
 

Uddannelsesudvalget for det finansielle område 
Referat  

Dato: 25. oktober 2019 kl. 10.00 – 12.00 

Sted: Nordea 

Til stede: Karina Mernøe (Nordea); Pernille Duris (Topdanmark); Camilla Bo Mølkjær Larsen 
(FIB-studerende); Morten Hougaard Olsen (FIN-studerende); Bo Steen Larsen (Cphbusiness); 
Lasse Thorn (HK); Morten Holm Bundgaard (FA); Gitte Laursen (DE); Karen Almdal 
(Cphbusiness); Peter Johansson (Nordea udpeget af Finansforbundet) 
 
Afbud: Allan Bo Christensen (FOAK); Elsebeth Riis Pedersen (Cphbusiness) 
 
 
 

Referat: 
  
 
Dagsorden: 
 
Godkendelse af referat fra den 29. august 2019 

Godkendt (ingen kommentarer) 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

1. Velkommen v/Bo Steen Larsen 
Velkomst og præsentation af medlemmerne 
 

2. Efteruddannelsesaktiviteter (EVU) v/Bo Steen Larsen  
Bo Steen Larsen præsenterede Cphbusiness’ EVU-aktiviteter. 
 
Morten Holm Bundgaard: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er nu trådt i 
kraft og FA ser en stigning i antallet af elever både hos bank og forsikring. Der er 
kvoter for, hvor mange elever virksomhederne skal tage. Bod hvis de ikke tager 
nok, bonus hvis de tager flere. Det er påvirker især i yderområderne, hvor der 
ikke er så mange FIN og FIB. Men det er svært at sige, om det vil påvirke 
efterspørgslen på FIN i fremtiden. FIB vil ikke blive påvirket af AUB. 
 
Lasse Thorn og Pernille Duris: AUB vil ikke påvirke antallet af FIN-praktikanter 
hos AL-Bank og Topdanmark.  
 
Gitte Laursen: Der er en mindre fare for, at ejendomsmæglere vil tage elever 
ind med en FIN-uddannelse. Men DE vil forsøge at dette ikke sker.  
 
Pernille Duris: Vi tager ikke FIN som elever 
 



 

Bo Steen Larsen: AU i Finansiel rådgivning er et vigtigt efteruddannelsestilbud, 
hvor Cphbusiness ønsker en tydeliggørelse af sporene i samarbejde med 
aftagervirksomhederne. 
Hvordan ser I behovet for de mere værktøjsorienteret fag? (erhvervsøkonomi, 
økonomistyring i praksis og regneark til økonomistyring. Et område i nedgang. 
 
Peter Johansson: Der er et stort udbud af efteruddannelse. Finansforbundet har 
lavet en undersøgelse om mindsettet for efteruddannelse. 
 
Karina Mernøe: Mange medarbejdere er maksimalt presset i arbejdet. 
  
Pernille Duris: De unge går efter HD – de efterspørger et længevarende 
uddannelsesforløb. 
 
Morten Hougaard Olsen: Virksomheder som de studerende møder, giver udtryk 
for, at det er en naturlig ting at uddanne sig videre til fx HD. 
 
Bo Steen Larsen: På EVU har Cphbusiness både akademi- og 
diplomuddannelser samt enkeltfag. Vores diplomuddannelser har et meget 
praksisnært afsæt end fx HD. Ny uddannelse er Diplom i vurdering. 
Hvordan får vi mere gang i Diplom i Finansiel rådgivning? Vil meget gerne lytte 
til gode ideer. Og vil gerne fortælle om vores uddannelse. Er der behov for 
Diplom i Finansiel rådgivning (enkelt fag og hele uddannelsen)?  
 
Lasse Thorn: Vurderer, at der er et behov. 
 
Pernille Duris: Det kommer an på indholdet – hvis det er rettet mod det 
forsikringsmæssige vil det give mening. Især hvis det kombineres med 
helhedsoplevelser og kundeoplevelser. 
 
Gitte Laursen: Diplom i vurdering sigter mod flere brancher end 
ejendomsmægler. 
 
Bo Steen Larsen: Cphbusiness har fået ny organisering på EVU. Vi har både 
åbne og lukkede-firmarettede hold. Taxameterindtægter på EVU er blevet 
reduceret, hvor der har været forhøjet taxameter. 
 
 
 

3. Aftagertilfredshed og beskæftigelsesundersøgelser – sommeroptag 
v/Bo Steen Larsen 

 
Se bilag. 
 
FIB: Studerende 
Bo Steen Larsen: Godt resultat, 90% tilfredse med praktikperoden. Følgende 
spørgsmål gav anledning til kommentarer: 
 



 

  
spørgsmålet giver anledning til misforståelse og skal revideres 
 

  
Pænt resultat, men scorer lavere end andre områder 
 

  
Pænt resultat, men scorer lavere end andre områder 
 
 
 
FIB: Virksomhederne 
Bo Steen Larsen: Virksomhederne er tilfredse med vore studerede. Cphbusiness 
har forsat fokus på at synliggøre praktikkontoret, hvor der er sket en stor 
forbedring selv om vi ikke er i mål. Hjemmesiden kræver fortsat en forbedring i 
forhold til at finde de rette personer i organisationen.  
 
FIN: Studerende 
Bo Steen Larsen: 98% af studerende er tilfredse med deres praktikophold. 
 
FIN: Virksomhederne 
Bo Steen Larsen: 95% af virksomhederne er tilfredse med vores studerede. 
Selvstændighed rates højt.  
 
Bo Steen Larsen: Konklusion at match mellem praktiksted og studerende er 
rigtigt godt. 
 
Det skal undersøgers nærmere, om der er sket en ændring i besvarelsen af 
spørgsmålet:  
”Jeg er efterfølgende blevet tilbudt ansættelse i praktikvirksomheden” 
 
Pernille Duris og Lasse Thorn: Oplever ingen ændring 
 
 

a. https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/uddannelseszoom 
 

Bo Steen Larsen præsenterede uddannelseszoom som værkstøj, hvor 
virksomhederne bl.a. kan vælge at se på ét akademi eller at sammenligne på 
tværs af akademierne. Se fx arbejdsløshedstal, løn mm. Tallene er valide. 
 
Bo Steen Larsen: Optag sommer 2020:  
Øger antal FIB hold fra 6 til 7. Baggrund i stigende efterspørgsel på FIB blandt 
praktikvirksomhederne. 
Vi har øget FIN i 2019.  

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/uddannelseszoom


 

Sommer 2020 starter igen 10 FIN hold og et FIN hold på Bornholm.  
Vinter 2020: uændret 4 FIN hold. 
 
 

 
4. Profilering af praktikpladser i regionen v/alle 

Bo Steen Larsen: Er der noget vi skal være opmærksomme på? 
 
Pernille Duris: Mangler ansøgere fra FIB og især på Liv & Pension. Det er en 
stor udfordringer hvis Cphbusiness vil flytte opstartstidspunktet. Vil gerne 
integrere praktikanterne med andre nye medarbejdere (1/1 og 1/9) 
 
Bo Steen Larsen: Bo Steen Larsen har adresseret problemstillingen. Behovet 
opstod pga. akkrediteringen, men vi er lydhøre over for aftalevirksomhedernes 
ønsker. 
 
Karina Mernøe: Nordea tager lige så mange praktikanter som tidligere, men ser 
et fald i antallet af fastansættelser efter endt uddannelse. Hvis man søger job i 
stabene har det betydning om man er opvokset i organisationen. 
 
Gitte Laursen: Ser ingen ændringer, der er stadig god brug for praktikanter og 
meget forskelligt, hvordan de enkelte virksomheder vælger at ansætte efter 
endt uddannelse. DE har fokus på, hvad praktikanterne må, der er opgaver 
praktikanterne ikke må varetage i praktikperioden.  
 
Karina Mernøe: Det samme oplever Nordea, at der er opgaver praktikanterne 
ikke må varetage. 
 
Morten Holm Bundgaard: Det skyldes det regulatoriske pres, som er steget de 
sidste år og fortsat vil stige. 
 
 

5. Relevante praksisbaserede udviklingsprojekter med erhvervene v/Bo 
Steen Larsen 
 
Transformation af forskningsbasseret viden 
 
Nordic Finance med CBS er afsluttet, men fra januar 2020 kommer der nye 
projekter:  
 

• Et nyt projekt 4-årigt projekt Nordic Finance 2.0 i samarbejde med CBS. 
”Bærerdygtighed”  

o Værdien af finansiel rådgivning  
o Green Finance 
o Compliance og regulering 

 
”Den digitale kunderejse” 1½ år. Start januar 2020. 
 



 

Morten Holm Bundgaard: Henleder opmærksomheden på EU projektet om 
bæredygtig finansiering under hensyntagen til miljømæssige, sociale og 
regeringsmæssige hensyn, som Cphbusiness prokejtet falder godt i tråd med. 
 
 

 
6. Vurdering af uddannelsernes relevans v/alle 

Bo Steen Larsen: Det personlige lederskab – de studerende skal være mere 
selvstændige, inden de kommer ud dvs. de skal være bedre til at tage ansvar i 
virksomhed, som bliver mere kompleks. 
 
Ansvarlighed er en kernekompetence, som arbejdsgiverne efterspørger.  
Selvledelse er vigtigt i agile organisationer. 
 
Fokusområdet bakkes op af udvalgets medlemmer.  
 

 
 

7. Evt. 
Morten Holm Bundgaard: Kompetencerådet har afholdt første møde september. 
Fokus er Livslang læring som mindset.  
 
Der er udarbejdet en fælles nordisk undersøgelse af kompetencer af de 
finansielle arbejdsgiverforeninger (FA, Finans Norge, Finance Finland) 

 
Top fem kompetencer for finansansatte vurderes at være: 
 

• Customer experience skills 
• Social skills 
• Adaptability 
• Responsibility 
• Business skills 

 
FA har udarbejdet en større kompetenceundersøgelse i Danmark. De tilbyder at 
dele information hvis Uddannelsesudvalget er interesseret.  
 
Peter Johansson: Gør opmærksom på projektet ”Fremtidens Finansielle 
Arbejdsmarked”, hvor Hanne Shapiro er leder af projektet. Formålet er at finde 
ud hvilke kompetencer, der er behov for i fremtiden på det finansielle marked. 

 

 
8. Møder 2020 

 
 

Dato Sted 

4. Marts 2020, kl. 10-12 DE 



 

26. Maj 2020, kl. 14-16 Topdanmark  

18. August 2020 kl. 10-12  

4. November 2020 kl. 10-12  

 


