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Høringssvar udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer 


Hermed fremsendes høringssvar fra UU DANMARK. Hoslagte er fremsendt på mail til sager@stil.dk 


 


UU DANMARK takker for muligheden for at afgive høringssvar og meddeler, at vi ingen kommentarer har. 


 


Med venlig hilsen 


 
Mark Jensen 


Formand for UU DANMARK 








 


 


 


Undervisningsministeriet 


Styrelsen for It og Læring 


Vester Voldgade 123 


1552 København V 


 


 


København den 23. maj 2017 


 


Høringsvar til udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for 


almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. 
 


Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier fremsender hermed fælles høringssvar til 


udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, 


erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl., som skal erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 


790 af 23. juni 2016 om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, 


erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl.  


Foreningerne har ingen kommentarer til de oplistede ændringer i bekendtgørelsen.  


Af mere generel karakter vedr. lovgivningen på området henviser foreningerne til tidligere høringssvar til 


revisionsbekendtgørelsen nr. 790 af 23. juni 2016 og den forudgående bekendtgørelse nr. 1119 af 21. 


september 2015. 


Begge høringssvar er at finde her: http://deg.dk/medlem/it/markedsaabning/ 


 


På vegne af Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. 


 


Anne Wieth-Knudsen 


Specialkonsulent, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier 



http://deg.dk/medlem/it/markedsaabning/






 


 


København d. 24. maj 2017 


Til  


Undervisningsministeriet, STIL 
Vester Voldgade 123 
1220 København K 
 


Fremsendt som e-post til sager@stil.dk med følgende angivelse i emnefeltet:  
" Høring – Systemrevision af studieadministrative systemer. Danmarks Private Skoler”. 


Høringssvar vedrørende: Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for 
almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m. fl. 
 
I høringsbrev af 26. april 2017 anmoder Undervisningsministeriet ved STIL om eventuelle bemærkninger 
vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for 
muligheden til at give vores synspunkter til kende. Her følger vores svar: 
 
Bekendtgørelsen beskriver en lang række praktiske og tekniske krav til studieadministrative systemer. 
Foreningen vil her meddele sin bekymring for, at tekniske og administrative krav kan være med til at sætte 
en bestemt standard i forhold til uddannelsernes mulighed for organisering af læring og undervisning. Her 
er vi naturligvis i særligt grad optaget af, at de frihedsgrader, der med gymnasiereformen er givet de private 
gymnasier forhindres direkte eller indirekte. Et af kendetegnene ved den private sektor er, at der tænkes 
anderledes i forhold til sammensætning af det pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud. Denne 
mulighed må ikke forhindres, og vi beder Ministeriet have særligt øje for problematikken. 
- 
Det er vores opfattelse, at udbuddet af studieadministrative systemer i dag er præget af monopolagtige 
tilstande. Vi er bekymrede for, at den store kompleksitet, der lægges op til i de studieadministrative 
systemer vil betyde en yderligere skærpelse af den tendens.  
- 
I forbindelse med adgangsstyring og styring af adgang til personoplysninger, vil foreningen udtrykke sin 
holdning til, at kravene til systemerne og systemernes udbydere skærpes. Således savnes tydelige 
retningslinjer, der kan forhindre den åbenhed, der i dag er i systemerne. Vi har oplevet eksempler på, at de 
administrative systemer misbruges af eksterne parter til at hente oplysninger om elever og medarbejdere 
på institutionerne. Helt konkret må det sikres, at ikke bare persondataloven overholdes, men at ingen 
eksterne parter kan få adgang til oplysninger i systemerne, hvilket er muligt i dag. Det forhindres ved, at der 
ikke skabes rum til fortolkning fra systemudbydernes side. 
 
På foreningens vegne, 
Karsten Suhr, formand 
ks@privateskoler.dk 


     


Danmarks Private Skoler 
Ny Kongensgade 15, 3. 
1472 København K 



mailto:ks@privateskoler.dk

http://www.privateskoler.dk/

http://www.facebook.com/privateskoler

http://www.mynewsdesk.com/dk/privateskoler






 


 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ved e-mail af 26. april 2017 har Styrelsen for It og Læring (STIL) anmodet 


om Datatilsynets eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast til bekendt-


gørelse. 


 


Datatilsynet skal generelt understrege, at behandling af personoplysninger 


under alle omstændigheder skal ske under behørig iagttagelse af persondata-


lovens
1
 og sikkerhedsbekendtgørelsens


2
 regler. 


 


Datatilsynet kan navnlig pege på følgende regler i persondataloven: 


 


 Grundbetingelserne i persondatalovens § 5 om god databehandlings-


skik, saglighed, proportionalitet, datakvalitet og sletning 


 Behandlingsbetingelserne i persondatalovens § 6 om almindelige per-


sonoplysninger, §§ 7 og 8 om følsomme personoplysninger samt § 11 


om personnumre 


 Reglerne om de registreredes personers rettigheder i kapitel 8-10, her-


under 


o Den dataansvarliges oplysningspligt ved modtagelse/indsamling af 


oplysninger, jf. persondatalovens §§ 28 og 29 


o Den registreredes ret til indsigt og øvrige rettigheder  


 Reglerne om datasikkerhed i §§ 41 og 42 – kravet om fornødne sikker-


hedsforanstaltninger, skriftlig databehandleraftale og kontrol med data-


behandleren  


 Reglerne om anmeldelse til og tilladelse/udtalelse fra Datatilsynet i ka-


pitel 12 og 13 samt reglerne om tilladelse fra Datatilsynet i bl.a. § 10, 


stk. 3, og § 27, stk. 4 


 


Hvis der i bekendtgørelsen fastsættes regler om behandling af personoplys-


ninger, skal der være hjemmel til dette i bemyndigelsesloven. 


                                                 
1
 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer 


2
 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000, som ændret ved bekendtgørelse 


nr. 201 af 22. marts 2001, om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, 


som behandles for den offentlige forvaltning 


Styrelsen for It og Læring  


Olof Palmes Allé 38   


8200 Århus N 


 


Sendt til: sager@stil.dk og steen.larsen@stil.dk  


23. maj 2017 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studiead-


ministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddan-


nelser, de gymnasiale uddannelser m.fl.  
  
Datatilsynet 


Borgergade 28, 5. 


1300  København K 


 


CVR-nr. 11-88-37-29 


 


Telefon 3319 3200 


Fax 3319 3218 


 


E-mail 


dt@datatilsynet.dk 


www.datatilsynet.dk 


 


J.nr.  2017-122-1368 


Dok.nr. 430464 


Sagsbehandler 


Cathrine Serup Raasdal 


Direkte 3319 3213 



mailto:sager@stil.dk
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Eventuelle bestemmelser om behandling af personoplysninger i bekendtgørel-


sen må ikke fravige persondataloven. Fravigelse af persondataloven kan såle-


des kun ske ved lov, og det skal i den forbindelse fremgå af lovforslaget, at 


der tilsigtes en fravigelse af persondataloven.  


 


Hvis der er særregler om behandling af personoplysninger i den lov, som be-


kendtgørelsen vedrører, skal disse regler også iagttages.  


 


Dette høringssvar er standardmæssigt. Da Datatilsynet har mange sager under 


behandling, har tilsynet desværre ikke mulighed for at forholde sig konkret til 


bekendtgørelsens bestemmelser. 


 


Datatilsynet må således forbeholde sig sin stillingtagen til eventuelle behand-


linger af personoplysninger som følge af bekendtgørelsens bestemmelser i 


tilfælde af en eventuel klage eller lignende. 


 


Datatilsynet har dog noteret sig, at persondatalovens regler er taget i betragt-


ning i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende bekendtgørelse samt 


tilhørende bilag, herunder navnlig persondatalovens sikkerhedsbestemmelser.  


 


 


Med venlig hilsen 


 


 


Cathrine Serup Raasdal 


 








Til Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og Læring  
  
Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag har modtaget høring vedr. "Udkast til bekendtgørelse om 
krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de 
gymnasiale uddannelser m.fl. " 
  
Høringen giver ikke Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag anledning til bemærkninger.  
 
 
Venlig hilsen  
Anette Bonde 
 
 


 
Pension og Sikring · Hillerød 
Juridisk Konsulent 
Direkte nummer +45 48 20 47 76  ·  Mobil +45 20 49 22 24 
E-mail ABO@ATP.DK 
 
ATP · Kongens Vænge 8 · 3400 Hillerød  
Telefon +45 70 11 12 13 · www.atp.dk · CVR-nr. 43405810  
Følg ATP Koncernen på Facebook · LinkedIn 
 
Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør 
opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en 
fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak.  
 



mailto:ABO@ATP.DK

http://www.atp.dk/

https://www.facebook.com/atpkoncernen

https://www.linkedin.com/company/atp
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Styrelsen for It og Læring 


Att.: Chefkonsulent Steen Larsen 


E-mail: sager@stil.dk 


Landgreven 4 


1301 København K 


 


Tlf. 33 92 84 00 


 


rr@rigsrevisionen.dk 


www.rigsrevisionen.dk 


  


Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-


systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gym-


nasiale uddannelser m. fl.  


 16. maj 2017 


 


Med brev af 26. april 2017 anmoder Styrelsen for It og Læring om at modtage 


eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse med svarfrist mandag 


den 24. maj 2017 kl. 15.00. 


 


Der er tale om følgende bekendtgørelse: 


 Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for 


almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddan-


nelser m. fl. 


 


Rigsrevisionen har gennemgået bekendtgørelsen med fokus på bestemmel-


ser vedrørende it-revisions- og/eller it-sikkerhedsforhold.   


 


Rigsrevisionen har ingen bemærkninger til ændringerne i bekendtgørelsen. 


 


 


Med venlig hilsen 


 


 


Thomas Andersen 


Specialkonsulent 


Kontor: 16. kontor 


J.nr.: 28012 


Til orientering for: 


  


- Undervisningsministeriet, Depar-


tementet, e-mail: uvm@uvm.dk 


 


- Chefkonsulent Marianne Thom-


sen, e-mail: marianne.thom-


sen@uvm.dk 


 


- Kontorfuldmægtig Tala Overlade, 


e-mail: tala.overlade@uvm.dk 



mailto:uvm@uvm.dk

mailto:marianne.thomsen@uvm.dk

mailto:marianne.thomsen@uvm.dk

mailto:tala.overlade@uvm.dk






Anne-Birgitte Rasmussen                     


Formand for Danske Gymnasier            


 


/ 


 


Hans Peter Jensen 


Formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening 








 


Undervisningsministeriet 


Styrelsen for It og Læring 


Olof Palmes Allé 38 


8200  Aarhus N 


Att.: Chefkonsulent Steen Larsen 


Pr. e-mail: sager@stil.dk 


 


 
24. maj 2017 


 


 


Høring – Systemrevision af studieadministrative systemer – FSR – 


danske revisorer  


 


Tak for muligheden for at kommentere udkastet til bekendtgørelsen. 


 


I marts 2016 afgav vi en række kommentarer til den nuværende udgave af be-


kendtgørelsen. Da vi ikke kan se, at myndighederne har taget højde for vores 


bemærkninger, og disse fortsat er relevante, genfremsender vi hermed vores 


kommentarer: 


 


FSR – danske revisorer støtter op om formålet med bekendtgørelsen, som er en 


markedsgørelse af de studieadministrative it-systemer, således at der i højere 


grad er valgmulighed for de pågældende institutioner til at vælge det it-system, 


som matcher deres behov og krav. 


 
FSR – danske revisorer støtter derfor muligheden for, at private udbydere kan 


udvikle it-systemer til uddannelsesinstitutionerne, og vi finder det essentielt, at 


der foreligger klare og tydelige beskrivelser af, hvilke krav de studieadministrati-


ve it-systemer skal leve op til. 


 
I forbindelse med markedsgørelsen af de studieadministrative it-systemer er det 


afgørende, at systemerne fungerer hensigtsmæssigt, og at borgere, brugere og 


myndigheden kan nære tillid til, at systemet kan understøtte en lovlig og effektiv 


administration. 


 
Efter vores opfattelse har styrelsen fundet en hensigtsmæssig model, da forud-


sætningen for at anvende et system er, at der for det pågældende system fore-


ligger en revisorerklæring afgivet af en godkendt revisor, som er udarbejdet på 


baggrund af den i bilag 1 medsendte it-instruks om krav til systemrevision af 


studieadministrative systemer. Revisor skal i den forbindelse agere som offent-


lighedens tillidsrepræsentant og er desuden underlagt de krav og normer, som 


gælder efter revisorlovgivningen. 
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Side 2  
Generelle bemærkninger 


Af bekendtgørelsens § 6, stk. 2, fremgår, at revisorerklæringen skal være 


udarbejdet i overensstemmelse med ISAE 3402 som en type 2-erklæring. 


Den erklæring, der efterspørges, skal retsmæssigt afgives efter ISAE 3000, 


Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske fi-


nansielle oplysninger. Vi foreslår, at det anføres, at erklæringen skal udar-


bejdes efter ISAE 3000, men i overensstemmelse med den rapporteringsme-


tode, som anvendes i 3402. Herved opnås stort set den samme specifikati-


onsgrad som i en ISAE 3402. Samtidig bliver erklæringens struktur opdateret 


efter de seneste retningslinjer i den ajourførte ISAE 3000. 


 
I § 6, stk. 3, henvises til styrelsens hjemmeside, hvor man kan få adgang til 


den omtalte ISAE 3402-standard. Følger man linket, ledes man videre til en 


ældre version af ISAE 3402 samt en ældre artikel skrevet af BDO. Vi skal derfor 


opfordre til, at der henvises og gives adgang til den nyeste version af ISAE 


3402/3000. 
 


 


Af § 6, stk. 4, fremgår, at en systemrevisionserklæring har virkning i 2 år fra 


revisors underskrivelse af erklæringen. Denne bestemmelse har konsekvenser 


for den enkelte institutions revisor, da en systemrevisionserklæring ikke har 


fremadrettet virkning, men alene udtaler sig om kontroller for en periode, som 


ligger forud for revisors erklæring. Vi skal gøre opmærksom på, at den enkelte 


uddannelsesinstitutions eksterne revisor ifølge almindeligt anerkendte revisi-


onsprincipper ikke kan anvende en erklæring i forbindelse med den eksterne 


revision, når erklæringen vedrører en anden periode end den periode, som den 


eksterne revisor reviderer. Den eksterne revisor kan således typisk kun i meget 


begrænset omfang anvende systemrevisionserklæringen i det 2. år. 
 


 


Efter instruksen lægges der op til en ISAE 3402/3000-erklæring med op til 91 


kontrolmål. Dette giver mindst 91 kontroller og sandsynligvis flere – måske sna-


rere i nærheden af 200 kontroller. Såfremt bare ét af de 91 kontrolmål fejler, 


medfører det en erklæring med forbehold, hvilket i henhold til § 6, stk. 1, synes 


at medføre, at institutionen ikke kan anvende det pågældende system. 


 
Som sidebemærkning skal vi gøre opmærksom på, at en systemrevisionserklæ-


ring med forbehold ud fra almindeligt anerkendte revisionsprincipper og ud fra 


forbeholdets karakter og omfang godt vil kunne anvendes i forbindelse med den 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Side 3 eksterne revision af institutionens rapportering, idet den eksterne revisor blot vil 


tage højde for forbeholdet i planlægningen af revisionen. 


 
Hvad sker der i den situation, hvor en institution anvender et system, der ikke er 


med på listen (f.eks. et indberettet system med forbehold), eller hvor en revisor 


afgiver en erklæring med forbehold om en konkret institutions opgørelse på 


grund af et system, som allerede er taget i brug? Det virker administrativt tungt 


for den pågældende institution, hvis den skal tage et nyt system i brug, såfremt 


erklæringen afgives med et forbehold. Med 91 kontrolmål er der en vis risiko for, 


at bare ét kontrolmål fejler. 


 
På trods af, at der er 91 kontrolmål, savner FSR – danske revisorer direkte 


kontrolmål relateret til f.eks. fysisk og miljømæssig sikkerhed hos it-


leverandøren. 


 
I øvrigt savnes der i bilag 1 stillingtagen til it-leverandørens eventuelle brug af 


underleverandører. 


 
Specifikke bemærkninger 
Efter vores opfattelse er kontrolmålene i bilag 1, afsnit 2, mere beskrevet som 


kontroller og ikke kontrolmål. Det er beskrivelsen før skemaet, der er kontrol-


målet, hvorimod ˝kontrolmålene˝ i skemaet er eksempler på tilknyttede kon-


troller til selve kontrolmålet. 


 


Kontrol 18B i bilag 1 henviser til, at det skal kontrolleres, at systemleverandøren 


har etableret procedurer for indgåelse af databehandleraftaler i overensstem-


melse med persondataloven. I henhold til persondataloven er det den dataan-


svarlige, som har ansvaret for, at der indgås en databehandleraftale. Det bør 


derfor være den dataansvarlige (institutionen), der skal have en procedure for 


indgåelse af disse kontrakter. Procedurer for indgåelse af databehandleraftaler 


skal derfor af serviceleverandøren tages med som en komplementerende kontrol 


hos institutionen. 


 
Kontrolmål 20 ser umiddelbart ud til at være en blanding af kontroller relateret til 


udvikling, change management og drift, og det er svært at se, at alle de nævnte 


˝kontrolmål˝ (kontroller) har relevans for styring af kommunikation. 
 


 


Som en slutbemærkning gør vi opmærksom på, at EU’s institutioner primo 2016 


vedtog den nye persondataforordning. Vi skal derfor opfordre til, at man overve-







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Side 4 jer konsekvenserne af de nye regler, som træder i kraft primo 2018, i forhold til 


vedhæftede bekendtgørelsesudkast. 


 
 


 


 


Med venlig hilsen 
 
 
 


Peter Krogh Olsen 


fagkonsulent 


 







