
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadmini-

strative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene vok-

senuddannelser og to ændringsbekendtgørelser 

 

Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring, sender herved ud-

kast til tre bekendtgørelser i høring. De tre bekendtgørelser er 

 bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de 
gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, 

 bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om revision og til-
skudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannel-
ser og almen voksenuddannelse m.v. og  

 bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om revision og til-
skudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

 
Bekendtgørelserne er et led i åbningen af markedet for studieadministra-
tive systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannel-
ser. 
 
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. Efter bekendtgørelsen vil det være et krav, at der for systemet fore-
ligger en systemrevisionserklæring, der er udarbejdet og underskrevet af 
en statsautoriseret eller registreret revisor. Erklæringen skal være udar-
bejdet i overensstemmelse med standarden ISAE 3402 og vil have virk-
ning i 2 år fra revisors underskrivelse. Information om standarden ISAE 
3402 kan findes på www.isae3402.com. 
 
Der vil på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside være en oversigt over 
de studieadministrative it-systemer, for hvilke styrelsen har modtaget en 
systemrevisionserklæring og som institutionerne derfor kan anvende. 
Erklæringerne vil kunne sendes til styrelsen af den institution, der ønsker 
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at bruge systemet, eller af den leverandør der vil stille systemet til rådig-
hed for en eller flere institutioner. 
 

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. juli 2015, 

og at kravene om, at der skal være en systemrevisionserklæring for de 

omfattede systemer, skal være opfyldt senest den 1. januar 2016. 

 

De it-systemer, der efter udkastet er omfattet af den nye bekendtgørelse, 

vil fremover ikke være omfattet af reglerne om systemrevision i bekendt-

gørelserne om revision og tilskudskontrol. Der henvises til vedlagte ud-

kast til ændringsbekendtgørelser. 

 

Der vil snarest blive sendt en ny bekendtgørelse om revision og tilskuds-

kontrol i høring. Denne bekendtgørelse vil være gældende for alle regule-

rede institutionsområder på Undervisningsministeriets område. 

  

Kravene til institutionernes systemanvendelse i Instruks for tilskud til 

institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-

nelse (AGV-instruksen) og i Undervisningsministeriets instruks for til-

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

blive tilpasset den nye ordning samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræ-

delse. 

 

Uddannelsesinstitutionerne skal i forbindelse med indgåelse af kontrakter 

med leverandører af studieadministrative systemer omfattet af den nye 

bekendtgørelse ikke alene påse, at der for det pågældende system fore-

findes en systemrevisionserklæring, før systemet tages i brug. Kontrakter 

med leverandørerne af sådanne systemer skal ligesom andre kontrakter 

indgås på sædvanlige markedsvilkår. Sådanne kontrakter er således un-

dergivet de almindelige krav til institutionerne om en forsvarlig økono-

misk forvaltning. Opfyldelsen af dette krav vil fortsat være omfattet af 

den almindelige revision af institutionernes økonomi og forvaltning. Sty-

relsen for It og Læring vil i forbindelse med ikrafttrædelsen af den på-

tænkte bekendtgørelse sammen med lederforeningerne iværksætte en 

vejledningsindsats om kontraktindgåelse. 

 

Bekendtgørelsesudkastene samt høringslisten kan også ses på 

www.hoeringsportalen.dk. 

 

Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring, skal anmode om at 

modtage eventuelle bemærkninger til udkastene til bekendtgørelser se-

nest mandag den 18. maj 2015 kl. 15.00. 

 

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

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

nefeltet. 

 

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 chefkonsulent Steen Larsen, Styrelsen 

for It og Læring, tlf. 25 23 42 49, eller til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Vagner 

Undervisningskonsulent 

Direkte tlf. 3587 8547 

  



 
4 

Høringsliste 

 

Organisation m.v. 

Akademikerne 

Bestyrelsesforeningen for Social- og 
Sundhedsskoler 

Dansk Erhverv 

Dansk Industri (DI)  

Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne 

Danske Erhvervsskoler – Lederne 

Danske Gymnasieelevers Sammenslut-
ning 

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 pædagogi-
ske område 

Landselevbestyrelsen for social- og 
sundhedsområdet 

Landssammenslutningen af Handelssko-
leelever 

Lederforeningen for VUC 

Netværket for kostafdelinger 

Private Gymnasier og Studenterkurser  

Rigsrevisionen  

Rådet for de Grundlæggende Erhvervs-
rettede Uddannelser 

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

Rådet for Ungdomsuddannelser 

Uddannelsesforbundet 

UU Danmark 

VUC Bestyrelsesforening 

 


