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Instruktion för Svenska aktuarieföreningens (SAf) Utbildningsutskott 

(Utbildningsutskottet) 
 

Beslutade av SAfs styrelse den : 2014-09-29 

Ändamål 

Utbildningsutskottet är föreningens organ för frågor som gäller utbildning av aktuarier. Dess 

ändamål är att:  

 Bidra till vidareutvecklingen av aktuarieutbildningen i Sverige 

 Arbeta med kompetenskrav för aktuariediplom och CERA-behörighet 

 Följa utvecklingen av kompetenskrav för aktuarier nationellt och internationellt 

Sammansättning 

Ordföranden utses av SAf:s styrelse. Styrelsen ska normalt också utse en av sina medlemmar 

att ingå i Utbildningsutskottet. 

Medlemmarna i Diplomnämnden är medlemmar i Utbildningsutskottet. 

Aktuarieföreningens representant i Actuarial Association of Europe:s (AAE) Education 

Committee ska vara medlem i Utbildningsutskottet. 

Utbildningsutskottet ska i övrigt bestå av medlemmar i  SAf, vilka utses av Aktuarie-

föreningens styrelse på förslag av utskottets ordförande.  

Utskottet kan till sig adjungera representanter från högskolevärlden. Aktuarieföreningens 

ordförande ska adjungeras till mötena på egen begäran.  

Utskottet utser inom sig en sekreterare. 
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Verksamhet och dokumentation 

Utbildningsutskottet ska normalt hålla minst fyra möten per år. Protokoll från mötena ska 

arkiveras på SAf:s kansli.  

Utbildningsutskottet kan vid behov tillsätta arbetsgrupper. Gruppens sammankallande ska 

vara medlem i utbildningsutskottet. Arbetsgrupperna kan även bestå av experter som ej är 

knutna till SAf.  

Utbildningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att: 

 Utskottet ska till föreningens styrelse föreslå : 

o Förändringar i utformningen av kompetenskrav 

o Utformning av information till medlemmarna om kompetenskrav 

 Följa Finansinspektionens arbete med kompetenskrav och tillämpning av dessa, och 

för föreningens räkning vid behov föra en dialog kring dessa med 

Finansinspektionen. 

 Stödja SAf:s representant i internationella organ med anknytning  till det aktuariella 

utbildningsområdet, såsom arbetsgrupper inom Actuarial Association of Europe 

(AAE) och International Actuarial Association( IAA). 

 Upprätthålla en dialog med lärosäten som bedriver utbildning inom det aktuariella 

området.  

 Till medlemmarna sprida information från utskottet, särskilt gällande 

kompetenskraven.  

 Ansvara för innehåll i och utformning av Aktuarieföreningens etikseminarium.  


