
Styrelseutbildningar för fi nansvärlden
Vi på KPMG skräddarsyr utbildningar för både nya och 
erfarna styrelseledamöter inom den fi nansiella sektorn. 
Målet är att du efter avslutad utbildning ska ha god 
kunskap om befi ntliga regelverk och internationella 
initiativ för att kunna möta intressenters växande krav 
på ansvarsfullt företagande.

Det kan antingen handla om en introduktionsutbildning 
för att förstå de fi nansiella regelverken och få insikter i 
Finansinspektionens krav. Andra utbildningar kan gå på 
djupet i de senaste förändringarna och resonera kring 
hur de kan påverka och utveckla just din verksamhet, 
affär och lönsamhet.

Våra experter har lång erfarenhet från fi nansvärlden 
– från Finansinspektionen, men även från kontroll- och
hållbarhetsfunktioner inom bank och försäkringsbolag. 
Vi genomför regelbundet skräddarsydda utbildningar, 
inte sällan i samarbetet med organisationer som Bank-
föreningen. På nästa sida hittar du mer information 
om samtliga våra utbildningsmoduler.

Kontakta oss gärna för mer information!

Just nu ställer de fi nansiella regelverken nya, tydliga krav på både styrelse 
och ledning. Kunskap och erfarenhet är centrala teman, men de nya kraven 
är mer komplexa än att bara följa regler, hela den fi nansiella sektorn behöver 
anpassa affärsmodeller, styrning och kontroll för att möta morgondagens 
krav och utmaningar.

Styrelsens roll och ansvar

I framtiden räcker det inte 
med att följa reglerna
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Vi anpassar din utbildning efter dina behov
Utifrån våra fasta utbildningsmoduler utformar vi en lösning som passar just dina behov. Längden på utbildningen 
varierar vanligen mellan en halv till två dagar och beror på hur många moduler som täcks in och om utbildningen är 
på introduktions- eller fördjupningsnivå.

*Utbildningarna avseende regelverk anpassas utifrån kundens tillstånd.
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Exempel på moduler

Introduktion till befi ntliga regelverk – vilka regelverk fi nns, 
varför fi nns de och var kommer de ifrån?

Styrelsearbete inom fi nansiell sektor  i praktiken 
– vad innebär det? 

Vad händer när Finansinspektionen kommer? 
– Inför FI:s platsbesök

Styrning, kontroll och riskhantering inom bank och försäkring 
– om hur ni lever upp till kraven, drar fördel av dessa och styr 
verksamheten effektivt

Åtgärder för penningtvätt och fi nansiering av terrorism
– hur hanteras dessa?

Rapportering till styrelsen – vilken information behöver 
styrelsen ha koll på?

Kontrollfunktioner och internrevision – om deras funktion, 
arbete och oberoende.

Externrevision – hur upphandlar, utvärderar och väljer 
styrelsen denna?

Kapitaltäckning och stora exponeringar

Intern kapital- och likviditetsplanering (IKLU)

Krishantering: kontinuitets- och återhämtningsplanering

Hantering och uppföljning av utlagd verksamhet

Ny redovisning för reservering av förluster – hur fungerar denna?

Etik – om förhindrande av intressekonfl ikter, bedrägerier etc.

Riskkultur – hur främjas en positiv riskkultur 
i organisationen?

Hållbara investeringar och fi nansiering 
– så skapas värde!

Internationella hållbarhetsstandarder och frivilliga initiativ 
– vad styr hållbarhetsområdet?

Exempel på relevanta regelverk/ ramverk*

LBF, Försäkringsrörelselag, CRD IV, CRR, 
FFFS 2014:1, 4-5, MiFiD, Solvens 2

LBF (artiklar om styrelsearbete) samarbete med 
HR Commiment

Praxis

Solvens 2, FFFS 2014:1, 4-5, FFFS 2007:16, 
FFFS 2005:1

FFFS 2009:1, Lag (2009:62)

CRD IV, CRR, Solvens 2

Solvens 2, FFFS 2014:1, 4-5

LBF, RFL samt praxis

CRD IV, CRR

2014:12

BRRD, Krishanteringslagen

FFFS 2014:1

IFRS 9

FFFS 2014:1, FFFS 2007:16

Solvens 2, FFFS 2014:1,4-5, FFFS 2007:16, 
FFFS 2005:1 samt praxis

FN:s principer för hållbara investeringar, FN:s miljö-
programs fi nansinitiativ (UNEP FI), Ekvatorprinciperna, 
IFC:s Performance Standards.

OECDs riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global 
Compact, FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter, EU:s direktiv för hållbarhets-
rapportering och mångfaldspolicy


