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Nuvarande system för aktualitetsutbildning
Definitioner
Med ARK avses Auktoriserad Redovisningskonsult och med ALK avses Auktoriserad Lönekonsult.
Redovisning
Kraven på aktualitetsutbildning är 60 timmar per 3 år för att få förnyat certifikat. Av dessa ska 30
timmar avse redovisning och/eller skatt som du själv väljer att fördela, samt 30 timmar valfritt ämne
som utvecklar dig i din yrkesroll.
Lön
Kraven på aktualitetsutbildning är 24 timmar inom lön per 3 år för att få förnyat certifikat. Timmarna
ska vara validerade och godkända av Srf Utbildningsråd Lön.
Dubbelanslutna
Kraven på aktualitetsutbildning för dubbelanslutna, dvs de som innehar både titeln ARK och ALK, är 72
timmar per 3 år för att få förnyat certifikat. Av dessa ska 30 timmar avse redovisning och/eller skatt
som du själv väljer att fördela, 14 timmar ska avse godkänd utbildning inom lön samt 28 timmar
valfritt ämne som utvecklar dig i din yrkesroll.
Grundläggande principer
Utbildningens målsättning ska vara att behålla och utveckla konsultens skicklighet och kompetens,
samt att vara uppdaterad på aktuella regelverk och trender inom kunskapsområden som är relevanta
för yrkesrollen. Utbildningen måste då bedömas enligt nedanstående principer:
Redovisning
A. Innehåll
1: avse ett ämnesområde som är relevant för yrkesrollen (redovisning, skatt, analys…), och
2: tillföra yrkeskunskaper som inte utgör ren handhavandeutbildning, t ex i en programvara
B. Kunskapsnivå
1: avse nyheter inom ämnesområdet som beror på förändrade regelverk eller trender, eller
2: ha en kunskapsnivå som för ämnet motsvarar eller överstiger kravnivån för auktorisation
Detta medför att grundkurser i princip inte ligger till grund för aktualitetstimmar.
C. Inriktning
1: fördjupa eller bredda redovisningskonsultens kompetensprofil, och
2: ta sin utgångspunkt i den enskilde redovisningskonsultens yrkesinriktning och behov
Kurser med inriktning på rådgivning kan ingå i kategori övrigt, men sådana kurser bör även kunna
fördelas till redovisning och skatt, där valet baseras på om innehållet uppfyller A-B.
Lön
A. Innehåll
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1: avse ett ämnesområde som är relevant för yrkesrollen (lönehantering, redovisning…), och
2: tillföra yrkeskunskaper som inte utgör ren handhavandeutbildning, t ex i en programvara
B. Kunskapsnivå
1: nivå på kurserna vara högre än de krav som ställs vid auktorisation
2: syfta till fortbildning
3: medföra en höjning från auktorisationsnivå
4: generellt ligga på motsvarande nivå som en påbyggnadskurs
Detta medför att grundkurser i princip inte ligger till grund för aktualitetstimmar.
C. Inriktning
1: fördjupa eller bredda lönekonsultens kompetensprofil, och
2: ta sin utgångspunkt i den enskilde lönekonsultens yrkesinriktning och behov

Särskilda krav för digitala utbildningar (e/online samt webbinarier)
Utöver de grundläggande principerna ovan finns för digitala utbildningar särskilda krav för att bekräfta
att medlemmen deltagit på ett sätt som motsvarar närvaron vid en salsbunden kurs. Syftet är att
säkerställa att digitala utbildningar som ger aktualitetstimmar håller tillräckligt hög pedagogisk kvalitet
och är utformade på ett sätt som garanterar avsedd kompetenshöjning för varje användare.
Omfattning
Digitala utbildningar ska uppgå till minst 0,5 timmar för att kunna tillgodoräknas. Orsaken är kravet på
övningar enligt nedan. Vidare finns ett tak innebärande att för en och samma digitala utbildning inom
samma ämnesområde får maximalt 14 aktualitetstimmar 1 tillgodoräknas.
Kurstid
Med kurstid avses den sammanlagda undervisningstiden, och inkluderar inte tid för genomförande av
övningar eller kommunikation via chattforum mm då detta både kan variera individuellt och inte heller
kan kontrolleras. Det innebär att:
a) aktualitetstimmar erhålls för faktisk undervisningstid (t ex videoföreläsningar,
ljudföreläsningar eller interaktiv kunskapsförmedling),
b) inga aktualitetstimmar erhålls för övningar som avser att befästa förmedlad kunskap eller
kontrollera kunskapsnivån (t ex övningsuppgifter, repetitionsfrågor och kunskapstester).
Övningar

1

Detta motsvarar normaltid för två hela kursdagar. Om synnerliga skäl finns kan ett högre timantal godkännas, vilket prövas av Srf

Utbildningsråd på begäran. Srf konsulternas auktorisation bygger på bredd och aktualitet och vi förespråkar därför en mix av utbildningar vad
gäller ämnen och format. Detta då auktorisationen syftar till att säkerställa att konsulten håller sig uppdaterad och fortbildad under hela
certifikatsperioden i en bransch där förutsättningar och regelverk ständigt förändras.
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En digital utbildning ska innehålla minst 1 interaktiv aktivitet/övning per halv utbildningstimme. Denna
övning ska innehålla en kontroll av kännedom och förståelse av genomgånget avsnitt.
För onlinekurser ska dessa övningar aktiveras löpande med ca 30 min mellanrum. För webbinarier som
sänds live är detta inte möjligt, utan då ska istället övningarna genomföras sist, dock i samma
omfattning som krävs för den aktuella kurstiden, dvs för 1 timme krävs minst 2 övningar.
Närvarobevis
En viktig faktor vid digitala utbildningar är att kunna bekräfta närvaron så att deltagaren kan tillgodoräkna sig utbildningen som aktualitetstimmar. Detta motsvarar närvarolistan vid en salsbunden kurs.
Kursen räknas som godkänd om något av följande kriterier är uppfyllt:
a) kursen är utformad så att kursintyget endast blir tillgängligt när kursen är slutförd enligt
uppsatta utförandekriterier,
b) kursintyg blir tillgängligt endast om kursdeltagaren uppnått godkänd nivå på kvalificerade
kontrollfrågor som omfattar kursens huvudområden. Rekommenderad nivå är 75% vid ett
försök eller 100% vid obegränsade försök,
c) deltagaren kan skriva ut en logg från kursen som bekräftar att kursen avslutats enligt uppsatta
utförandekriterier.
Övergångsregler för online-kurser/webbinarier
För nya kurser som produceras efter 2017-11-01 gäller ovanstående regler direkt. För redan
producerade kurser gäller att dessa godkänns i nuvarande leveransformat t o m 2018-06-30.
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