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Høringssvar om udkast til bekendtgørelsen vedrører krav til 

studieadministrative it-systemer for almene voksenuddan-
nelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 

de gymnasiale uddannelser m.fl. 

DA har gennem VEU-rådet og fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede 

Uddannelser (REU) modtaget høring om udkast til bekendtgørelsen vedrører krav 

til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsud-

dannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. 

Udkastet til bekendtgørelse omfatter en opdatering af eksisterende bekendtgø-

relser bl.a. foranlediget af, at de studieadministrative løsninger også vil omfatte 

AMU. Ændringerne i udkastet har overvejende karakter af tekniske og redaktio-

nelle opdateringer. Til disse har DA ingen konkrete bemærkninger. 

DA har en naturlig forventning om, at data om borgere og virksomheder be-

handles med fornødent hensyn til fortrolighed. I forhold til den generelle drift af 

de studieadministrative systemer mener DA, at det er afgørende, at der sikres 

stabile dataleverancer til ministeriet, der kan understøtte VEU- og EUD-områ-

det med retvisende data for skolernes aktiviteter. 

 

DA lægger desuden vægt på, at kravene til studieadministrative systemer ikke 

forøger barrieren for, at nye offentlige eller private udbydere engagerer sig i 

AMU. Af trepartsaftalen fra oktober 2017 fremgår det, at regeringen og ar-

bejdsmarkeds parter er enige om, at det skal være lettere at blive AMU-udby-

der. 
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Med venlig hilsen 

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING 

Sign. Rasmus Enemark 

  

 



 
          
                                         
 
Undervisningsministeriet 
Styrelsen for IT og læring 
 
sager@stil.dk 
 
 

25.04.2018 
 

Høringssvar – Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannel-
ser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. 
  
Vi har set, at der afholdes høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer 
for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannel-
ser m.fl. 
  
Dansk Friskoleforening er ikke på høringslisten. Det undrer vi os over, da foreningen har et antal skoler, der 
fra august måned vil være omfattet af loven om private gymnasier, og således er sidestillet med ”Danmarks 
Private Skoler – grundskoler og gymnasier”. Vi skal bede om, at blive optaget på listen ved fremtidige hørin-
ger. 
  
Medlemsskolerne i Dansk Friskoleforening, som er private gymnasier, udbyder en særlig prøvefri HF-uddan-
nelse, og skolerne udbyder kun denne ene uddannelse som privat gymnasium. Denne betegnelse indgår ikke i 
fortegnelsen i Tabel 1 i Bilag 1. Vi kan ikke vurdere om det har nogen praktisk betydning, men nævner det 
for en god ordens skyld. 
  
Derudover har foreningen ingen bemærkninger til udkastet. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
på foreningens vegne 

 
 
 

Peter Bendix Pedersen       Søren Stein Brinck  
Formand         Sekretariatsleder  



 
 

 

 

 

Undervisningsministeriet 

Styrelsen for IT og Læring 

Vester Voldgade 123 

1552 København V 

 

 

 

Den 23. april 2018 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene 

voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser 

m.fl. 

 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) kvitterer hermed for høring vedr. udkast til bekendtgørelse om 

krav til studieadministrative it-systemer.  

I lyset af den snarlige ikrafttræden af databeskyttelsesforordningen (GDPR) den 25. maj 2018 mener DEG, 

at der i bekendtgørelsen i langt højere grad bør være fokus på elementer vedr. beskyttelse af skolernes 

data, herunder elever og medarbejderes data. Ligeledes bør der i bekendtgørelsen refereres til GDPR i 

stedet for persondataloven, jf. fx kontrolmål 19. 

Derudover kan det give skolerne et misvisende billede af tryghed, da det kan opfattes som, at et godkendt 

studieadministrativt it-system er ensbetydende med, at det lever op til reglerne i GDPR. 

DEG er bekymrede for, om leverandørerne vil kunne understøtte AMU-området grundet dets kompleksitet. 

DEG henviser i øvrigt til tidligere fremsendte høringssvar vedr. systemrevisionsbekendtgørelsen. 

 

På vegne af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  

 

 

Anne Wieth-Knudsen 

Specialkonsulent 

 

 



Fra: Charlotte Enevoldsen [mailto:cen@danskerhverv.dk]  
Sendt: 25. april 2018 10:20 

Til: UVM - STIL - sager 

Emne: Høring 2018 - Systemrevision af studieadministrative systemer, Danske Forlag 

 
Danske Forlag takker for modtagelsen af høring vedr. systemrevision af studieadministrative 

systemer. 

 

Vi har ikke bemærkninger til høringen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Charlotte Enevoldsen 

Sekretariatschef for Danske Undervisningsforlag 

 

MOBIL: +45 9137 3124 

DIREKTE: +45 3374 6251 

cen@danskerhverv.dk 

 









 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved e-mail af 28. marts 2018 har Styrelsen for IT og Læring anmodet om 

Datatilsynets eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast til bekendtgø-

relse. 

 

Datatilsynet skal i den forbindelse henvise til bekendtgørelsens Bilag 1, afsnit 

2.7 hvor der henvises til persondataloven. Da det fremgår af bekendtgørelsens 

§ 11, stk. 1, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018 skal Datatilsynet 

for god ordens skyld henlede opmærksomheden på, at databeskyttelsesforord-

ningen1 – som træder i stedet for persondataloven – får virkning fra den 25. 

maj 2018, ligesom den kommende databeskyttelseslov2 forventes at træde i 

kraft den 25. maj 2018. Bilag 1, afsnit 2.7, bør derfor tilpasses de nye databe-

skyttelsesregler.  

 

Datatilsynet forudsætter herudover, at databeskyttelsesforordningens og den 

kommende databeskyttelseslovs bestemmelser, herunder kravene til behand-

lingssikkerhed, anvendelse af databehandlere, databeskyttelse gennem design 

og standardindstillinger, konsekvensanalyse og de registreredes rettigheder, 

vil blive iagttaget i forbindelse med de behandlinger af personoplysninger, der 

vil ske som følge af bekendtgørelsens bestemmelser.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christine Børglum Sørensen 

 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse  

af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling  

af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF 
2 L 68 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 

udvekslinger (databeskyttelsesloven), fremsat den 25 oktober 2017. 

Styrelsen for IT og Læring   

Vester Voldgade 123     

1552 København V 

Danmark 

 

Sendt til: sager@stil.dk 

24. april 2018 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studiead-

ministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddan-

nelser, arbejdsmarkedsuddannelse, 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.  2018-12-0018 

Dok.nr. 1160 

Sagsbehandler 

Christine Børglum 

Sørensen 

Direkte 3319 3258 



 

FSR – danske revisorer 
Kronprinsessegade 8 
DK - 1306 København K  
 
Telefon +45 3393 9191 
fsr@fsr.dk 
www.fsr.dk 
 
CVR. 55 09 72 16 
Danske Bank 
Reg. 4183 

Konto nr. 2500102295 

Undervisningsministeriet 

Styrelsen for It og Læring 

Vester Voldgade 123 

1552  København V 

Att.: Chefkonsulent Steen Larsen 

Pr. e-mail: sager@stil.dk 

 

 
25. april 2018 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-

systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, 

arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl.  

 

Tak for muligheden for at kommentere udkastet. 

 

Vi har tidligere både i marts 2016 og senest den 24. maj 2017 afgivet kommen-

tarer til bekendtgørelsen.  

 

En række af de tidligere rejste bemærkninger ses fortsat at være relevante, og 

vi vedhæfter derfor vores to tidligere høringssvar. 

 

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt ministeriet har spørgsmål til vores tidlige-

re fremsendte høringssvar. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Brian Adrian Wessel Nikoline Mathilde Haas 

faglig direktør 

 

student 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



Fra: Ann Riisgaard  
Sendt: 25. april 2018 12:21 

Til: Steen Larsen; UVM - STIL - sager 

Cc: Michael Christian Høg Riis (KFST) 
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer [KFST] 

 

Kære Steen Larsen  

Tak for din mail af 28. marts 2018 nedenfor vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til 

studieadministrative it-systemer. 

Det fremsendte materiale giver ikke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anledning til bemærkninger. Vi 

har lagt til grund, at forslaget er i overensstemmelse med udbudslovens regler vedrørende fastsættelse af 

tekniske specifikationer samt vilkår i kontrakten. Vi forudsætter, at denne konkrete vurdering er foretaget i 

forbindelse med udarbejdelse af forslaget.  

 
Med venlig hilsen 
 

 
Ann Riisgaard  
Specialkonsulent / Special Advisor 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/  
Danish Competition and Consumer Authority 
Direkte +45 4171 5029  
E-mail ann@kfst.dk 

   

 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Tlf. +45 4171 5000  

   
Vi arbejder for velfungerende markeder.  

 
 



 

Rådet for de Grundlæggen- 
de Erhvervsrettede Uddan- 
nelser (REU) 
 
Rådssekretær  
Per Pagh Aarestrup 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf 33927332 
Fax 3392 7784 
e-mail: reu@uvm.dk 

25. april 2018 

 
Undervisningsministeriet 
Styrelsen for It og Læring 
Vester Voldgade 123 
1552 København V  
(Sendt pr. e-mail til: sager@stil.dk) 
 
 
 
 
Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers 
(REU)s høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om krav til 
studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, 
erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale 
uddannelser m.fl. 

REU har ved mail fra Undervisningsministeriet af 28. marts 2018 modtaget 
udkast til ovenstående bekendtgørelse med høringsfrist onsdag den 25. april 
2018, kl. 15.00. 

REU har ikke bemærkninger til bekendtgørelsens konkrete indhold, men 
rådet fremhæver generelt at effektive og sikre studieadministrative systemer 
er afgørende for et velfungerende erhvervsuddannelsessystem. 

Det fremgår, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. juli 2018. REU gør i 
den forbindelse opmærksom på, at databeskyttelsesforordningen (GDPR) 
træder i kraft den 25. maj 2018 og forventes suppleret af ny lovgivning fra 
samme tidspunkt, jf. det fremsatte lovforslag L 68 lov om supplerende be-
stemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplys-
ninger (databeskyttelsesloven). Af det fremsatte lovforslag fremgår bl.a., at 
lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger foreslås op-
hævet. 

REU forudsætter, at det sikres, at bekendtgørelsesudkastet tager fuldt ud 
højde for denne nye regulering, herunder i relation til skolers, elevers og 
medarbejderes data. Konkret peger rådet på, at bekendtgørelsesudkastet i 
bilag 1, kontrolmål 19, henviser til persondataloven, der på tidspunktet for 
bekendtgørelsens ikrafttrædelse må forventes ophævet, jf. ovenfor. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Stina Vrang Elias 
Formand 



Fra: Sara Drevfors [mailto:sard@rigsrevisionen.dk]  
Sendt: 19. april 2018 15:24 

Til: UVM - STIL - sager 

Cc: Niels Gyldenvang Steffensen 
Emne: Høring 2018 - Systemrevision af studieadministrative systemer - j.nr. <91718> 

 
Til Styrelsen for It og Læring 
 
Styrelsen for It og Læring har den 28. marts 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om krav til 
studieadministrative it-systemer i høring med frist den 25. april 2018. 
 
Rigsrevisionen vil gerne kvittere for modtagelsen af udkastet.  
 
Rigsrevisionen har gennemgået bekendtgørelsen, og kan dog konstatere at den ikke indeholder forhold, der 
vil være af betydning i forhold til Rigsrevisionens revision jf. Rigsrevisorlovens § 10, hvorfor vi ikke har 
forholdt os nærmere til udkastets indhold.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sara Drevfors 
Fuldmægtig 
 

 

Landgreven 4 
DK-1301 København K 
  
Tlf. +45 33 92 84 00 
Dir. +45 33 92 85 91 
  
sard@rigsrevisionen.dk 

www.rigsrevisionen.dk 

 
 




