
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadmini-

strative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsud-

dannelser, gymnasiale uddannelser m. fl. 

 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for It og 

Læring, sender herved 

 

 Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer 
for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale ud-
dannelser m. fl. 

 
i høring. 
 
Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 1119 af 
21. september 2015 om krav til studieadministrative it-systemer for de 
gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174053) 
 
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen-
gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. kan selv be-
stemme, hvilket studieadministrativt system institutionerne vil bruge i 
forbindelse med de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannel-
ser. Det er hensigten pr. 1. august 2016 at udvide markedsgørelsen til 
også at omfatte de studieadministrative systemer for erhvervsuddannel-
serne m.v., hvorefter det ikke længere vil være obligatorisk for institutio-
nerne at anvende EASY-A-systemet, der i dag stilles til rådighed af Mini-
steriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for It og Læring. 
EASY-A-systemet vil i en overgangsperiode frem til sommeren 2018 
blive stillet til rådighed for institutionerne. 
 
Med bekendtgørelsen vil det også for de studieadministrative it-systemer, 
der pr. 1. august 2016 bliver omfattet af markedsgørelsen, være et krav, 
at der for systemet foreligger en systemrevisionserklæring uden forbe-

Vester Voldgade 123 

1552 København V 

Tlf.nr.: 35 87 88 89 

E-mail: stil@stil.dk 

www.stil.dk 

CVR-nr.: 13223459 

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) 
 

22.02.2016 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174053


 
2 

hold, der er udarbejdet og underskrevet af en statsautoriseret eller regi-
streret revisor. En sådan erklæring har virkning i 2 år. 
 
Ud over de ændringer, der er en følge af, at erhvervsuddannelserne m.v. 
skal omfattes af ordningen med systemrevision, indebærer den nye be-
kendtgørelse følgende ændringer: 
 
En ny regel (udkastet § 9), hvorefter det er muligt at gribe ind over for 
leverandører, hvis systemer ikke overholder kravene. 
 
Hvis der opstår tvivl, om et studieadministrativt it-system fortsat opfyl-
der betingelserne for, at institutionerne kan bruge systemet, kan Styrelsen 
for It og Læring efter den nye regel beslutte, at systemet skal underkastes 
en ny systemrevision, selvom det er omfattet af en systemrevisionserklæ-
ring, der ikke er udløbet. 
 
En sådan beslutning vil kunne træffes efter høring af leverandørerne og 
brugerne af systemet, jf. de almindelige forvaltningsretlige regler. Der vil 
blive fastsat en frist for gennemførelsen af en ny systemrevision, og hvis 
den ikke gennemføres, vil institutionerne ikke længere kunne bruge sy-
stemet (efter en overgangsperiode, hvor de skal skifte system). 
 
Det nuværende kontrolmål, hvorefter systemleverandøren skal træffe de 
fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at 
oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, 
samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i 
øvrigt behandles i strid med persondataloven, hvis persondata opbevares 
hos systemleverandøren eller ved dennes foranstaltning, suppleres med, 
at det skal kontrolleres, at systemleverandøren har etableret procedurer 
for indgåelse af databehandleraftaler i overensstemmelse med personda-
taloven. 
 
Kontrolmålet indebærer ikke andre krav til systemleverandøren end de 
krav, som allerede følger af persondataloven. Se udkastets bilag 1, afsnit 
2.7. Sikkerhedsforanstaltninger, kontrolmål nr. 18. 
 
Som bilag A er vedlagt en oversigt over ændringerne i udkastet i forhold 
til den gældende bekendtgørelse nr. 1119 af 21. september 2015. 
 
Der vil på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside være en oversigt over 
de studieadministrative it-systemer, for hvilke styrelsen har modtaget en 
systemrevisionserklæring uden forbehold, og som institutionerne derfor 
kan anvende. Erklæringerne vil kunne sendes til styrelsen af den institu-
tion, der ønsker at bruge systemet, eller af den leverandør, der vil stille 
systemet til rådighed for en eller flere institutioner. 
 

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. juli 2016, 

og at kravene om, at der skal være en systemrevisionserklæring uden 

forbehold for de omfattede systemer, skal være opfyldt senest den 1. 

august 2016. Systemrevisionserklæringer, der er udarbejdet efter den hid-

til gældende bekendtgørelse bevarer deres gyldighed i 2 år, dvs. den 

samme periode som efter den hidtil gældende bekendtgørelse. 
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Kravene til institutionernes systemanvendelse i ministeriets instruks for 

tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) vil 

blive tilpasset den nye ordning samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræ-

den. Desuden vil regler i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, som 

forudsætter at institutionerne bruger bestemte administrative systemer, 

blive tilpasset den kommende valgfrihed. 

 

Bekendtgørelsesudkastet samt høringslisten kan også ses på 

www.hoeringsportalen.dk. 

 

Styrelsen for It og Læring skal anmode om at modtage eventuelle be-

mærkninger til udkastet til bekendtgørelse senest mandag den 21. 

marts 2016 kl. 15.00. 

 

Høringssvar kan sendes til sager@stil.dk med angivelse af ”Høring – 

Systemrevision af studieadministrative systemer [afsenders navn]” i em-

nefeltet. 

 

De modtagne høringssvar ved høringsfristens udløb vil snarest muligt 

efter fristens udløb blive offentliggjort på høringsportalen. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Steen Larsen, Styrelsen 

for It og Læring, direkte tlf. 89 37 65 73, eller til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Vagner 

Undervisningskonsulent 

Direkte tlf. 35 87 85 47 
  

http://www.hoeringsportalen.dk/
mailto:sager@stil.dk
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Bilag A 

Oversigt over ændringerne i udkastet og den gældende bekendtgørelse nr. 1119 af 21. 

september 2015. 

 

 Titlen er ændret som følge af, at erhvervsuddannelserne m.v. skal 
omfatte af bekendtgørelsen. 

 Den gældende bekendtgørelses § 1 er delt op i 
* en paragraf (udkastets § 1) om det institutionelles anvendelses-
område. Da erhvervsuddannelser kan udbydes af institutioner, 
der ikke er institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller insti-
tutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenud-
dannelse er det præciseret i udkastets § 1, stk. 2, at sådanne ud-
bydere, herunder også private udbydere, vil være omfattet af kra-
vene til de studieadministrative it-systemer. 
* en paragraf (udkastets § 2) om uddannelserne, hvorved be-
kendtgørelsen udover de uddannelser (de almene voksenuddan-
nelser (avu, fvu og ordblindeundervisning for voksne) samt de 
gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx)), der i dag er omfat-
tet af kravene vil omfatte: 
- pædagogikum ved gymnasiale uddannelser. 
- erhvervsuddannelser, herunder skolepraktik. 
- andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser, dvs. fodterapeut-
uddannelsen, lokomotivføreruddannelsen, fiskeriuddannelsen, 
adgangsgivende kurser til mejeriingeniør- og bandagistuddannel-
sen. 
- kombineret ungdomsuddannelse. 
- åben uddannelse, enkeltfag som led i ungdomsuddannelser un-
der erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 
- kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 
og institutioner for almengymnasiale uddannelser. 
Det er endvidere præciseret i paragraffen, at kravene også omfat-
ter introkurser og brobygning til ungdomsuddannelser (gældende 
bekendtgørelse omfatter alene brobygning og introduktionskur-
ser til de gymnasiale uddannelser). 

 Udkastets § 3 svarer til gældende bekendtgørelses § 2, dog med 
tilføjelse af en række nye systemer som følge af, at erhvervsud-
dannelser m.v. skal omfattes samt en række sproglige konse-
kvensændringer. 

 Udkastets § 4 svarer til gældende bekendtgørelses § 3 – dog er 
det præciseret, at det kan være fælles administrative it-systemer 
som institutionerne skal eller kan anvende. Bestemmelsen inde-
bærer, at fælles studieadministrative it-systemer, der stilles til rå-
dighed for institutionerne af Styrelsen for It og Læring ikke er 
omfattet af kravene i bekendtgørelsen om systemrevision. 

 Udkastets § 5 svarer til gældende bekendtgørelses § 4. Dog er tit-
len på bilaget ændret. 

 Udkastets § 6 svarer til gældende bekendtgørelse § 5. Det er i ud-
kastets § 6, stk. 2, præciseret, at systemrevisionserklæringen skal 
angive, hvilke uddannelser og aktiviteter revisionen af det studie-
administrative it-system har omfattet. Endvidere er der i udkastet 
§ 6, stk. 4, tilføjet, ”jf. dog § 9.” Baggrunden herfor er, at de i § 9 
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angivne tilfælde vil en systemrevisionserklæring ikke have 2 års 
virkning. 

 Udkastets § 7 svarer til gældende bekendtgørelses § 6. Det er dog 
præciseret, at oversigten offentliggøres på Styrelsen for It og Læ-
rings hjemmeside. 

 Udkastets § 8 svarer til gældende bekendtgørelse § 7. 

 Udkastets § 9 er den nye sanktionsbestemmelse. 

 Udkastets § 10 er ikrafttrædelsesbestemmelsen. Udkastets § 10, 
stk. 2, indebærer, at systemrevisionserklæringer, der er udarbejdet 
efter den hidtil gældende bekendtgørelse bevarer deres gyldighed 
i 2 år, dvs. samme periode som efter den hidtil gældende be-
kendtgørelse. Udkastets § 10, stk. 3, indebærer, at kravet om en 
systemrevisionserklæring for de uddannelser, der som noget nyt 
omfattes af ordningen skal være opfyldt den 1. august 2016. 

 Udkastets bilag opdateret med yderligere kontrolmål som følge 
af, at bekendtgørelsen skal omfatte flere uddannelser og aktivite-
ter end den gældende. Endvidere er kontrolmål nr. 18 udbygget 
med henblik på at sikre sikkerheden omkring behandling af per-
sonoplysninger. 
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Bilag B 

Høringsliste 

Organisation m.v. 

Akademikerne 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne 

Dansk Erhverv 

Dansk Industri (DI)  

Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne 

Danske Erhvervsskoler – Lederne 

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 

Danske Gymnasier 

Danske Landbrugsskoler 

Danske SOSU-skoler 

Datatilsynet 

Erhvervsskolelederne i Danmark 

Erhvervsskolernes Elevorganisation 

Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene 

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) 

Forlæggerforeningen 

FSR - danske revisorer 

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 

Gymnasiernes Bestyrelsesforening  

Gymnasieskolernes Lærerforening 

Handelsskolernes Lærerforening 

ITEK 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Landboungdom 

Landselevbestyrelsen for det pædagogiske område 

Landselevbestyrelsen for social- og sundhedsområdet 

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 

Lederforeningen for VUC 

Netværket for kostafdelinger 

Private Gymnasier og Studenterkurser  

Rigsrevisionen  

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser 

Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Rådet for Ungdomsuddannelser 

Uddannelsesforbundet 

UU Danmark 

VUC Bestyrelsesforeningen 

 


