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Fagplaner setter standarden

https://www.finaut.no/kandidater/fagplaner/

https://www.finaut.no/kandidater/fagplaner/


Forsikring næringsliv lanseres 1. kvartal 2021
Autorisasjonsordninger for skadeforsikring og personforsikring



Bærekraft

- er kjernekompetanse i alle 
ordninger

- et oppdateringskrav i 2020 
for alle 

- blir nytt tema i Sparing og 
investering fra 2021



Side



Praktisk prøve – God skikk i praksis

Eksamen med sensor

Simulering



• Attensi – ny leverandør

• Moderne teknologi

• Fremtidsrettet læring

• Simuleringer og spillbasert
• f.eks Etikkboosten

Ny eksamen i etikk
Beslutningen



Kompetansekrav også for informasjongivere
etter verdipapirhandelloven 

Alle som gir råd i bank og forsikring autoriseres.

Nå er det også kompetansekrav for personer 
som gir informasjon om finansielle 
instrumenter, investeringstjenester eller 
tilknyttede tjenester. 

Bedrifter anbefales å benytte FinAuts nye 
godkjenningsordning for informasjonsgivere.



Side

God skikk i digitale kundeløsninger
God skikk og kravene til kvalitet er de samme for: 
• alle produktkategorier 
• alle kjøpskanaler 

FinAut har utviklet sjekklister for:
• utforming av digitale løsninger 
• compliance og kontroll av digitale løsninger





Side

Vi skal forbedre tilbudet
Finans Norge vedtok 7. mars 2019 å etablere en 
autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger 
for å:

• sikre samme kvalitet uavhengig av kanal
• skape trygghet for forbrukerne

Autorisasjonsordningen åpnes i 2021.

Seks bedrifter/robotrådgivere har deltatt i en pilot:



Side

Regjeringen vil:

- oppfordre bransje- og interesseorganisasjoner til å
etablere sine egne, tilpassede bransjenormer,
merkeordninger eller sertifiseringsordninger med
utgangspunkt i prinsippene for ansvarlig bruk av 
kunstig intelligens 

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/



Hvem kan kalle seg rådgiver?
Forslag og høringer - ny finansavtalelov fra 2021

FinAut i kontaktmøter og dialog med lovgivere og myndighetsorganer



Ny medlemsmodell
fra 1. juni 2020

• gir alle ansatte tilgang til FinAuts tilbud 

• sikrer innhold, kun for medlemmer

• sikrer finansiering av felles satsning og utvikling, også 
digitale løsninger

• åpner for nye medlemmer 





Side

Læringstorget
Utvikling og leveranser av læring

• Fleksibelt oppsett og enkel distribusjon

• FinAuts egne kurs og eksterne kurs

• System tilpasset fremtiden

• Mulighet for eget oppsett for medlemsbedrifter



Spillbasert trening skaper effekt – på en gøy og lærerik måte



Brudd på God skikk - økt antall saker 
Større variasjon i sanksjoner



Side

Disiplinærutvalget
Ny leder 2020 
Birte Berg, Advokatfirmaet Schjødt

Særskilt klageorgan
Ny leder 2020 
Bendik Kvernø, Advokat



Kvartalsstatistikker 

Utvikling i antall autoriserte:
• holder seg stabilt for i Kreditt og Skadeforsikring
• svak nedgang i Sparing og investering
• øker i Personforsikring 

Antall prøver i Q4:
• 3936 kunnskapsprøver 
• 393 praktiske prøver

Praktisk prøve i Personforsikring tilbys også nå som simulering
.



Side

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skadeforsikring 111 3977 5393 6435 6600 6559 6935 6429
Sparing og investering 583 3112 5666 6393 6604 6318 6432 6349 6250 6151 6062 5884
Kreditt 0 928 3735 5418 5495
Personforsikring 454 5909
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Mars 2020: Eksamen må skje 
digitalt, nye rutiner “over natten”
- Videovervåket test

- Testleder på skype med lokal vakt

- Eksamen fra hjemmekontor med testleder 
eller sensor på h bedriften

- Praktiske prøver via Teams med kamera



“Alt” må skje digitalt – også sensorkurs med gruppearbeid



Side

Forbruker og finanstrender
Årlig undersøkelse i regi av FinAut

44 % oppfatter å ha fått et råd, 
og de er fornøyd med rådgivningen

Bruken av digitale løsninger øker langsomt

Stor variasjoner mellom produkter

https://www.finaut.no/artikler/2020/forbruker-og-finanstrender/

https://www.finaut.no/artikler/2020/forbruker-og-finanstrender/


Side

Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med rådgivningen totalt sett? 

64%
Er usedvanlig eller svært fornøyd 

med rådgivningen

32%
Er fornøyd med rådgivningen

3%
Er mindre fornøyd med 

rådgivningen

https://www.finaut.no/artikler/2020/forbruker-og-finanstrender/

https://www.finaut.no/artikler/2020/forbruker-og-finanstrender/


Side

4 av 10 
Har kjøpt finansprodukter på 

nett, uten kontakt med en 
medarbeider.

2 av 10 
Har kjøpt finansprodukter på 

nett, men i tillegg vært i kontakt 
med en medarbeider.

4 av 10 
Har i all hovedsak kjøpt 

finansprodukter gjennom 
dialog med medarbeider.

https://www.finaut.no/artikler/2020/forbruker-og-finanstrender/

https://www.finaut.no/artikler/2020/forbruker-og-finanstrender/


Kundenes opplevelse av rådgivningen når FinAut spør
Mystery shopping og calling

Rådgiver kommuniserte på en måte som var 
tilrettelagt for kunden

Kartlegging av livssituasjon og planer fremover 

Spørsmål om forbrukslån 

Informasjon om opplysningsplikt i skadeforsikring



Side

Relevant og attraktiv kompetanse  -
nå og i fremtiden 

• dokumenterer årlig gjennomførte oppdateringer 
satt av fagrådene og bedriftene

• trener på nye etiske dilemmaer

• etterlever God skikk og følges opp

12.500 autoriserte med 22.000 autorisasjoner: 



Side

Egen pensjonskonto og God skikk – oppdatering i januar 2021 

Obligatorisk for 
rådgivere i 
Sparing og 
investering

Frivillig og 
tilgjengelig for 
alle andre 
ansatte



• Kunnskapsprøvene delt opp fra 1.1.
• Automatisk oppmelding i 

eksamenskalender
• Elektronisk signatur
• Forenklinger i bedriftsportalen
• Automatisk flytting av kandidater 

mellom bedrifter
• Statistikker forbedret
• Videoovervåket eksamen
• I pilot: automatisk overføring data

Forenklinger
for bedrifter og kandidater





2009 2013 2017 2019

147 medlemsbedrifter


