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: 1. BAKGRUNN OG INFORMASJON

Bakgrunn
Kravet til oppdatering har som overordnet mål å sikre god rådgivning og omdømme ved at 
autoriserte finansielle rådgivere har oppdatert kunnskap. Fagplanen er en sammenfatning 
av hva Finansnæringens autorisasjonsordninger mener at rådgiverne skal repetere og være 
oppdatert på i det aktuelle året. Fagplanen gis ut hvert år og det forventes at alle autoriserte 
finansielle rådgivere tilfredsstiller kravene som spesifiseres i fagplanen i løpet av det året den 
gjelder for. Kravet til kunnskapsoppdatering er beskrevet i regelverket § 3-7.

Det er ingen obligatorisk oppdateringsprøve for finansielle rådgivere fra Finansnæringens 
autorisasjonsordninger. Tidligere finansielle rådgivere som ikke lenger er innmeldt under en 
medlemsbedrift, samt personer med gjennomført kunnskapsprøve, kan opprettholde godkjent 
autorisasjon/kunnskapsprøve ved å ta en oppdateringsprøve i regi av Finansnæringens 
autorisasjonsordninger. 

• Fagplanen gir kandidatene en oversikt over felles tverrgående temaer, temaer for finansiell 
 rådgivning, omfang, beskrivelse av kunnskapskrav og kunnskapsnivå. 
• Fagplanen danner grunnlaget for å utvikle relevant opplæringsopplegg. 
• Omfanget og forholdet mellom nyheter/faglige endringer og utvalgte fokusområder 
 kan variere fra år til år.
• Fagplanen er publisert 2.1.2018.

Andre ordninger
Alle fagplaner for oppdateringer har identiske krav for tverrgående emner i del 2 av fagplanen, 
og skal bare gjennomføres en gang hvis man er tilknyttet flere ordninger. Tilsvarende for denne 
fagplanen er det identiske krav for kredittrådgivere i emneområdene personlig økonomi og 
makroøkonomi som også bare gjennomføres en gang.

Relevant pensum 
• Deler av pensum er utgitt av Finaut:
 - Mot og tillit – Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen
 - God rådgivningsskikk. Kommentarhefte.
 - Samtalen – elektronisk prøve i etikk
• Den enkelte finansbedrift står fritt til å velge pensum og læringstiltak for de øvrige 
 områdene omtalt i fagplanen. 
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Stoffomfang
For hvert tema er omfang spesifisert som lite, middels eller stort, markert med grønne bokser. 
Dette er for å gi et inntrykk av hva som kan forventes i omfang av læremateriell, og hvor stor 
vekt man skal legge på hvert emne. Videre gir det også en indikasjon på hva som kreves av 
innsats for å repetere og tilegne seg fagstoffet. Behov for læring av fokusområder er stort sett 
å anse som repetisjon av tidligere tilegnet kunnskap til kunnskapsprøven, og fra kravet om 
jevnlige kunnskapsoppdateringer.

Kunnskapsnivåer
Temaene i fagplanen vil kreve ulike nivåer av kunnskapsbeherskelse. Kunnskapsnivåene er 
angitt for hvert kunnskapskrav i fagplanen.

Fakta – nivå 1: Huske eller gjengi informasjon, fakta, begreper, definisjoner og prinsipper.

Forståelse – nivå 2:  Kandidaten skal kunne forstå sammenhengen i en problemstilling eller 
forholdet mellom ulike størrelser.

Anvendelse – nivå 3:  Identifisere en situasjon eller problem og bruke hensiktsmessig 
kunnskap eller en metode for å løse oppgaven.

Nærmere beskrivelse av disse nivåene finnes i fagplanen for kunnskapsprøven.

Spesifiseringer
• Det gis en begrunnelse for hvorfor hvert tema er med.
• Under presiseringer blir hvert tema angitt med informasjon om:
 - det er nyhet/faglig endring eller et fokusområde.
 - hvilket emneområde fra kunnskapsprøven temaet tilhører.
 - temaets omfang; stort, middels, lite.

• Kunnskapskrav er spesifisert for det aktuelle temaet, og det er angitt
 - kunnskapsnivå       
 - kunnskapskravets referanse til kunnskapsprøvens detaljerte fagplan.

Fagkunnskap i praksis
I tillegg er det et krav at kandidaten skal kunne benytte fagkunnskapen i praksis. Fagkunnskap 
er en forutsetning for god praksis, men gir ikke nødvendigvis god praksis. Det er derfor et 
krav at fagkunnskapen som er angitt i fagplanen, også skal kunne benyttes riktig i møtet 
med kunden på angitt nivå. Finaut anbefaler at oppdateringen innrettes på en slik måte at 
rådgiverne får anvendt og trent på kunnskapen på en mest mulig praksisnær måte. Relevante 
metoder kan være å bruke: 
• eksempler fra praksis 
• caseoppgaver
• rollespill
• trening 
• felles diskusjon
• medlytt  
• der det er naturlig, bør flere temaer ses i sammenheng

Andre forhold
• Temaer for fokusområder er hovedsakelig basert på eksisterende innhold i kunnskapsprøven.  
 Det kan være mindre justeringer eller tilleggsopplysninger. 
• Det forutsettes at kandidatene har grunnleggende basiskunnskaper fra kunnskapsprøven.  
 Det forventes ikke at kandidaten skal ha detaljkunnskap fra selve kunnskapsprøven ut over  
 temaene beskrevet i fagplanen for oppdateringer.
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: 2. FELLES TVERRGÅENDE TEMAER FOR    
 ALLE ORDNINGER 

 Kunnskapskrav Nivå 
fagkunnskap

Referanse til 
tverrgående fagplan

Kandidaten skal kunne håndtere etiske 
dilemmaer på systematisk vis ved å 
gjennomføre en av følgende aktiviteter:
Utviklet av FinAut:
- Samtalen (individuelt)
- Samtalen (gruppe)
- Video med oppgaveløsning 

Fakta
Forståelse

Anvendelse

Tverrgående emner 
2.1. - 2.3.

Tverrgående - Tema 1: Systematisk håndtering av etiske dilemmaer

Begrunnelse:
Etiske dilemmaer er et fast tema i årlige kompetanseoppdateringer fra Finansnæringens  
autorisasjonsordninger. Kandidatene skal være godt forberedt til å takle arbeidshverdagens 
dilemmaer. Det er derfor viktig at de får trene jevnlig på å oppdage og håndtere etiske dilemmaer.

  PRESISERINGER

  Målgruppe: Alle ordninger

  Emneområde: Etikk og god rådgivningsskikk

  Fokusområde 

  Publisering: Januar 2018

  Omfang: 

Del 2 skal bare gjennomføres en gang hvis man er tilknyttet flere ordninger.
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Tverrgående - Tema 2: God skikk

Begrunnelse:
Med bakgrunn i utvidelsen av antallet autorisasjons- og godkjenningsordninger har det vært 
behov for å oppdatere og tilpasse God Rådgivningsskikk for å sikre relevans og anvendbarhet 
for alle autorisasjons- og godkjenningsordninger. God Rådgivningsskikk har blitt oppdatert og 
endret navn til «God skikk», og gjelder for alle typer kundedialog - rådgivning, informasjon, 
veiledning og salg i alle kanaler.

  PRESISERINGER

  Målgruppe: Alle ordninger

  Emneområde: Etikk og God skikk

  Nyhet/Faglig endring

  Publisering: Januar 2018

  Omfang: 
 

Kunnskapskrav Nivå 
fagkunnskap Referanse

Kandidaten skal forstå innholdet i og kunne 
etterleve den nye bransjenormen «God skikk» i 
alle typer kundedialog.

Fakta
Forståelse

Tverrgående
Fagemne 2.6

Kandidaten skal forstå at reglene for be-
hovsavdekking i forbindelse med salg av spare-, 
kreditt- og forsikringsprodukter er de samme 
uavhengig av om rådgivningen er digitalt eller 
personlig.

Fakta
Forståelse

Tverrgående
Fagemne 2.6

Kandidaten skal kjenne til hensikten med sjek-
klisten for digitale løsninger og forstå sammen-
hengen med «God skikk».

Fakta
Forståelse

Ny
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Tverrgående - Tema 3: Hvitvasking

Begrunnelse:
Nye hvitvaskingsregler innføres i 2018. De nye reglene skjerper foretakenes plikter knyttet 
til deres undersøkelsesplikt (både ved etablering av kundeforholdet og ved senere oppfølging), 
risikoklassifisering av kundene samt til innhenting av informasjon knyttet til kundene. Videre 
innfører regelverket store personlige overtredelsesgebyrer både på personlig- og foretaksnivå. 

  PRESISERINGER

  Målgruppe: Alle ordninger

  Emneområde: Grunnleggende regelverk

  Fokusområde

  Publisering: Januar 2018

  Omfang: 
 

Kompetansekrav Nivå 
fagkunnskap

Referanse til
 tverrgående fagplan

Kandidaten skal forstå hva det nye regelverket 
innebærer for egen virksomhet og rolle.

Fakta
Forståelse

Tverrgående emner 
1.2.3.
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Tverrgående - Tema 4: Personopplysningsloven

Begrunnelse: 
GDPR (General Data Protection Regulation) ble iverksatt i EU mai 2018, og gir personer bosatt  
i EØS nye rettigheter i forhold til behandling av opplysninger om seg selv. Kravene til den  
behandlingsansvarliges adgang til å behandle personopplysninger skjerpes. GDPR innfører også 
hjemmel for å ilegge store bøter til personer og foretak som opptrer i strid med de nye reglene. 
GDPR er løftet inn i ny personopplysningslov og trer i kraft i Norge når GDPR innlemmes i  
EØS-avtalen.

  PRESISERINGER

  Målgruppe: Alle ordninger

  Emneområde: Grunnleggende regelverk

  Nyhet

  Publisering: Juni 2018

  Omfang: 
 

Kompetansekrav Nivå 
fagkunnskap Referanse

Kandidaten skal kunne anvende kunnskap om 
hovedprinsippene for behandling av person- 
opplysninger, herunder at behandlingen må ha 
et rettslig grunnlag og kun brukes til et bestemt 
angitt formål samt prinsippet om forholds- 
messighet (ikke behandle mer person- 
opplysninger enn strengt tatt nødvendig).

Fakta
Forståelse

Anvendelse

Tverrgående emner 
1.2.1.

(oppdateres i 
gjeldende fagplan 2018)

Kandidaten skal kunne anvende kunnskap om 
hovedprinsippene for kundens samtykke til 
behandling av personopplysninger, herunder at 
samtykke kan trekkes tilbake.

Fakta
Forståelse

Anvendelse

Tverrgående emner 
1.2.1.

(oppdateres i gjeldende 

fagplan 2018)

Kandidaten skal kunne anvende kunnskap om 
den registrertes rettigheter og utøvelse av disse 
rettighetene, herunder rett til å få informasjon 
og innsyn, rett til å få slettet, rettet eller sperret 
opplysninger, rett til å få overført opplysninger til 
andre og rett til å protestere mot behandling av 
egne personopplysninger.

Fakta
Forståelse

Anvendelse

Tverrgående emner 
1.2.1.

(oppdateres i gjeldende 

fagplan 2018)

Kandidaten skal kjenne til bedriftens plikt til å 
varsle Datatilsynet og den berørte om person-
vernbrudd dersom det er sannsynlig at bruddet 
vil ha negativ betydning for den berørte.

Fakta

Tverrgående emner 
1.2.1.

(oppdateres i gjeldende 

fagplan 2018)
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: 3.  TEMAER FOR AUTORISERTE 
 FINANSIELLE RÅDGIVERE 

Kompetansekrav Nivå 
fagkunnskap Referanse

Kandidaten skal forstå fordelene og ulempene 
ved å spare/investere i barnets navn, 
sammenlignet med å spare i foreldres eller 
besteforeldres navn.

 Fakta
Forståelse

1.6.1.
1.6.2.

Kandidaten skal kunne gjengi fordelene og 
ulempene ved å spare/investere i verdipapir-
fond, fondskonto og gjennom aksjesparekonto 
ved sparing til barn.

 Fakta
1.6.1.
1.6.2.

Kandidaten skal forstå hvilke regler som gjelder 
for ulike plasseringsformer/bruk av finansielle 
instrumenter når det spares/investeres i barnets 
navn, både ved etablering av sparing, og ved 
endring av spareform.

Fakta
Forståelse

1.6.1.
1.6.2.

Finansiell- og kredittrådgivning - Tema 1: Sparing til barn – vergemålsloven

Begrunnelse: 
Hvilket mulighetsområde har foreldre og besteforeldre når de skal spare til barn. Dette aktu-
aliseres i forbindelse med nye spareplattformer. Det er viktig at rådgivere forstår reglene som 
gjelder, samt fordeler og ulemper ved å spare i barns navn. 

  PRESISERINGER

  Målgruppe: Finansielle rådgivere og kredittrådgivere

  Emneområde: Personlig økonomi

  Nyhet/Fokus

  Publisering: Januar 2018

  Omfang: 

NB! Temaet er felles for finansielle rådgivere og kredittrådgivere
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Finansiell rådgivning - Tema 2: Nye IPS

Begrunnelse: 
Det er viktig for rådgivere å være oppdatert på nye regler for IPS. For å kunne yte god pensjon-
srådgivning må rådgivere besitte kunnskap om det til enhver tid gjeldende regelverk for IPS. 
Regjeringen har vedtatt innføring av ny IPS. Ny IPS skiller seg på sentrale punkter vesentlig fra 
gammel IPS. Det forventes at denne spareordningen vil bli benyttet av mange privatpersoner. 
Finansielle rådgivere bør ha god innsikt i hva denne ordningen går ut på, de skattemessige 
virkningene av den, samt effekten av binding av sparebeløpet. Rådgiver skal også kjenne til 
strukturen i spareprofilene hvis dette tilbys kunden som plasseringsalternativ. 

  PRESISERINGER

  Målgruppe: Finansielle rådgivere

  Emneområde: Produktgrupper

  Nyhet

  Publisering: Januar 2018

  Omfang: 

Kunnskapskrav Nivå 
fagkunnskap Referanse

Kandidaten skal kunne gjengi reglene for 
ordningen med IPS og forstå hvordan de 
skattemessige effektene virker. Videre skal 
kandidaten kunne forklare kunden bestem-
melsene rundt binding av kapitalen til pensjon, 
og hvordan utbetalingen og beskatning vil skje 
i praksis.

Fakta
Forståelse

4.3.1.
4.3.2.

Kandidaten skal kunne forklare ulike  
simuleringsutfall med kunden basert på 
kundens valg av risikoprofil.

Fakta
Forståelse

4.3.1.
4.3.2.

Kandidaten skal forstå bestemmelsene 
rundt mulighetene for nedvekting av risiko i 
porteføljen når kunden nærmere seg uttak 
av kapitalen.

Fakta
Forståelse

4.3.1.
4.3.2.

Kandidaten skal forstå forskjellen mellom 
IPS med ren sparing og IPS med forsikrings-
dekninger.

Fakta
Forståelse

4.3.1.
4.3.2.



11

Finansiell rådgivning - Tema 3: MIFID II

Begrunnelse: 
MiFID II-forskriften som trer i kraft 1. januar 2018 skjerper kravene og pliktene for dem som 
yter investeringsrådgivning og andre investeringstjenester. De nye reglene innebærer en styrking 
av forbrukerbeskyttelsen, blant annet gjennom økte informasjonskrav ved rådgivning i og salg 
av finansielle instrumenter, nye krav om produkthåndtering og til oppdeling og synliggjøring 
av kostnader forbundet med de tjenestene og produktene som rådgiverne tilbyr. Egnethets-
testen som gjennomføres i forbindelse med investeringsrådgivning skal spesielt avklare om 
produktene og tjenestene er i samsvar med kundens risikotoleranse og evne til å bære tap. Det 
gjennomføres et skille mellom uavhengig og ikke-uavhengig investeringsrådgivning. Formålet 
med disse bestemmelsene er å tilrettelegge for at norske foretak som gjennom EØS-avtalen er 
en del av det indre marked, skal ha tilsvarende rammebetingelser og kan behandles på linje 
med foretak i EU. 

  
  PRESISERINGER

  Emneområde: Regelverk AFR

  Nyhet

  Publiseres:  Januar 2018

  Omfang:  

Kunnskapskrav Nivå 
fagkunnskap Referanse

Kandidaten skal kunne angi hovedelementene i 
nye krav til økt forbrukerbeskyttelse.  

Kandidaten skal forstå den praktiske betydningen 
av nye krav til produkthåndtering.

Fakta
Forståelse

5.2.1

Kandidaten skal kunne anvende de nye kravene 
til dokumentasjon og informasjon til kundene, 
slik at han/hun opptrer i samsvar med regelver-
ket overfor kundene.

Kandidaten skal kunne anvende skjerpede krav 
til synliggjøring og oppdeling av kostnader 
forbundet med rådgivning og salg av finansielle 
produkter til kundene.

Fakta
Forståelse

Anvendelse
5.2.1
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