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Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer
for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser og to
ændringsbekendtgørelser
Danske Erhvervsskoler fremsender hermed et fælles høringssvar over udkast til bekendtgørelse om krav til
studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser og to
ændringsbekendtgørelser.
Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne (DE-B) og Danske Erhvervsskoler – Lederne (DE-L) vil gerne kvittere
for den tydeliggørelse af kravene til leverandørerne af studieadministrative systemer, samt den præcisering
og operationelle afklaring - for både skoler og leverandører, som fremgår af udkast til ”Bekendtgørelse om
krav til studieadministrative it-systemer”. De opstillede krav til leverandørerne må karakteriseres som
rimelige og nødvendige for at skabe den sikkerhed, som institutionerne efterspørger. Det er foreningens
opfattelse, at de opstillede kontrolmål giver en klar oversigt over de krav, der skal opfyldes. Foreningen
mener, det er rigtigt at stille krav til den logiske datasikkerhed (adgangen til data, hvem må logge på,
change-management osv.), men mener også, at der med fordel vil kunne stilles krav vedr. den fysiske
datasikkerhed.

Det er foreningens forslag, at det tydeligere bør fremgå af ”Bekendtgørelse om krav til studieadministrative
it-systemer”, at delsystemer i relevant omfang skal være omfattet af bekendtgørelsen.

Det er ligeledes foreningens holdning, at det af bekendtgørelsen bør fremgå hvilke sanktionsbestemmelser,
der skal gælde såfremt en given leverandør ikke lever op til kravene i bekendtgørelsen.

Mht. bekendtgørelsesændringerne i ”Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol mm. ved institutioner
for almengymnasiale uddannelser og almen voksen uddannelse” (BK1292) og ”Bekendtgørelse om revision
og tilskudskontrol mm. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse” (BK 1293), mener foreningen, det
er særdeles uhensigtsmæssigt, at det ikke er revisorer, der er særligt udpeget af Undervisningsministeriet,
der skal sikre at korrekt indrapportering til systemerne Lectio og Ludus får den korrekte virkning for

opgaver udført af pågældende systemer (systemernes funktion og virkemåde). Det må også være centralt
for Undervisningsministeriet, at de indberettede data behandles på en sikker og ensartet måde i de
forskellige systemer, således at ikke mindst tilskudsudløsende data bliver valide.
Danske Erhvervsskoler mener således, at det fortsat bør være et ministerielt ansvar at udpege de revisorer,
der skal sikre funktioner og virkemåder i alle studeadministrative systemer – herunder også Ludus og
Lectio. Vi foreslår derfor, at - minimum - den første systemrevision gennemføres af revisorer udpeget af
Undervisningsministeriet. På den måde kan Undervisningsministeriet sikre sig erfaringer om
gennemførelsen af systemrevisionen i forhold til den nye bekendtgørelse, som kan indarbejdes i den
kommende bekendtgørelsesændring, som vil komme, når der åbnes for bl.a. EUD- og AMU-uddannelserne.
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