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Bakgrunn
Finansnæringens samfunnsansvar

• FinAut har et stort ansvar som autorisasjonsorgan for å autorisere 
rådgivere og at deres kompetanse holdes oppdatert. 

• Nytt oppdateringsopplegg skal sikre at FinAut opprettholder sin 
legitimitet ved å sikre at rådgivere har oppdatert kompetanse. 

• Flere autorisasjonsordninger krever et bedre system som sikrer 
dokumentasjon og kontroll for at kompetansen er oppdatert. 

• Ny forsikringsformidlingslov har krav om 15 timers etterutdanning. 
FinAut som bransjeorganisasjon har fått sitt oppdateringsopplegg 
godkjent av Finanstilsynet.

• FinAut og FinAuts medlemsbedrifter har i lengre tid jobbet med nytt 
og forbedret oppdateringsopplegg 
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FinAuts oppdateringsopplegg 
(med noen endringer som må implementeres)

• FinAut er en bransjeorganisasjon som forvalter et system med 
oppfølging som sikrer relevant og oppdatert kompetanse i samarbeid 
med medlemsbedrifter

• Autorisasjoner med prøver i teori, etikk og 
ferdigheter/praksis

• Krav til 6 måneders yrkesrelevant praksis 
• Årlige oppdateringer
• Krav til praktisering for autoriserte
• Oppfølging av brudd på God skikk
• Internkontroll

• Skal tilfredsstille forsikringsformidlingslovens krav om 15 timers 
etterutdanning for ansatte i forsikring
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Holdepunkter for utviklingen av nytt oppdateringsopplegg
• Hensiktsmessig forenkling der det er mulig
• Løsning skal kunne forsvares økonomisk
• Øke/holde kvaliteten på årlige oppdateringer som følger 

gjeldende lovverk og opprettholde FinAuts troverdighet og 
legitimitet

• Oppfylle Finanstilsynet krav og forventninger til FinAut, 
bedriftene og de autoriserte. 

– FinAut må både for egen del ha, og kunne vise Finanstilsynet at 
de har pålitelige systemer for planmessig etterutdanning

– Enhetlig krav, dokumentasjon og kontroll blir viktig
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Oppdateringsoppleggets 5 deler 
1. Fagplan og fagkrav*
2. Valg/utvikling av læringsinnhold
3. Gjennomføring av etterutdanning
4. Dokumentasjon*
5. Kontroll

*Endringene i nytt oppdateringsopplegg gjelder 
fortrinnsvis steg 1 og 4 ovenfor.
Prinsippene om valg av leverandør, bedriftsspesifikk 
opplæring og kontrollmekanismer er i stor grad som i 
dag.
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Årlig oppdateringer består av følgende:

1. Endring i fagkrav 
(generelle)

– nytt eller endret 
lovverk, nye produkter etc

2. Repetisjonskrav

- gjelder etikk, God skikk og 
relevant behov for 
repetisjon eller fordypning 
fra gjeldene fagplaner. 

3. Nødvendige 
oppdateringer i bedrifter

- som følge av endringer i 
produkter, rutiner eller 
andre bedriftsinterne 
forhold

4. Krav for 
forsikringsrådgivere

- fylles på dersom de tre 
øvrige delene ikke fyller 
15 timer

FinAuts ansvar Bedriftenes ansvar
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1. Fagplan og fagkrav

Avklarte temaer

Nytt: Nye temaer

Fagplan oppdateringer
Nytt Nytt

Tema Krav Type Tid Frist
Tema 1 Repetisjon 1 t 1.12

Tema 2 Nyhet 30 min 1.03

Tema 3 Repetisjon 1,5 t 1.12

Tema 4 Repetisjon 30 min 1.12

Tema Nyhet 30 min 1.07

Tema Nyhet 1 t 1.10

«Mine oppdateringer»

Tema 
Tema 1

Tema 3

Tema 
Tema 

Nytt: Individuelt tilpasset 
oppdateringsplan, avhengig 
av autorisasjoner

Publiseres i  januar

Publiseres i løpet av året 
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Spesifisert forsikring
• Krav til 15 timer etterutdanning/årlig oppdatering for 

forsikringsrådgivere

• Oppdateringskrav fra FinAut og bedriftens egne valg av krav 
og innhold  
• - til sammen minimum15 timer

• - 15 timer uavhengig av antall autorisasjonsordninger

• Jfr §2-3- i forskrift om forsikringsformidling, krav om 
repetisjon av «generelle krav til faglige kvalifikasjoner», (8 
emner). Disse er generelt dekket i FinAuts fagplaner. 
FinAut publiserer rullerende repetisjonskrav – 3 års 
periode.



Etikk og 
God 

skikk, 
gjennom-
føres og 

dokumen
teres hos 

FinAut

Endring i 
fagkrav 

skadeforsikring

Endring i fagkrav 
personforsikring

Endring i fagkrav 
skadeforsikring 

næringsliv

Endring i fagkrav 
personforsikring 

næringsliv

• Oppdateringer i bedriften på produkter, 
systemer, trening i kundemøter og annen 
relevant etterutdanning

Som ovenfor

Som ovenfor

Som ovenfor

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t 13 t 14 t 15 t

Oppfølging av autoriserte sikrer som regel langt mer enn 15 t årlig oppdatering/videreutdanning. 
FinAuts opplegg og kontrollmekanismer gir trygghet for at kompetansen ivaretas. De autoriserte har i 

tillegg dokumentert sin grunnkompetanse gjennom selve autorisasjonsløpet, dette ligger i bunn.
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Repetisjon

Repetisjon

Repetisjon

Repetisjon

FinAuts ansvar Bedriftens ansvar

Ved 
flere 
ordninger 
summeres 
timene
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2. Valg av leverandør og utvikling av innhold
• FinAut utvikler og distribuerer oppdateringer i etikk og God 

skikk.

• Bedriftene velger selv opplæringsmateriell for andre temaer
• Eksterne leverandører eller utvikle materiell selv. 

• Bedrifter som utvikler materiell selv, er forpliktet til å følge 
kompetansekravene og retningslinjer for materiell bestemt av 
FinAut. 

• Nytt: Leverandører med samarbeidsavtale sikrer at krav og 
retningslinjer følges.
• Leverandør uten avtale: Bedriften er ansvarlig for at krav 

og retningslinjer følges.
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2. Krav til innhold/materiell
Læremateriellet til FinAuts oppdateringskrav skal:

• dekke kompetansekravene

• tilsvare tidsangivelsen, nytt (bransjemalen er veiledende)

• kunne dokumenteres, nytt

• inneholde individuelle- eller gruppeoppgaver for å sikre at 
kompetansekravet er oppnådd - nytt
(Leverandører med samarbeidsavtale sikrer punktene over)

Virksomhetsspesifikke temaer utover FinAuts oppdateringstemaer 
håndterer bedriften selv
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• Velger selv metode og innhold

• Krav:

være relevant og tilpasset den enkeltes rolle

tidfestes (bruk bransjemalen som veileder)

kunne dokumenteres

• Valg av leverandør  med samarbeidsavtale sikrer kravene over

2. Spesifisert for forsikring
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3. Gjennomføring av oppdatering
• Oppdatering i Etikk og God skikk gjennomføres med pålogging til FinAuts systemer.

• Øvrige oppdateringstemaer fra FinAut gjennomføres etter den opplæringsformen som er 
valgt av bedriften.

• Bedriftene skal følge opp at de autoriserte gjennomfører pålagt 
oppdatering med gjeldende krav. 

• Nytt: Bedriftene får tilgang til oversiktsrapporter i FinAuts portal. 

• Nytt: Det skal kunne sendes ut varsler/påminnelser til kandidater om frister.

• Ikke fullført oppdatering – settes til hvilende
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4. Dokumentasjon

Frivillig oppdatering av beståtte kunnskapsprøver skal være mulig

Nytt:
Gjennomførte oppdateringstemaer skal dokumenteres i 
FinAuts portal

1. Bedriftens navn
2. Navn på ansatt
3. Oppdateringstema (med kort beskrivelse)*
4. Hvilken autorisasjonsordning temaet gjelder for*
5. Varighet/opplæringstid for temaet*
6. Faglig ansvarlig for læremiddel
7. Dato for gjennomføring
*Avklart i FinAuts oppdateringsfagplan
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4. Dokumentasjon

Helautomatisk overføring ved API-løsning

Manuell registrering

Semiautomatisk dataoverføring til FinAuts portal
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4. Spesifisert for forsikring

Utgangen av 2023: 
• Dokumentasjon for 2022 og 2023

• Bedrift ansvarlig for dokumentasjon for 2022
• Bekreftelse skjer i internkontrollen
• Leverandørene har anslått tid for alle temaer 2022
• Øvrige temaer  velger bedriftene selv og anslår tidsbruk
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5. Kontroll

• Tilgang/beskrivelse av innhold/kurs ved forespørsel

• Innsyn i dokumentasjon ved forespørsel

• Gjennomført oppdatering skal dokumenteres i internkontrollen



Oppsummering med tidslinje

1/1 1/10 31/12 1/2

FinAut publiserer 
oppdateringskrav med 
tidsangivelse per emne 

og frister for 
gjennomføring

Bedriften iverksetter opplæring etter FinAuts krav, 
bedriftsspesifikke emner og andre relevante emner for 

rådgiverne

FinAut publiserer 
samlet tid  for 

lanserte  
oppdateringskrav 

Eventuelle nye temaer for 
oppdatering

Bedriften sjekker dokumentert tid for 
bedriftsspesifikke emner / annet og 

vurdere behov for nye  
opplæringsaktiviteter dersom 15 timer 

ikke er nådd totalt

Lovens tidsfrist for 
gjennomførte 
oppdateringer

Kandidater 
som ikke har 
gjennomført 

oppdateringer 
skal settes til 

hvilende
-alle ordninger 

Frist for bedriften 
melder inn 
aktiviteter 

gjennomført i egen 
regi

15/1

Gjelder hovedsakelig forsikring

Kandidatene får oppdateringskrav og gjennomførte aktiviteter registrert på «Min  profil»  
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• Utviklingen er i gang og ferdig i 2023.

• Detaljerte rutiner og krav beskrives i samarbeid med 
FinAuts organer, bedriftene og leverandører.

• Spesifikasjon for integrasjonsløsning distribueres når 
den er klar.

• Kommunikasjonsaktiviteter vurderes løpende

• Informasjonsside holdes oppdatert

Hva skjer videre?
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Hva er det viktigste å ta fatt i for å få en vellykket implementering av 
nytt oppdateringsopplegg?

• Presentasjonen legges ut

• Notat som forklarer oppdateringsopplegget mer i detalj legges ut


