
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadmini-

strative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsud-

dannelser, de gymnasiale uddannelser m. fl. 

 

Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring, sender herved 

 Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-

systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de 

gymnasiale uddannelser m. fl. 

i høring. 

Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 790 af 23. 

juni 2016 om krav til studieadministrative it-systemer for almene vok-

senuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl.: 

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181728). 

Som bilag A er vedlagt en oversigt over ændringerne i udkastet i forhold 

til den gældende bekendtgørelse nr. 790 af 23. juni 2016. 

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. juli 2017.  

Systemrevisionserklæringer, der er udarbejdet efter den hidtil gældende 

bekendtgørelse eller tidligere gældende bekendtgørelser, bevarer deres 

gyldighed i 2 år fra revisors underskrivelse af revisorerklæringen. 

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 onsdag den 24. maj 

2017 kl. 15.00. 

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

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

nefeltet. 

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) 
 

26.04.2017 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181728
http://www.hoeringsportalen.dk/
mailto:sager@stil.dk
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De modtagne høringssvar ved høringsfristens udløb vil snarest muligt 

efter fristens udløb blive offentliggjort på høringsportalen. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

Steen Larsen 

Chefkonsulent 

Styrelsen for It og Læring 

Tlf. 25 23 42 49 
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Bilag A 

Oversigt over ændringer i udkastet i forhold til den gældende bekendtgørelse nr. 790 af 

23. juni 2016. 

• Bekendtgørelsens titel er ændret som følge af ny fællesbetegnelse 

for de gymnasiale uddannelser. 

• I oversigten i § 1, stk. 1, over omfattede institutioner er tilføjet pri-

vate gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedel-

seseksamen (hf-kurser). Denne betegnelse ændres pr. 1. august 2017 

til private institutioner for gymnasiale uddannelser. Der er tale om 

en udmøntning af den nye bemyndigelse i § 26, stk. 3, i lov om pri-

vate gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedel-

seseksamen (hf-kurser) (lovbekendtgørelse nr. 891 af 29. juni 2016), 

som blev indsat ved § 3, nr. 11, i lov nr. 1746 af 27. december 2016. 

• Oversigten i § 2 over omfattede uddannelser er ændret, idet beteg-

nelsen "De gymnasiale uddannelser" erstatter separate betegnelser 

for hf, hhx, htx og stx. 

• Oversigten i § 3 over centrale systemer, med hvilke de omfattede 

studieadministrative systemer udveksler data, er ændret i forhold til 

følgende: 

• Betegnelsen "STIL Statistik" er ændret til "Datavarehuset". 

• Dataudveksling ift. UU-centre er fjernet fra oversigten, da den-

ne ikke længere er omfattet af bekendtgørelsen. 

• Dataudveksling med Netprøver.dk (hentning af eksamenska-

rakterer) er tilføjet oversigten, da denne fremover vil være om-

fattet af bekendtgørelsen. 

• Ikrafttrædelsesdatoen i § 10, stk. 1, er ændret til den 1. juli 2017, dog 

i forhold til Netprøver.dk til den 1. juli 2018, således at tilføjelsen af 

Netprøver.dk ikke i sig selv nødvendiggør fornyet systemrevision 

før denne dato. 

• Henvisningen til tidligere gældende bekendtgørelse i § 10, stk. 2, er 

konsekvensændret. Desuden nævnes i afsnittet om bevarelse af gyl-

dighed for systemrevisionserklæringer, som er udarbejdet i henhold 

til tidligere gældende bekendtgørelse, både bekendtgørelse nr. 790 af 

23. juni 2016 og den forudgående bekendtgørelse nr. 1119 af 21. 

september 2015, da der ved ikrafttrædelsestidspunktet for den 

kommende bekendtgørelse vil findes gyldige systemrevisionserklæ-

ringer, som er underskrevet af revisor i perioden da sidstnævnte be-

kendtgørelse var gældende. 

• Tidsfristbestemmelsen i den gældende bekendtgørelses § 10, stk. 3, 

er fjernet. 

• Uddannelsesområdebetegnelsen "VUC" i Tabel 1 i Bilag 1, afsnit 1, 

er ændret til "Almene voksenuddannelser". 

• Betegnelserne for de gymnasiale uddannelser i Bilag 1, herunder i 

oversigten i Tabel 1, er ændret som konsekvens af ændrede beteg-
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nelser i lov om de gymnasiale uddannelser, nr. 1716 af 27. december 

2016. 

• Der er sket ændringer i Bilag 1, afsnit 4 (oversigten i Tabel 2 og ef-

terfølgende tekstafsnit) i forhold til følgende: 

• Ændring af betegnelse fra "STIL Statistik" til "Datavarehuset". 

• Tilføjelse af ny grænseflade for Ungedatabasen (hentning af va-

lideringer og adviseringer). 

• Fjernelse af grænseflade for XPRS til udmelding af prøverelate-

ret uddannelsesmodel, da en forenet uddannelsesmodel frem-

over udmeldes via den af bekendtgørelsen omfattede CØSA-

grænseflade. 

• Fjernelse af grænseflade for UU-centre. 

• Tilføjelse af ny grænseflade for Netprøver.dk (hentning af ek-

samenskarakterer). 
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Bilag B 

Høringsliste. 

Organisation m.v. 

Akademikerne 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne 

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier 

Dansk Erhverv 

Dansk Industri (DI)  

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne 

Danske Forlag 

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 

Danske Gymnasier 

Danske Landbrugsskoler 

Danske SOSU-skoler 

Datatilsynet 

DI Digital 

Erhvervsskolelederne 

Erhvervsskolernes ElevOrganisation 

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) 

FSR - danske revisorer 

FTF 

Gymnasiernes Bestyrelsesforening  

Gymnasieskolernes Lærerforening 

Handelsskolernes Lærerforening 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Landboungdom 

Landselevbestyrelsen for det pædagogiske område 

Landselevbestyrelsen for social- og sundhedsområdet 

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 

Lederforeningen for VUC 

Netværket for kostafdelinger 

Rigsrevisionen  

Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Rådet for Ungdomsuddannelser 

Uddannelsesforbundet 

UU Danmark 

VUC Bestyrelsesforeningen 

 


