
 

Uddannelsesudvalget for det finansielle område 
REFERAT 

Dato: 4. marts 2020 kl. 10.00 – 12.00 
Sted: DE, Islands Brygge 43, 2300 København.  
 
Til stede: Gitte Laursen (DE); Karina Mernøe (Nordea); Pernille Duris (Topdanmark); Allan Bo 
Christensen (FOAK); Lasse Thorn (HK); Lars Djernæs  (FA); Peter Johansson (Nordea udpeget 
af Finansforbundet); Søren Christensen (FIB-studerende);  Elsebeth Riis Pedersen 
(Cphbusiness); Bo Steen Larsen (Cphbusiness); Karen Almdal (Cphbusiness) 
 
Afbud: Morten Hougaard Olsen (FIN-studerende) 
 
 
Referat: 
 
Velkommen til nye medlemmer v/Bo Steen Larsen 
Bordet rund med præsentation af medlemmerne 
 
Velkommen til DE v/Gitte Laursen 
Gitte Laursen: Præsenterede ejendomsmæglerbranchens nye normer for etisk adfærd. DE er 
pt. ude og præsentere de nye normer for medlemmerne, og det berører også praktikanterne. 
Krav om at man har de nødvendige kompetencer. Fremadrettet må praktikanter ikke sendes 
ud og vise bolig frem på egen hånd. Gennemsnitsvirksomheden har 3-4 medarbejdere og 
mange af virksomhederne skal selv varetage HR opgaver, derfor hjælper DE medlemmerne 
ved at opstille krav, der gælder for hele branchen. Medarbejderne skal gennemføre kurser og 
oplæring i praksis for at kunne udføre konkrete opgaver. Der er etableret et kompetenceforløb 
bestående af 8 kurser.  
Pr. 1/1-20 skal nye medarbejdere gennem 4 ud af de 8 kompetenceforløb indenfor 2 år.  
Erfarne medarbejdere skal gennem 24 timers efteruddannelse pr. 2 år. (eksisterende regel). 
Kursus i fremvisning foregår som e-læring 
Obligatorisk kursus ”Etisk adfærd”, som alle ejendomsmæglere skal gennemfører for at have 
kundekontakt.  
Formålet er at blive mere professionelle på kompetenceudvikling.  
Kursusudbuddet består både af e-læring, fremmøde og blended-learning. 
Det er DE’s normer der regulerer adfærden. 
 
Karen Almdal: Alle undervisere på Cphbusiness er inviteres med til at deltage i ”Etisk adfærd” 
og andre DE-kurser.  
 
Lars Djernæs: Hvilke sanktionsmuligheder har DE hvis medlemmerne ikke gennemfører DE’s 
etiske og kompetence kurser? 
 
Gitte Laursen: DE kontrollerer at reglerne bliver overholdt, kontrol ved stikprøver, sanktion er 
bod/bøde samt Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 
Ca. 92% af alle ejendomsmæglere er medlemmer af DE.  
 
 
Godkendelse af referat fra den 25. oktober 2019 
Godkendt 
Lars Djernæs: Med henvisning til referatet blev resultatet af FA’s stor kompetenceundersøgelse 
(nov. 2019) præsenteret for udvalget:  

https://www.fanet.dk/content/lars-djernaes-64


• Fokus på faglighed og bløde kompetencer (forståelse for kundeoplevelsen, sociale 
evner, tilpasningsevner, forandringsvillighed mm) 

• Overordnede tendens: Digitalisering, politiske reguleringer, kundernes krav om høj 
faglighed og relevant rådgivning 

• Rekrutteringsudfordringer: 
o Penge- og realkreditinstitutter: Compliance, it, erhvervsrådgivere 
o Pensions- og forsikringsselskaberne: it, compliance og anaytikere/statistikere 

 
Lars Djernæs fremsender rapporten elektronisk til udvalgets medlemmer 
 
Peter Johansson: Præsenterede resultatet af Finansforbundets store undersøgelse ”Fremtidens 
finansielle arbejdsplads”  
Undersøgelsen viser at der især er behov for følgende kompetenceoversigt: 

• Finansielle kompetencer (finansiel forretningsforståelse, kundeadfærd, compliance mm) 
• Sociale kompetencer 
• Kognitive kompetencer 
• Digitale kompetencer 
• Personlige kompetencer (empati, læringskompetencer, håndtere forandringer mm) 

 
Peter Johansson sender nogle kopier af undersøgelsen, som kan ligge på lærerværelset på 
Cphbusiness. 
 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Vinteroptag/studiestart v/Bo Steen Larsen 
• Finansøkonomer (FIN) 

• Vinter 2020 gået fra 4 til 6 FIN-hold.  
• Optagelsessnittet er ikke ændret væsentligt 
• Sommer 10 FIN hold + et hold på Bornholm (Bornholm hvert 2. år) 

• Finansbachelor (FIB)  
• Sommer 2020 fra 6 til 7 FIB-hold 
 
 

Brainstorm på efter-/videreuddannelse på Finansområdet v/alle 
 
• AU FR v/Elsebeth Riis Pedersen 
 

• Antallet af studerende er faldende og forholdet mellem 
ejendomshandel og pengeinstitut en nu 2/3 og 1/3. Det bliver derfor sværere og 
sværere at oprette hold på Bankretningen. Indgangsniveauet til uddannelsen er skiftet 
fra trainee/elev til Finansøkonom, Finansbachelor og akademikere. Det betyder at feler 
har merit og ikke benytter alle 6 fagmoduler på uddannelsen 
 

• Lars Djernæs: Adskillige medlemmer ser det som et mulighed for at få efter- og 
videreuddannelse. Måske kan mere køre som e-learning. Kursisterne er villige til at 
transportere sig hen, hvor de rigtige kurser er.  

• Bo Steen Larsen: Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på mulighederne 
fremadrettet og samle udbuddet på færre udbudssteder. 

• Karina Mernøe: Kan ikke nedlægges. Det er primært de mindre banker, der tager bank-
elever.  

 



 
 

• Virksomhedshold…Bo 
 
• AU ØR v/Bo Steen Larsen 
 

• Der er i de seneste 2-3 år skete en fremgang på denne uddabnbelse. En af 
forklaringerne er, at ledige skal man tage kurser inden for fag, hvor der er mangel på 
arbejdskraft fx økonomistyrring 
 

 
• AU i skatter og afgifter v/Bo Steen Larsen 

• Kurset har skiftende interesse, og det er svært at skaffe kompetente undervisere 
 
• Diplom i Vurdering v/Elsebeth Riis Pedersen 

• Startede i efteråret 2019 med 1 hold på 30. Der er gennemført 3 fagmoduler og holdet 
fortsætter som et hold. Det er meget tilfredsstillende for aftagervirksomhederne, som 
efterlyser kompetencerne.  

 
• Diplom FR? v/alle 

 
 

• Karina Mernøe: Det er nemmere at markedsføre HD, fordi virksomhederne kender den. 
Men HD Finansiering er ikke fagrelevant for bankansatte. Diplomuddannelse i Finansiel 
rådgivning  dækker mere bankrelevante emner.  

 
• Bo Steen Larsen: Diplomuddannelsen er ”uddannelses til stolen”. Vigtigt område. 

 
• Karina Mernøe: Overbygning på FIN giver god mening. 

 
• Pernille Duris: For FIN kan det give mening af tage en Diplom, men der er brug for 

mere fokus på forsikring. FIB typisk videreuddannelse på FOAK. Mange vælger HD 
Ledelse og ikke Finansiel rådgivning.  

 
• Elsebeth Riis Pedersen: Lad os kigge ind i at få mere forsikring ind i 

diplomuddannelsen.  
  
 

 
• Branchens behov for og udbud af efteruddannelse  

 
• Lars Djernæs: Ny uddannelse ”Eksamineret Finansrådgiver Formuerådgivning” ved 

Finanssektorens Uddannelsescenter.  
• Bo Steen Larsen: Hvem er målgruppe og hvem efterspørger uddannelsen? 
• Elsebeth Riis Pedersen: Hvor længe har den eksisteret, gennemfør og kursisternes 

profil?  
• Lars Djernæs: Målgruppen er formuerådgivere inden for investering, bolig eller pension.  

Lars Djernæs vil undersøge nærmere hvor stor efterspørgslen er.  
 
• Lasse Thorn: Ser en udvikling i flere lukkede hold 

 
• Bo Steen Larsen: Får vi brugt Finanskompetencepuljen godt nok? – er der behov for at 

vi som udbyder gør mere? 



 
• Karina Mernøe: I dag er vi dække godt nok af. Stor fokus på ressourceforbruget også 

ifm kompetenceudvikling. 
 

• Pernille Duris: I forsikring er der fokus på efteruddannelse af IDD, og derfor ikke meget 
overskud til nye uddannelsestilbud. Stor fokus på ressourcer. Topdanmark fokus på 
Machine Learning. Kræver stor forståelse hos rådgiverne også i kommunikation omkring 
brugen af mindsettet omkring digitale løsninger.  

 
• Peter Johansson: Udbuddet er pt. passende, men fokus på mindsettet ift livs-lang-

læring og ændrede kompetencekrav i sektoren.  
 

• Karina Mernøe: Stor fokus på ressourcer. Digitale løsninger skal være en integreret del 
af driften.  

 
• Lars Djernæs: Fokus på kunstig intelligens og digitale løsninger.  

 
 
Status på praktiksituationen, Forår 2020 – v/Bo Steen Larsen 
 
• Status v/Bo Steen Larsen 

• FIN: Samlede billede på landsplan: alle kommer i relevant praktik. På landsplan 833 i 
praktik. Meget tilfredsstillende billede. Skyldes det gode samarbejde med 
aftagervirksomhederne. 
• Søren Christensen: Godt forløb mellem praktikplads og studiejob 
• Bo Steen Larsen: Cphbusiness er meget tilfredse med samarbejdet med 

aftagervirksomhederne  
• Lasse Thorn: Behov for at oprette studiejob for at få adgang til de bedste 

praktikanter 
• Karina Mernøe: Øget optag betyder at aftagervirksomhederne skal finde flere 

studiejobs 
• Bo Steen Larsen: Fokus på stigende efterspørgsel på praktikanter i forsikring og 

ejendomsadministration. Fokus på optag kontra antallet af praktikpladser. 
• Lasse Thorn: Får ansøgninger nok.  
• Elsebeth Riis Pedersen: Vi er opmærksomme på, at der er studerende, der har 

svært ved at finde praktikpladser og studerende, der har svært ved at komme 
gennem uddannelsen og skal anvende flere eksamensforsøg for at gennemføre 
uddannelsen. 

• Praktikevalueringer – virksomhed og studerende 
• Revidering af spørgeramme – Hvem vil være med til pilottest? 

• Karina Mernøe: Er der nogle områder der er større behov for end andre? 
• Pernille Duris: Hvad er tidsperspektivet? 
• Elsebeth Riis Pedersen: Inden for de næste måneder. Ønsker en mere varieret 

spørgeramme. 
• Bo Steen Larsen: mulighed for at præge spørgerammen. Både FIN og FIB. 
• Elsebeth Riis Pedersen: Beder om hjælp til hvem der kan hjælpe med at udarbejde 

spørgerammen gerne snarest muligt. Efterfølgende pilottest af de nye spørgsmål.  
 
 
Fordeling på brancheretning A – 4. semester v/Elsebeth Riis Pedersen 

• Fordelingen fremgår af PP. 29 mangler at vælge. Frist for valg af valgfag 13/3.  
  
 



Opfølgning på udviklingskontraktens indsatsområder v/Bo Steen Larsen 
• Mål: højt læringsudbytte, fagligt højt niveau, anvendelsesorienteret 
• Studieintensiteten: Faldende og ikke tilfredsstillende 

o Søren Christensen: Afhænger også af, på hvilket semester, der er undersøgt. 
Store forskelle på work-load gennem uddannelsen. 

o Elsebeth Riis Pedersen: 89% planlægger, at de skal have et studiejob ved siden 
af studiet 

o Åben snak om emnet ”bordet rundt” 
• Frafald: er ikke tilfredsstillende (20%/22%). Akademiet er i gang med at analysere 

årsager til samt forebyggelse af frafald  
• Ledigheden: Tilfredsstillende for FIN (4,3%) og meget tilfredsstillende for FIB (0,9%).  

 
Forsknings- og udviklingsprojekter på området v/Bo Steen Larsen 

• Nordic Finance 
o Elsebeth Riis Pedersen: I efteråret 2019 skrev nogle FIB-studerende 

hovedopgave indenfor NF-projektet – det er vi ved at evaluere på 
• Det digitale kundemøde 

 
Tema 1: Kan sektoren stadigvæk beskæftige vores dimittender? v/Brancherne 
 

• Forsikring: Behov for flere dimittender. Flere selskaber viser interesse for 
dimittenderne. 

• Pengeinstitutterne: Stadig behov for kundevendte rådgivere. Nordea ingen planner om 
at tage færre dimittender. AL-Bank: generationsskifte i branchen skaber plads til flere 
dimittender.  

• Ejendomsmægler: Ingen ændringer. 
 
 
Evt.  
Det er måske sidste møde for Lasse Thorn, da han opstiller til HK privat. Vi takker for det gode 
samarbejde gennem åerne og ønsker Lasse held og lykke med valget. Lasse vil opfordre en 
kollega til at blive det nye medlem udpeget af HK til udvalget.  
 
 
Kommende møder: 
 
Bo Steen Larsen indkalder i Outlook 
 

Dato Sted 

26. Maj 2020, kl. 14-16 Topdanmark  

18. August 2020 kl. 10-12 FOAK 

4. November 2020 kl. 10-12 FA 

?????  

 


