår medmindre nogen 
beder specifikt om det. 

 
 

o Sommeroptag og studiestart 
 9 FIN hold = 340 studerende. 1. prioritet= 514. Ansøgere = 1.103. 

Adgangsgivende karakter = 6,2 
 Bornhold: Nyt. 16 studerende. Ansøgere = 23. Alle optaget 
 6 hold FIB = 222 studerende. 1. prioritet = 166. Ansøgere = 428. 

Adgangsgivende karakter = 6,8. 
 AU – finansiel rådgivning: 25 hold = 512 studerende. 
Ca. 70% ejendomsmæglere og ca. 30% bank. Området er udfordret på 
landsplan. Alle fag udbydes på Chpbusiness, som det eneste sted i landet. 

 
 

o Praktiksituationen – efteråret 2016 
 FIN 56 
 FIB 103 



 

 Tendens: interesseglidning på begge uddannelser i retning af revision og 
økonomistyring. Bankerne har fået færre ansøgninger til foråret 2017 
end normalt. Tendensen skal undersøges nærmere. 

 
 

o Strategiske indsatsområder 
 Regionale forpligtigelser 

 Bornholm: Første hold startede 31/8 2016. Samarbejde med 
aftagervirksomheder. Antallet af fremtidige praktikpladser ser 
lovende ud. Stor lokal opbakning. 

 Nordsjælland: også i år er der ét Nordsjællandshold på FIN. 
Cphbusiness vil meget gerne have kontaktpersoner fra brancherne i 
regionen 

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

 DE afholde workshop om, hvad en mægler skal have af kompetencer 
om 10 år. Fokus på kompetencer i branchen.  

 Bankerne skal vænne sig til mere digitalisering og mindre face-to-
face kontakt. Digitale kompetencer i en virtuel verden. Oplever 
fortsat et behov for face-to-face møder især ved rådgiver ifm større 
økonomiske beslutninger. 

 Forsikring efterspørger mere selvbetjening. Kompleksiteten i 
produkterne gør, at kunderne stadig har et stort behov for 
rådgivning.  

 Generelt i sektoren: Digitalisering. Og stigende faglige kompetencer 
på den rådgivning der ikke digitaliseres. Transformation fra rådgiver 
til coach. Mere it-kendskab så medarbejderne kan være med til at 
udvikle digitaliseringen.  

 FA’s  bidrag nogle konklusioner fra et seminar, som FA’s 
Kompetenceudvalg har holdt med titlen ”Fremtidens finanssektoren 
og behov for kompetencer og kompetenceudvikling”. Det kom frem 
på seminaret, at der er en fælles opfattelse af, at digitaliseringen 
bliver den dominerende udviklingstendens i sektoren. 
Digitaliseringen har allerede ramt rutineopgaverne men nu omfatter 
den også ”rygraden” i forretningen. Udviklingen kalder på 
medarbejdere med stærke relations- og 
kommunikationskompetencer. De skal kunne formidle deres digitale 
kompetencer til ny forståelse hos kunderne. Mere detaljeret ses 
følgende vigtigste kompetencekrav til fremtidens medarbejdere: 

 

 Bank/realkredit og IT-finans 
o I stabsfunktionerne vil der i højere grad blive brug 

for specialister inden for IT, økonomi og jura.  
o Der vil være behov for nye typer af medarbejdere, 

som kan udvikle nye it-baserede løsninger udefra 



 

og ind. Følgende kompetencer vil være særligt 

efterspurgte:  

o Avancerede analytiske færdigheder inden for 

databehandling  

o Forståelse for samspillet mellem regulering, 

risiko, IT, forretning og kunder,  

o At kunne tænke innovativt og tværgående i 

organisationen, på tværs af siloer. 

o IT-udvikling, kunstig intelligens, cognitive 

computing, Big data, block chain mv 

o Rådgivernes arbejde vil blive langt mindre 
rutinepræget, der vil være langt mindre 
administration og langt mere ”tænkning”, hvilket 
betyder at der bliver behov for færre, men bedre 
rådgivere med højere uddannelsesniveau. 

o Rådgiverne skal kunne kombinere it, 
forretningsforståelse og finansiel viden samt være 
både kunde- og forretningsorienteret. 

o Rådgiverne skal være dygtigere til kommunikation 
– også på engelsk. De skal være lyttende og 
tillidsskabende, skal kunne fremstille det 
komplekse simpelt og være relationsskabende i 
kundekontakten. De skal kunne sætte sig ind i 
kundernes nuværende og fremtidige behov. 

o Rådgiverne skal kunne begå sig på alle online-
kanaler, både internt i virksomheden og eksternt i 
forhold til at rådgive kunderne. Rådgivningen skal 
være mere fleksibel i forhold til tid og sted.  

o Alle medarbejdere skal være lærings- og 
omstillingsparate samt robuste i forhold til at 
begå sig i en branche i konstant forandring. 
Meget vigtigt at de stadigt videreuddanner sig for 
forsat at være attraktive i virksomheden. Det er 
både lederes og medarbejderes ansvar at udvikle 
sig. 

o Virksomhederne vil generelt tænke mere 

langsigtet i planlægningen af arbejdsstyrkens 

kompetencer for at undgå flaskehalse og for at 

kunne konkurrere med andre på jobmarkedet om 

de dygtigste medarbejdere.   

 

 



 

 Forsikring 
o Generelt brug for flere medarbejdere med højere 

og bredere uddannelser, mere livserfaring og 
praktisk erfaring, og som er omstillingsparate. 
Færre skal have specialistuddannelser.  

o Behov for bredere kompetencer i 
driftsfunktionen: Medarbejderne skal kunne 
forstå virksomheden, forretningsflowet og 
hjælpemidlerne samt bidrage til udvikling i 
forhold til kunderne. De skal have 
projektkompetencer, kunne planlægge, styre og 
se muligheder i fx automatisering, balancere 
mellem drift og udvikling. De skal kunne se 
sammenhængene og være forberedt på 
brandslukning.   

o Kundeindsigt og relationelle kompetencer bliver 
forholdsvis vigtigere, fordi mange andre mere 
rutineprægede kompetencebehov forsvinder. Der 
er behov for ekstroverte typer som brænder for 
kundekontakten og ønsker at være problemløsere 
for andre. De skal have potentiale til at lære 
værktøjerne bag den gode kundekontakt fx digital 
kundekommunikation, persondatalov, 
fortrolighedsregler mv. De skal være super skarpe 
i kundekontakten både i forhold til det 
relationsskabende og fagligt.  

o I forhold til privatkunder kan medarbejderne 
komme alle steder fra: Præst, guldsmed, cand. 
merc. De behøver ikke være eksperter på 
forhånd, fordi de er støttet af stadigt mere 
effektive it-systemer.  

o I forhold til erhvervskunder skal de personlige 
egenskaber være kombineret med relevant 
erhvervserfaring og dyb forsikringsfaglig indsigt 
for at kunne give kunden den rette rådgivning 
første gang. Det bliver også vigtigere at få fagligt 
uddannede ind, som har erfaring fra fx det 
byggetekniske område, og som kan uddannes til 
fx taksator. Står for risikoafdækning mv, men de 
sidder også på hovedkontoret og tager den første 
ekspertkontakt til kunden. 

o Øget behov for stadig kompetenceudvikling 
kræver, at virksomhederne bruger flere penge på 
kompetenceudvikling, så den kan fyldes på 
medarbejderne hurtigt og agilt. Det bliver også et 



 

konkurrenceparameter i kampen om at holde på 
talenterne.   

o Behov for at stille større krav til 
sprogkompetencer hos medarbejderne i DK.  

o Øget behov for medarbejdere der kan balancere 
juridisk kompetence og forretningsforståelse.   

o Udviklingsorganisationen: Behov for flere dygtige 
generalister, som cand. merc., cand. polit., 
finansbachelorer mv. De kan være meget 
specialiserede inden for økonomi, regnskab, 
finans, som skal have noget forsikringsuddannelse 
oveni. De skal effektivisere organisationen, 
udvikle it og automatisere. De skal kunne 
kombinere kunstig intelligens med det 
forsikringsfaglige og kunderelationen. Dog stadig 
brug for specialister som fx aktuarer. 

 

 Spørgsmål til Netværket: hvordan ser de nye trends og kompetencer 
vest for Storebælt? 

 
 Profilering af praktikpladser i regionen 

Bordet rundt: 

 Ejendomsmægler: ser godt ud 

 Bank: ser fint ud 

 Forsikring: ser fint ud 

 Generelt er der altid behov for dygtige studerende med de rette 
kompetencer 

 
 

 Nyt Forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med CBS: Nordic 
Finance and the good Society v/Bo Steen Larsen 

 Finansforbundet er også med. Cphbusiness er strategisk partner i 
projektet. 

 Overordnede mål er at omsætte forskning til praktisk brugbar viden. 
Fra forskning til virkelighed. 

 
Projektet er nystartet, så det er sparsomt med informationer på nuværende tidspunkt 

 
 

 Ny pædagogik på uddannelsesområdet v/Karen Almdal 

 Fra rammer til virkelighed 

 Der arbejdes fremadrettet i højere grad med, at de studerende skal 
tage ansvar for egen læring, tværfaglighed, teamorienteret og med 
fokus på udvikling af erhvervskompetencer. Undervisningen er 
tilrettelagt i gennemgående temaer. Undervisernes rolle er 



 

fremadrettet i højere grad facilitator end ’lærerrollen’. Brancherne 
inddrages i undervisningsforløbene, hvor de i højere grad tydeliggør 
branchernes forventninger og kompetencekrav til de studerende. 
Der er større fokus på gruppe-/teamarbejde. Den nye pædagogik 
understøttes af undervisningens tilrettelæggelse, hvor det 
synliggøres for de studerende, at de er tilmeldt et fuldtidsstudie 
ligesom Cphbusiness  skemalægger tid og faciliteter til 
gruppearbejde.  

 
 Forskelle mellem Finansøkonom og Finansbachelor v/Bo Steen Larsen 

Ministeriet efterspørger en redegørelse, for hvorfor vi har de to ”paralle” 
uddannelser og ikke en FIN med en FIB som ”top-op”. Skriv på vej. 
Netværksformændene for det 2 landsdækkende uddannelsesnetværk 
har udarbejdet et notat, som er sendt til Rektorerne på akademierne. 
Rektorerne arbejder videre med formanden for Danske 
Erhvervsakademier med henblik på indsendelse af redegørelsen til 
Ministeriet 

 
 
 Spørgeramme til efterspurgte kompetencer  
       Nedenstående udkast diskuteres på næste møde 

 
Udkast til emner til spørgeramme:  
 

Hvilke kompetencer efterspørger I nu og i fremtiden indenfor: 
 Privatkunden/rådgivning 
  - small talk med kunder 
  - afdække kundens behov 
  - kende produkterne i detaljer 
  - selv foretage detaljerede beregningerne  
  - forstå og bruge beregningerne 
  - sælge produkter 
  - udarbejde et budget 
  - rådgive kunder 
  - afslutte et møde 
  - være empatisk 
 Erhvervskunden/rådgivning 
  - læse et regnskab og beregne nøgletal 
  - forstå nøgletallenes betydning 
  - styre og afslutte et møde 
                 Digitale kompetencer 
  It-kompetencer 
  Kunderådgivning via digitale medier 
  Kommunikation via digitale medier 

Personlige kompetencer 



 

  Se præsentabel ud 
  Mødestabil 
  Teamorienteret (empatisk, hjælpsom, samarbejde) 
  Fleksibel 
  Imødekommende 
  Tillidsvækkende 
  Kunne regne og skrive korrekt 
 

 
 

o Forventningsstemning mellem akademi og aftagervirksomheder v/Jacob Birch 
Hørdum 

 Møde i FA med Topdanmark, Danske Bank og Cphbusiness. Om hvordan 
arbejder vi med forventningsafstemningen. Erfaringer fra Lillebælt: I 
Introduktionsperioden arbejdes der konkret med branchernes 
forventningsafstemning – hvilket har haft en god effekt.  Vigtigt at 
forventningerne stemmer overens mellem virksomhederne og de 
studerende. 

 Cphbusiness  arbejder med udvikling af et koncept, hvor 
forventningsafstemningen skal ske både før de søger ind på 
uddannelsen, når de studerende starter og undervejs på uddannelserne.  

 
o Evt.  

 Finanskonferencen: 2. og 3. marts 2017. ”Fremtidens finansielle sektor”. 
Listen med det praktiske set-up rundsendes,  når arrangementet er på 
plads 

 
o Emner til næste møde – årshjul 

 Deltidsområdet i dette udvalg. Hvordan håndteres det? 
 Ønsker til fremtidige emner bedes meddeles Bo Steen Larsen via 

bla@cphbusiness.dk 
 Der efterspørges en status for hvor mange, der har benyttet de enkelte 

uddannelser via Finanskompetencepuljen 
 

 

Dato- alle dage kl. 14.00-16.00 Sted 

Torsdag 10. november 2016 TopDanmark 

Mandag 13. marts 2017  Nordea 

Torsdag 18. maj 2017 DE 

 
 
 
Ref: Karen Almdal/Elsebeth Riis Pedersen/september 2016 


