
Certified Enterprise Risk Actuary (CERA) kvalifikasjon ved  

Den Norske Aktuarforening 
 

Reglement 
 

I. Generelle bestemmelser 

Art 1. Innledning 

Den Norske Aktuarforening (heretter kalt DNA) tilbyr sine internasjonale kvalifiserte medlemmer 

muligheten for ytterligere kvalifisering i risikostyring CERA "Certified Enterprise Risk Actuary".   

Opplæring til CERA er utkontraktert til EAA - European Actuarial Academy GmbH.  

 

Tittelen "CERA" er registrert i varemerkeregisteret ved Patentstyret som immateriell rettighet. 

 

Art. 2. CERA Global traktaten (CERA Global Treaty) 

CERA er en internasjonal kvalifisering for aktuarene innen risikostyring. Ved tilslutning til CERA Global 

trakten har aktuarforeninger verden over forpliktet seg til en felles utdanningsstandard. Som medlem med 

en "award signatory"-status har DNA rett til å gi kvalifiserte kandidater kvalifikasjonen CERA. For 

kandidater fra DNA, tilbys CERA opplæring gjennom kurs hos EAA - European Actuarial Academy 

GmbH. 

 

II. CERA-komité 

Art 3. Sammensetning av CERA-komité 

Den CERA komiteen består av DNAs utdanningskomiteen medlemmer.  

 

Art 4. Valg av CERA-komité 

Medlemmene utnevnes av styret i DNA. 

 

Art 5. Oppgaver fra CERA-komité 

CERA-komitéen er ansvarlig for å sikre og gjennomføre tilrettelegging av CERA utdanning i Norge.  

CERA-komité skal utføre blant annet følgende oppgaver: 

• Vurdering om innføring av tilleggskrav til CERA kvalifikasjonen 

• Formell bestemmelse av kvavene for CERA kvalifikasjonen 

• Behandle søknader om tildeling av CERA tittelen på vegne av DNA-styret 

• Fastsettelse av eventuelle avgifter i forhold til utstedelse av CERA tittel 

• Påse at CERA kandidater tar nødvendige etterutdanning (CPD) innen risikostyring (ERM) 

• Representere DNA i CERA Global Associations organer 

• Følge opp avtalene mellom DNA og CGA i tillegg til EAA. 

 

III. CERA opplæring 

Art 6. CERA opplæring 

Opplæring utføres gjennom kurs hos EAA - European Actuarial Academy GmbH. 

 



Art 7. Opptak til CERA-opplæring 

Kandidaten sender søknaden om opptak til CERA-opplæringen direkte til EAA - European Actuarial 

Academy GmbH. Opptaket krever medlemskap i DNA, med internasjonal kvalifikasjon. 

 

Art. 8. Krav til nødvendige opplæring 

CERA-komiteen har mulighet til å pålegge ytterligere krav.  

 

Art 9. Registrering for CERA-opplæring 

Registrering skjer elektronisk ved innsendelse av søknaden i samsvar med artikkel 7. 

 

Art 10. Prinsipp 

Eksamenene er per dagsdato arrangert av Den Tyske Aktuarforeningen (DAV) i samarbeid med EAA - 

European Actuarial Academy GmbH. DAVs eksamensregler gjelder. 

 

IV. Tildeling av tittelen CERA 

Art 11. Krav 

Kandidaten som har gjennomført og bestått eksamenene som kreves av EAA til enhver tid, etter artikkel 6 

og oppfyller vilkår for opplæring i samsvar med artikkel 8. 

 

For tildeling av tittelen CERA av DNA, er opplæring gjennom EAA et obligatorisk krav.  

 

Artikkel 12. Tittel "CERA" 

Kandidaten sender søknaden om tildeling av tittelen "CERA" med bevis på at kravene i henhold til art 11 

er oppfylt. Etter at CERA-komiteen har behandlet søknaden og kandidaten oppfyller kravene, vil 

komiteen sende sin anbefaling til styre for tildeling av tittel. Etter det har kandidaten rett til å bruke 

tittelen "CERA". 

 

Med tildelingen av tittelen "CERA" bekrefter DNA at kandidaten har omfattende kunnskaper og 

ferdigheter innen helhetlig risikostyring (Enterprise Risk Management) i henhold til CERA Global 

traktaten (se. Art. 2). 

 

V. Avsluttende bestemmelser 

Artikkel 13. Ankeprosessen 

Ankeprosessen i forhold til tildeling av CERA er identisk med ankemulighet for opptak av medlemmer i 

DNA. Se paragraf 8, fjerde avsnitt i vedtekter.  

 

Art 14. Ikrafttredelse 

Denne reglement trer i kraft 14.02.2019, og gjelder for alle søkere som registrerer seg til eksamen fra den 

datoen. 


