
 

Uddannelsesudvalget for det finansielle område 
Referat 

 
Dato: 28. marts 2019 kl. 14.00 – 16.00 
Sted: AL2, Nørre Voldgade 17,1., 1358 København K. Indgang via Emmery’s 
  
Til stede: Lasse Thorn (HK); Morten Holm Bundgaard (FA vikar); Bo Steen Larsen 
(Cphbusiness); Elsebeth Riis Pedersen (Cphbusiness); Karina Mernøe (Nordea); Allan Bo 
Christensen (FOAK); Camilla Bo Mølkjær Larsen (FIB-studerende); Thomas von Wildenradt 
Gottfredsen (FIN-studerende)  
 
Afbud: Pernille Duris (Topdanmark); Kirsten Gundtofte (Finansforbundet); Karen Almdal 
(Cphbusiness); Gitte Laursen (DE); 
 
 
Dagsorden: 
 
Velkommen til AL2  
 
Jytte Hansen fra AL2 gav en orientering om dette koncept 
 
Morten Bundgård fra FA vikarierede for Lars Djernæs som er sygemeldt. Udvalgets 
medlemmer præsenterede sig kort 
 
Godkendelse af referat fra den 23. oktober 2018 - godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 
Vinteroptag/studiestart 
 
• Finansøkonomer v/Bo Steen Larsen 
Se vedhæftede PP. 
 
 
• AU FR v/Elsebeth Riis Pedersen 

 
I alt optaget 354 fordelt med 74% på ejendomshandel og 26% på Bank/realkredit  
 
• AU ØR v/Bo Steen Larsen 
Se vedhæftede PP 
 
  
Brainstorm på efter-/videreuddannelse på Finansområdet v/alle 
 
• Branchens behov og udbud af efteruddannelse  
 
Alle gav udtryk for, at det var svært at sige. Bankerne anvender i stort omfang 
uddannelsesmodulerne Finanskompetencepuljen og on-jobtræning i specialistfunktionerne. 



Branchen efterspørger et moduliseret udbud, således at den enkelte medarbejder kan læse netop 
det modul, der er behov for i den givne situation frem for egentlige uddannelsesforløb sammensat 
af flere moduler. Kompetencedrevet efteruddannelsesforløb frem for uddannelsesdrevet forløb. 
 
Tendensen er, at virksomhederne går fra lukkede virksomhedshold til åbne hold, dvs. større 
åbenhed for mødet med kursister fra andre virksomheder. 
 
Der skal ske en nytænkning af efteruddannelse både hos udbyderne (uddannelsessystemet), hos 
virksomhederne og hos de uddannelsessøgende. Uddannelse og karriere går hånd i hånd. 
 
FA bemærkede, udover det moduliserede behov, at der fortsat er nogle virksomheder, som har 
behov for den samlede AU(FR) uddannelse.  
 
• Diplom – er det noget som efterspørges? 
 
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/diplomuddannelser/finansiel-raadgivning 
 
 
Status på praktiksituationen, Forår 2019 – v/Bo Steen Larsen 
 
• Status v/Bo Steen Larsen 
 
Se vedlagte PP. 
 
• Praktikevalueringer – virksomhed og studerende 
 
Praktikevalueringsrapporter for efterår 2018 fra både virksomheder og studerende er færdige 
og blev omdelt på mødet. Generel kommentar: Akademiets kvalitetskrav er at 80 % er meget 
enig/enig i udsagnet. 
 
Kommentarer til Finansøkonom: 
Virksomheder: 
Eneste parameter under 80 er dette udsagn: Jeg vidste hvem jeg skulle søge vejledning hos 
på Cphbusiness FØR (75) og UNDER (78) praktikopholdet. Akademiets praktikkontor arbejder 
på større synlighed om dette på diverse platforme. 
 
Praktikanter:  
Eneste parameter under 80 er dette udsagn: Jeg blev gennem praktikken opmærksom på 
faglige emner, som min uddannelse bør dække (54). De studerende gav udtryk for, at de 
havde svært ved at forstå, hvad meningen var med dette udsagn. 
Brancherne udtrykte ønske om en opdeling på brancher for dette udsagn for at give bedre 
mening for virksomhederne og for indholdet i branche-/studieretningsfagene på uddannelsen 
 
Kommentarer til Finansbachelor: Det er de samme udsagn der ligger under 80, så det 
giver anledning til, at Akademiet får kigget på spørgerammen. 
 
• Finansøkonom og finansbachelor v/Bo Steen Larsen 
Ingen bemærkninger til punktet.  
 
• Udvikling/ændringer til praktikophold v/alle 
Ingen bemærkninger til punktet. 
 

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/diplomuddannelser/finansiel-raadgivning


 
 
• Hvad fungerer godt, og hvad fungerer mindre godt? v/Brancherne 
 
Nordea mangler kvalificerede ansøgere med lysten til at have med kunder at gøre.  
 
Opfølgning på udviklingskontraktens indsatsområder v/Bo Steen Larsen 
 
Den Strategiske rammekontrakt 2018-2021 mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og 
Cphbusiness er vedlagt som link: 
 
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/universiteter/styring-og-
ansvar/strategiske-rammekontrakter/cphbusiness_strategisk-rammekontrakt-2018-21.pdf 
 
 
Forsknings- og udviklingsprojekter på området v/Bo Steen Larsen 
 

• Nordic Finance – ny 4 årig periode.  Alle er velkomne til at komme med emner til denne 
periode. Der udarbejdes en afrapportering for indeværende periode, som medbringes i 
udvalget på næste møde 

• Forstudie til det digitale kundemøde i den finansielle sektor januar 2020. Hvis projektet 
godkendes skal det køre fra januar 2020. 

 
Fordeling på brancheretning A – 4. semester v/Elsebeth Riis Pedersen 
 
Finansbachelor Studieretning A, Forår 2019 
 
Studieretning A  4.sem. Forår 

2018 
Forår 
2019 

Ejendomsadministration 23  21 
Ejendomshandel 35  34 
Finansielle forretninger 62  49 
Ekstern regnskab 16  21 
Forsikring 20  33 
Total 156  158 
 
 
Tema 1: Er dimittenderne holdbare? v/Bo Steen Larsen 
 
Forsikring og bank: De bliver i branchen, men roterer rundt mellem virksomhederne. 
Loyaliteten overfor den enkelte virksomhed er mindre. 
 
 
Indstillinger til bestyrelsen 

• Optag på Finansøkonom/Finansbachelor 
 
Morten Holm Bundgaard fra FA sender en kommentar: 
 
Input 
FA forventer, at behovet for nyuddannede finansbachelorer og finansbachelorer er uændret. Der forventes 
hverken en stigning eller en nedgang i behovet. 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/universiteter/styring-og-ansvar/strategiske-rammekontrakter/cphbusiness_strategisk-rammekontrakt-2018-21.pdf
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/universiteter/styring-og-ansvar/strategiske-rammekontrakter/cphbusiness_strategisk-rammekontrakt-2018-21.pdf


 
Rapport 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i slutningen af marts 2019 offentliggjort deres 
rekrutteringssurvey, som viser, at 18 pct. af rekrutteringsforsøgene indenfor branchen finansiering og 
forsikring var forgæves. Det siger ikke noget konkret om hverken behovet for nyuddannede 
finansbachelorer og finansøkonomer eller om behovet for nyuddannede finansbachelorer og 
finansøkonomer i fremtiden. 
 
Find Styrelsens rapport her.  
 
Evt.  
Ingen punkter til eventuelt. 
 
Kommende møder i uddannelsesudvalget: 
 

Dato Sted 

28. marts 2019, kl. 14-16 AL², Nørreport 

28. maj 2019, kl. 14-16 Topdanmark, Ballerup 

29. august 2019, kl. 14-16 FOAK, Rungsted 

25. oktober 2019, kl. 10-12 Cphbusiness 

 

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2019/3/virksomhederne-har-fortsat-svaert-ved-at-finde-nye-medarbejdere/

