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Høring april-maj 2019 – Systemrevision af studieadministrative syste-

mer – FSR – danske revisorer 
 
Tak for muligheden for at kommentere udkastet. Vi har følgende bemærkninger: 

 

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

være udarbejdet i overensstemmelse med ISAE 3402 som en type 2-er-

klæring. Den erklæring, der efterspørges, skal retsmæssigt afgives efter 

ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af 

historiske finansielle oplysninger. 
• § 6, stk. 3: ISAE 3402-standarden findes ikke på STIL’s hjemmeside. Der 

findes en kort beskrivelse og link til IFAC’s og Karnovs hjemmeside. Der 

er ingen omtale af ISAE 3000. Vi vil anbefale, at der gives adgang til 

standarderne direkte på STIL’s hjemmeside.  

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

fra revisors underskrivelse af erklæringen. Denne bestemmelse har kon-

sekvenser for den enkelte institutions revisor, da en systemrevisionser-

klæring ikke har fremadrettet virkning, men alene udtaler sig om kontrol-

ler for en periode, som ligger forud for revisors erklæring. Se endvidere 

tidligere høringssvar (vedlagt). 

• Af § 6, stk. 2 fremgår det, at STIL ønsker en type 2-erklæring. Samtidig 

ønsker STIL, at erklæringen kun skal afgives hvert andet år. Dette er en 

indikation af, at STIL er mere interesseret i en type 1-erklæring fremfor 

en type 2-erklæring. Det vil også lettere imødekomme kravet om intet 

forbehold i erklæringen. Fx hvis kontroller har svigtet, så det tilknyttede 

kontrolmål ikke er blevet nået i en del af perioden, så skal revisor tage 

forbehold for det pågældende kontrolmål i den periode, det ikke er nået. 

Konsekvensen er, at institutionen ikke vil kunne anvende det pågæl-

dende system. Vi anbefaler, at erklæringstypen ændres til type 1. 

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

til 46 kontrolmål. Der er anført 114 kontroller, og der skal sandsynligvis 

være flere – måske snarere i nærheden af 200-250 kontroller. Flere af 

kontrollerne er mere beskrivelse af kontrolmål fremfor kontroller. Se 

endvidere kommentarer fra tidligere høringssvar (vedlagt). 
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Side 2 • Det vil være en stor hjælp/vejledning, hvis STIL har formuleret de kon-

krete kontrolmål fremfor som nu, hvor det kun er kontroller, der er be-

skrevet uden tilhørende kontrolmål, som de skal dække. 

• På trods af, at der er 46 kontrolmål og 114 kontroller, savner FSR – dan-

ske revisorer direkte kontrolmål relateret til f.eks. fysisk og miljømæssig 

sikkerhed hos it-leverandøren. 

• Det kunne også være relevant at have kontroller omkring resilience, her-

under beredskabsstyring og sikkerhedskopi. Det skal dog bemærkes, at 

dette har begrænset effekt over for regnskabsaflæggelse. Det kan dog 

være et spørgsmål om institutionens fortsatte drift, hvis ikke man kan få 

sine informationer/data genskabt efter en krisesituation. 

• En lang række af kontrollerne har ikke direkte indvirkning på den finan-

sielle rapportering – herunder revision. Fx adgang til personoplysninger 

(2.2) og behandling af personoplysninger (2.7). 

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

brug af underleverandører. Herunder om erklæringen skal afgives efter 

helhedsmetoden eller partiel-metoden. 

 

En række af kommentarerne er en gentagelse af tidligere kommentarer i den di-

alog, vi har haft. Vi vil meget gerne deltage i et møde, hvor vi kan uddybe og 

tage en dialog om, hvorvidt der er enighed om punkterne, eller om de forhold, 

der taler imod og derfor eventuelt fastholdes som tidligere. 
 

Vi henviser til tidligere høringssvar fra marts 2016, maj 2017, april 2018 og no-

vember 2018. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 
Thomas Krath Jørgensen 
Chefkonsulent 
 
 

 


