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Høy svarprosent og respondentene gjenspeiler godt
medlemsmassen
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Hovedfunn
De fleste bedriftene har et udekket kompetansebehov.

9 av 10 vil trenge mer kompetanse innenfor bærekraft og klimarisiko.

2 av 10 har hatt ledige IT-stillinger som ikke er besatt ila. de siste 12 månedene.
Omstillingsevne og initiativ til å utvikle egen kompetanse og ferdigheter er
viktigste egenskaper for finansansatte.
De fleste vil dekke kompetansegapet ved å heve kompetansenivået til ansatte.

Har bedriftene et
udekket
kompetansebehov?

7 av 10 har i noen grad et udekket
kompetansebehov.
I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag?
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I liten grad
I noen grad
I stor grad
Vet ikke

72%

• Sammenliknet med data fra
2019, har bedriftene i større
grad et udekket
kompetansebehov i dag.
• Bedriftene med over 500
ansatte har i størst grad et
udekket kompetansebehov.

Innenfor hvilke
områder er bedriftens
kompetansebehov?

9 av 10 trenger mer kompetanse
innenfor bærekraft og klimarisiko.
Bedriftene vil ha størst behov
for mer kompetanse innenfor:

Hvilken kompetanse trenger bedriften mer eller mindre av de neste 2-3 årene?
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1.Bærekraft og klimarisiko
2.Forretningsutvikling
3.Risiko og
etterlevelse/compliance
4.Datateknologi
5.Dataanalyser

Et økende behov for kompetanse på
bærekraft og klimarisiko, samt finans
og økonomi.
Hvilken kompetanse trenger bedriften mer eller mindre av de neste 2-3 årene?
Grafen illustrerer utvikling på områdene medlemsbedriftene har krysset for at de trenger mer av i
fremtiden, sammenliknet med resultatet i 2019.
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• 42 % økning i
kompetansebehov
innenfor bærekraft og
klimarisiko.
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• Bedriftene trenger i dag
mer kompetanse
innenfor finans og
økonomi.

Forskjeller i kompetansebehovet til
de ulike bedriftene.
Hvilken kompetanse trenger bedriften mer eller mindre av de neste 2-3 årene?
Grafen illustrerer områdene medlemsbedriftene har krysset for at de trenger mer av
i fremtiden.
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• Forretningsbankene vil
trenge i stor grad mer
kompetanse innenfor
datateknologi.
• De fleste har behov for mer
kompetanse innenfor risiko
og etterlevelse/compliance.

40%
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• 9 av 10 forsikringsselskaper
vil ha behov for mer
kompetanse innenfor
forretningsutvikling.

Forretningsbank

Forsikringsselskap
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7 av 10 trenger mer kompetanse på
etterlevelse/compliance.
Hvilke spesialistkompetanser i etterlevelse/compliance er din bedrift
spesielt interessert i fremover?
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• 6 av 10 er spesielt
interessert i generell
finansregulatorisk
kompetanse og
hvitvasking.
o Forretningsbanker er spesielt
interessert i generell
finansregulatorisk
kompetanse
o Hvitvasking er spesielt
interessant for sparebankene
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*Se appendix

6 av 10 trenger mer kompetanse
innenfor datateknologi og
dataanalyse.

Topp 5 av interesse:

Hvilke spesialistkompetanser innenfor IT er din bedrift spesielt interessert i
fremover?
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2 av 10 har hatt ledige IT-stillinger
som ikke er blitt besatt i løpet av de
12 siste månedene.
Har din bedrift i løpet av de siste 12 månedene hatt ledige IT-stillinger som
dere ikke har fått besatt?
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Hvorfor?
• Kandidater mangler
den rette
spesialkompetansen
• Får ikke søkere til
stillingen
• Kandidatene har for
høye
lønnsforventninger

Hvilke egenskaper
og ferdigheter blir
viktigst fremover?

8 av 10 mener omstillingsevne og initiativ til
å utvikle egen kompetanse og ferdigheter, er
viktigst.
Hvilke egenskaper, ferdigheter og holdninger er viktigst for
ansatte i finans de neste 2 – 3 årene?
Topp 3:

• 6 av 10 mener at
digitale ferdigheter
og evnen til å utnytte
ny teknologi og ITverktøy er viktig.
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Omstillingsevne og initiativ til å
utvikle egen kompetanse og
ferdigheter

Digitale ferdigheter og evne til å
utnytte ny teknologi og IT-verktøy

Kundeservice- og salgsferdigheter

• 2 av 10 peker på
kundeservice og
salgsferdigheter.

Hvordan skal
bedriftene dekke
kompetansegapet?

De fleste vil heve kompetansenivået til
nåværende ansatte
Hvordan er det aktuelt for bedriften å dekke behovet for følgende
kompetanseområder de neste 2-3 årene?
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• Innenfor datateknologi
og dataanalyser vil
bedriftene i større grad
benytte flere metoder,
som outsourcing,
rekruttere nye ansatte
og benytte seg av
konsulenter.

Eksterne og interne kurs, samt «on the job
training» vil i stor grad bli brukt for å øke
kompetansenivået til ansatte
Hvordan er det aktuelt for bedriften å heve kompetansen til dagens ansatte?
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• 1 av 5 vet ikke
hvordan de skal øke
ansattes
kompetansenivå på
dataanalyser og
datateknologi.

Bærekraft og
klimarisiko

Hovedfunn fra bærekraft og klimarisiko
9 av 10 trenger mer kompetanse om bærekraft og klimarisiko – og særlig innen
integrering av bærekraft og klimarisiko i kredittprosessen, kunderådgivning og
compliance og risikostyring

En stor andel av de ansatte vil trenge kompetanse innen bærekraft og klimarisiko

Over 75% svarer at alle ansatte får tilbud kom kompetanseheving innenfor
bærekraft og klimarisiko

9 av 10 trenger mer kompetanse
innenfor bærekraft og klimarisiko.
Hvilken spesialkompetansen innen bærekraft og klimarisiko er
din bedrift spesielt interessert i fremover? (flere kryss mulig)
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Medlemmene er mest
interessert i inkludering av
bærekraft i:
1) Kredittprosessen
2) Kunderådgivning
3) Compliance og
risikostyring
Nesten halvparten vil også øke
den generelle
spesialkompetansen på
området.

Hvilke spesialkompetanser bedriftene er spesielt
interessert i varierer med bedriftenes størrelse.
Hvilken spesialkompetansen innen bærekraft og klimarisiko er din bedrift spesielt
interessert i fremover? (flere kryss er mulig)
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• For bedrifter med ansatte mellom
20-50 og 50-100 er det spesielt
interessant å øke
spesialkompetansen innenfor
inkludering av bærekraft og
klimarisiko i kredittprosessen.
• De største bedriftene ønsker
spesialkompetanse i høyere grad
på flere områder. Spesielt på
områdene knyttet til compliance
og risikostyring og
investeringsprosesser, samt øke
den generelle
spesialkompetansen på området.

Kompetansebehovet treffer bredt hos
medlemmene
Innen 3-5 år, hvor stor andel av din organisasjons
arbeidsstyrke vil trenge kompetansen innen bærekraft og
klimarisiko?
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• Halvparten estimerer at 60% eller
mer av deres arbeidsstyrke vil
trenge kompetanse innen
bærekraft og klimarisiko de neste 3
til 5 årene
• Mer enn 2 av 3 finansbedrifter
estimerer at 40% eller mer av
deres arbeidsstyrke vil trenge
kompetanse innen bærekraft og
klimarisiko de neste 3 til 5 årene

Medlemmene møter dette ved å gi mange av
sine ansatte (noe) kompetansehevingstilbud
innenfor bærekraft og klimarisiko
Hvem i din organisasjon får kompetansehevingstilbud
innenfor bærekraft og klimarisiko? (flere kryss mulig)
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• Det er generelt få som svarer at
de ansatte får i stor grad
kompetansehevingstilbud
innenfor bærekraft og klimarisiko
– er det mismatch mellom hva
medlemmene tilbyr av
kompetansehevingstilbud i dag
og hva de forventer av fremtidige
kompetansekrav?

