
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for It og Læring 

Kontor for Elevadministrativ 

IT 

Olof Palmes Allé 38 

8200 Aarhus N 

Tlf. nr.: 89 37 66 66 

E-mail: stil@stil.dk 

www.stil.dk 

CVR nr.: 13223459 

 

 

25. februar 2016 

 

  

 

Til erhvervsskolerne 

 

. 

 

 

Systemrevisionsmæssig proces i forhold til 
erhvervsskolernes anvendelse af EASY-A 

Styrelsen for It og Læring har modtaget henvendelser fra et antal er-

hvervsskoler vedrørende skolernes interne revisionsproces for regn-

skabsåret 2015 i forhold til anvendelsen af det studieadministrative sy-

stem EASY-A. 

Systemrevisionsmæssig proces til og med regnskabsåret 2015 

Ifølge bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved instituti-

oner for erhvervsrettet uddannelse (BEK nr 1293 af 12/12/2008), gæl-

dende til og med regnskabsåret 2015, skal skolens interne revisor jvf. 

bekendtgørelsens Bilag 1, afsnit 11-13 kontrollere, om skolen har fulgt de 

foreliggende brugervejledninger og vejledninger om anvendelse af syste-

met, mens systemrevision vedrørende systemets funktion og virkemåde 

skal udføres af en revisor, der er særligt udpeget af ministeriet. En sådan 

systemrevision af EASY-A's funktion og virkemåde er gennemført i maj 

2013 (se vedlagte revisionserklæring). Ministeriet foreslår, at skolerne for 

regnskabsåret 2015 tilrettelægger deres interne revisionsproces i forhold 

til anvendelsen af EASY-A på samme måde som for regnskabsåret 2014, 

da der ikke i mellemtiden er etableret nyt revisionsgrundlag. 

Systemrevisionsmæssig proces fra regnskabsåret 2016 

Den ovennævnte bekendtgørelse blev ved årsskiftet 2015/2016 afløst af 

en ny bekendtgørelse, bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol 

m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale 

uddannelser og almen uddannelse m.v. (BEK nr 1596 af 14/12/2015). 

Den nye bekendtgørelse er gældende fra og med regnskabsåret 2016. 

Ifølge bekendtgørelsens Bilag 1, afsnit 2.1 skal institutionsrevisor (sko-

lens interne revisor) fremover påse, at der er gennemført systemrevision 

af de systemer, der afvikler transaktioner af økonomiske eller studierele-

vante oplysninger eller som i øvrigt har væsentlig betydning for instituti-

onsrevisors arbejde med at påtegne årsrapporten eller indberetninger til 
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ministeriet, med mindre systemerne bliver drevet af en virksomhed 

inden for Rigsrevisionens ordinære revisionsområde. Da EASY-A efter 

årsskiftet 2015/2016 fortsat er inden for Rigsrevisionens revisionsdo-

mæne, vil institutionsrevisor ikke skulle påse, at der er gennemført sy-

stemrevision for EASY-A. 

I forbindelse med markedsgørelsen af EASY-A vil det fra sommeren 

2016 blive muligt for skolerne at anvende andre systemer end EASY-A 

til studieadministration af erhvervsuddannelser, leveret af markedet. 

Denne anvendelse vil være betinget af, at de pågældende systemer er 

omfattet af en systemrevisionserklæring udarbejdet af en statsautoriseret 

eller registreret revisor på baggrund af en systemrevision foretaget hos 

systemleverandøren og offentliggjort på Styrelsen for It og Lærings 

hjemmeside, stil.dk. Institutionsrevisor vil efterfølgende kunne påse, at 

der er gennemført systemrevision for det pågældende system, via offent-

liggørelsen på styrelsens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

 

Signe Rønn Sørensen 
 


