
 

Uddannelsesudvalget for det finansielle område 

REFERAT 

Dato: 18. marts 2021 kl. 10.00 – 12.00 
Sted: Teams – link 
  
Deltagere: Gitte Laursen (DE), Mona Svan (Nordea udpeget af Finansforbundet), Søren 

Christensen (FIB-Studerende), Jannik Lundsbjerg (Topdanamrk), Allan Bo Christensen (FOAK), 
Karina Mernøe (Nordea), Lars Djernæs (FA), Elsebeth Riis Pedersen (Cphbusiness), Bo Steen 

Larsen (Cphbusiness), Karen Almdal (Cphbusiness) 
 

Dagsorden: 

Velkommen v/Formanden  
 

Status på medlemmer v/Bo Steen Larsen 

Udvalget suppleres snartest med en studerende fra Finansøkonom 

 
Godkendelse af referat fra den 4. november 2020 

Godkendt – uden kommentarer 

 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
Vinteroptag/studiestart 
 

• Finansøkonomer v/Bo Steen Larsen – se bilag 

• AU FR v/Elsebeth Riis Pedersen – se bilag, benyttes i høj grad 
• AU ØR v/Bo Steen Larsen – se bilag, lidt faldende 

• AU i skatter og afgifter v/Bo Steen Larsen – se bilag, stigende interesse 

• Diplom i Vurdering v/Elsebeth Riis Pedersen – se bilag, god efterspørgsel og udvikling 
 

Bo Steen Larsen: På finansiel Rådgivning ser vi en lille stigning inden for bank, stigningen er 

oftest begrundet i jobskifte. 
Gitte Laursen: Gode mulighed for jobskifte inden for sektoren, men også nye medarbejdere 

som kommer ind fra andre erhverv uden for den finansielle sektor. 
Elsebeth Riis Pedersen: Meget fokus på efter- og videreuddannelse samt at opretholdelse af 

relevante kompetencer. Diplom fylder mere, derfor øget fokus på området for at sikre relevant 

efteruddannelse. 

 
  
Brainstorm på efter-/videreuddannelse på Finansområdet v/alle 
 
• Branchens behov og udbud af efteruddannelse  

 

• Diplom FR v/alle – hvad sker der op området? 
 

 
Karina Mernøe: Pga Corona ikke så meget bevægelse ud over intern uddannelse. På kort sigt 

forventes ikke et boost. Der er behov for lige-nu-og-her kompetencer. Oplever ikke stor 



efterspørgsel efter Diplom, måske pga. branding og fordi mange kender og derfor vælger HD. 
Meget intern fokus på bærerdygtighed (produkter, rådgivning). 

Lars Djernæs: Bæredygtighed fylder meget, medarbejdere skal kunne tale med kunderne om 

bærerdygtighed. FA ser behov for efteruddannelse på området bærerdygtighed. 
Finanssektorens Uddannelsescenteret arbejder med moduler om bærerdygtighed. FA er 

påbegyndt arbejdet med at kortlægge behovet og snitfladen mellem privat og offentlige 
uddannelser 

 

Mona Svan: Bærerdygtighed både privat og erhverv, behov for at tænke ind i eksisterende 
uddannelse og på videreuddannelse. 

 

Jannik Lundsbjerg: Fokus på bærerdygtighed. Oplever efterspørgsel især efter mindre/korte 
kurser.  

 
Allan Bo Christensen: Endnu på det begyndende stadig, fokus på et nordisk samarbejde 

omkring bærerdygtighed og på FOAK’s interne uddannelser. Hvilke bæredygtigheds 

kompetencer skal medarbejderne have?  
 

Bo Steen Larsen er med i FA’s udvalg om bæredygtighed 
Bo Steen Larsen: Vi arbejder på, hvordan vi kan styrke mindsettet omkring bærerdygtighed.  

 

Jannik Lundsbjerg: Flere driftsopgaver automatiseres, og analytiske kompetencer efterlyses. 
Der vil derfor komme et kompetence-gab bl.a. på Analytiske kundskaber. Det gælder om at få 

medarbejderne klædt på til udviklingen inden for de næste 2-3 år.  

 
Bo Steen Larsen: Cphbusiness er klar med et nyt AU fag på AU i Økonomi- og ressourcestyring –  

Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA) (valgfrit modul). 
 

 

Elsebeth Riis Pedersen: Er der behov for Diplom i forsikring? 
 

Jannik Lundsbjerg: Forstiller sig et behov. Fragmenteret uddannelsesbehov, som er 
praksisorienteret. Der er behov for digitale kompetencer og i hvordan vi skal agere i en digital 

verden. Kurser bliver i højere grad digitale. Behov for digitale kompetencer og analytiske 

kompetencer. 
 

Bo Steen Larsen: Anderledes arbejdsliv efter Corona vil kræve nye digitale kompetencer. Vi må 

forvente at uddannelse og arbejdsliv fremad bliver i et blended set-up. 
 

Mona Svan: Vi skal huske at vi er meget forskellige ift hvordan vores fremtidige arbejdsdag vil 
se ud. Det er også meget forskelligt, hvilke muligheder medarbejderen har for at arbejde 

hjemme. 

 
 

Status på praktiksituationen, Forår 2021 – v/Bo Steen Larsen 
 

• Status v/Bo Steen Larsen 
• Hvilke brancher er de kommet i praktik? - Se bilag 

 
Bo Steen Larsen: på Landsplan er Ejendomsadministration er gået lidt ned. Stigning på 

Økonomi og Revision. 

På Cphbusiness: Fordelingen af praktiksituationen på erhverv er på niveau med sidste år – lidt 
stigning på Revision.  

 



Bo Steen Larsen: Tak til alle aftagervirksomheder fordi at vi er kommet i mål med at få 
praktikpladser til alle under Corona vilkårene og også med det øgede optag.  

 

Lars Djernæs: Undrer sig over om der er en direkte kobling mellem brancher og hvor man 
ender efter endt uddannelse: 41% FIN har job i finanssektoren iflg. Uddannelses ZOOM og kun 

27% kommer i praktik i finanssektoren på landsplan.  
 

Elsebeth Riis Pedersen: Usikkerhed omkring Uddannelses ZOOM. 

 
Bo Steen Larsen: Vi må undersøge det og vende tilbage  

 
Tema 1: Kan sektoren stadigvæk beskæftige vores dimittender? v/Brancherne 
 
Jannik Lundsbjerg: Ja, vi har svært ved at få nok finansbachelorer.  

 

Lars Djernæs: FA har set på det fremadrettet behov. En lineær fremskrivning viser, at der vil 
være behov for 7.000-8.000 nye medarbejdere frem til 2025 - heraf halvdelen med lange 

videregående uddannelse og halvdelen med korte eller mellemlang uddannelse.   
 

Mail fra Lars Djernæs: Uddybning af ovenstående. 

”FA har netop lavet en prognose over finanssektorens behov for medarbejdere med videregående 
uddannelser i 2025. Prognosen bygger på en lineær fremskrivning af den udvikling, vi har set de seneste 10 
år. Hvis den fortsætter, vil sektoren have behov for 6.000-7.000 flere medarbejdere med videregående 
uddannelser til den tid afhængigt af, om finanssektorens andel af den samlede arbejdsstyrke falder eller er 
uforandret. De seneste 10 år antallet af medarbejdere i sektoren faldet med ca. 10.000, men det skjuler en 
forskydning i sammensætningen af uddannelser, hvor andelen af medarbejdere med en videregående 
uddannelse vokser konstant (forventes af udgøre ca. 65 pct. i 2025), mens andelen af erhvervsuddannede 
falder (forventes af udgøre ca. 20 pct. i 2025). Behovet fordeler sig med ca. halvdelen på KVU/MVU-
uddannelser og halvdelen på LVU-uddannelser. Det er ikke nærmere angivet, hvilke specifikke uddannelser 
der er tale om. Men mon ikke en stor del af KVU/MVU’erne vil være finansøkonomer og finansbachelorer?” 
 
 

Karina Mernøe: Behov for færdige dimittender? Så har vi travlt 

 
Lars Djernæs: Behovet for færdiguddannet i 2025. Ansøgertallene på Kvote 2 viser, at de unge 

efterspørger uddannelser.  
 

Bo Steen Larsen: Antallet af kvote 2 ansøgerne er steget FIN med ca. 50%, FIB med ca. 75% 

på Cphbusiness, Økonomi og Finans. Det slår alle rekorder.  
 

Gitte Laursen: Ingen nedgang, fortsat behov for studerende, svært at vurdere det langsigtede 

behov. Oplever behov for at få nye medarbejdere ind i branchen.  
 

Allan Bo Christensen: God beskæftigelse og efterspørgsel på dimittender.  
 

Mona Svan: Glæder sig over vi stadig kan tage nye ind og efteruddanne de eksisterende.  

 
Bo Steen Larsen: Optag sommer: 10 hold FIN pga respekt for praktiksituationen. Fortsætter 8 

hold FIB.  
 

Lars Djernæs: Glæder sig over vi fastholder det øget optaget på FIB, oplever at de i stigende 

grad efterspørges.   

 



Fordeling på branchefag v/Elsebeth Riis Pedersen 
• Studieretning A – 4. semester – FIB 

• Studieretning B – 6. semester - FIB 

• Brancheretningsfag – 3. semester – FIN 
 

Se bilag.  
FIN: Uændret for ejendomsadministration. Stigning især på Ejendomshandel og Finansielle 

Forretninger (Bank og Forsikring) 

FIB: Studieretning A: Stigning på forsikring ellers uændret billede. Studieretning B: Fald på 
Ejendomsadministration og stigning på Ejendomshandel.  

 

FIB: 40% har allerede fundet praktikplads praktik efteråret 2021. 
 

Jannik Lundsbjerg: Oplever udfordringer i branchen da nogle virksomheder giver en 
godtgørelse og det tiltrækker praktikansøgere.  

 

Søren Christensen (FIB-Studerende): Tror mulighed for job efter praktik spiller en afgørende 
rolle for, hvor de studerende søger praktikpladser.  

 
 

 

Opfølgning på udviklingskontraktens indsatsområder v/Bo Steen Larsen 

 
Se bilag. 

 
Bo Steen Larsen: Rammekontrakt 2018-2021 – fokus i denne kontrakt (højt læringsudbytte, 

praksisnær og anvendelsesorienteret viden, dækker hele regionen) 

Ny afdeling i Hillerød bl.a. Markedsøkonomer, Serviceøkonomer og Finansiel Controllere.  
 

Uddannelsesbarometret om studerendes trivsel og læring: En stor undersøgelse med ca. 120 
spørgsmål, lav svarprocent, lang og meget kompleks undersøgelse.  

Resultat på FIN: Læringsudbyttet: Ikke helt i top, men pæn placering, lidt udsving. Fagligt 

niveau – god resultat. Studieintensiteten: indsatsområde, ikke tilfredsstillinde.  
Resultatet på FIB: Læringsudbyttet: Stabilt. Fagligt niveau: i det pæne område. 

Studieintensitet: pænt. 
 

Søren Christensen: Svært at svare på studieintensiteten og meget forskellig oplevelse af 

studieintensiteten blandt de studerende. Ville være interessant at se om studieintensiteten er 
højere i 100% online undervisning. 

 

Karen Almdal: Underviserne oplever at flere studerende har et større fremmøde i online 
undervisningen, men at det er svært som underviser at vide, om de er mere studieaktive i 

online end til fysisk undervisning. De studerende er generelt mindre deltagende i fælles 
rummet, men arbejder godt i studiegrupper i breakout rooms. 

 

Bo Steen Larsen: Praksisnærhed ligger på et pænt niveau i undersøgelsen. 
 

Frafaldstal: se bilag. Indsatsområde. Pæn forbedring på FIB.  
 

Karen Almdal: Noget af frafaldet skyldes studerende vi aldrig ser på uddannelserne. 

 
Bo Steen Larsen: Ledighed: Se bilag. Meget flotte tal. Det er vigtigt vi værner om, at vi 

uddanner til relevant beskæftigelse.  

 

 



Tema 2: Medarbejdernes karakteregenskaber i den finansielle sektor v/Alle 
 

Bo Steen Larsen: Hvilke behov ser i forhold til karakteregenskaber? (soft skills) 
 

Karina Mernøe: Robotsorteringen af ansøgerne inden der ses på soft skills. Søger efter 
specielle ord i cv og ansøgningen. Ansætter typisk de studerende, som har været i praktik hos 

os.  

 
Jannik Lundsbjerg: Meget fokus på soft skills i sortering af kandidater, går i høj grad efter 

personlige kompetencer.  

 
Bo Steen Larsen: Vi italesætter og træner de personlige egenskaber – være modig, engageret, 

forstår kunden, lyttende, godt blik for forretningen. 
 

Karina Mernøe: Vigtigt uddannelserne også har fokus på de personlige egenskaber. Synes de 

unge er rummelige, dygtige i kundecases, empati. Lægger stor vægt på personlige 
egenskaber.  

 
Mona Svan: Jo mere de studerende bliver forberedt på skolen des bedre. Faglighed og 

menneskelighed skal gå op i en højere enhed.  

 
Karen Almdal: Hvor vigtigt er det at vi også træner de studerende til at være selvledende, og 

har organisationsforståelse? 

 
Søren Christensen: Vi har fag, hvor vi lærer noget af dette på undervisningen.  

 
Allan Bo Christensen: Empati, robusthed og modenhed er efterspurgt på arbejdsmarkedet. 

 

Elsebeth Riis Pedersen: Vi har et projekt i gang med fokus på at blive bedre medstuderende, 
arbejde i teams og begå sig som medstuderende. 

 
Karina Mernøe: Når de studerende kommer ud i virksomhederne oplever de et opgør med0-fejl 

kulturen.  ”Det hjælper ikke jeg tror jeg ved det hele – det er ok at spørge”. De studerende 

skal tage ansvar for selv at finde svar. De skal navigere på tværs og ikke altid gå til deres 
leder, men spørge i deres netværk. Det er de blevet bedre til. Ros til akademiet 

 
Mona Svan: Vi arbejder i teams og det er vigtigt at spørge, ræk ud efter hjælp i teamet. Skal 

kunne omsætte indlært viden både i relation til kunder og kolleger 

 
   

 

Indstillinger til bestyrelsen 
• Optag på Finansøkonom/Finansbachelor 

 
Karina Mernøe: Ser ikke billede af, at der skal ansættes flere, men meget interessant den 

undersøgelse Lars Djernæs refererer til. 

 
Jannik Lundsbjerg: Oplever større efterspørgsel på FIB. FIB har de analytiske kompetencer der 

efterspørges.  
 

Bo Steen Larsen: Holder øje med udviklingen med aftalernes behov løbende. Vækst på FIB 

fastholde på FIN.  
 
Evt.  

 



Kommende møder:  
18. maj kl. 10-12 Teams (Landemærket) 

Bo Steen Larsen udsender en Doodle vedr. mødedatoer ultimo august og oktober 

 


