Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
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
(REUs) høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om krav til
studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser,
erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl.
REU har ved mail fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,
Styrelsen for It og Læring (STIL) af 22. februar 2016 modtaget nævnte
udkast til bekendtgørelse med høringsfrist den 21. marts 2016, kl. 15.00.
REU behandlede udkastet på møde i rådet den 18. marts 2016 og har
følgende bemærkninger til udkastet:
REU konstaterer, at det med det fremsendte udkast til bekendtgørelse er
hensigten at udvide markedsgørelsen, som pt. kendes fra de studieadminstrative systemer i forbindelse med de gymnasiale uddannelser og
almene voksen uddannelser, til også at omfatte de studieadministrative
systemer for erhvervsuddannelserne m.v.
REU anerkender behovet for at modernisere og effektivisere EASY-A,
men er ikke desto mindre yderst betænkelig ved, at de omfattede myndighedsopgaver flyttes ud i markedet og de hermed forbudne risici, herunder at skolerne kan komme til at stå med private leverandører, som i
yderste konsekvens kan lukke et studieadministrativt system, og derved
direkte påvirke elever og kursister i deres uddannelsesforløb.
REU er endvidere meget bekymret over risici forbundet med dataintegrationen til andre it-systemer, herunder systemerne i Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag (AUB) og integrationen med systemer hos bl.a. de
faglige udvalg, der bygger på EASY-A og EASY-P, og som der investeret
ikke ubetydelige økonomiske ressourcer i. Det er REU’s udgangspunkt at
AUB, faglige udvalg mv. ikke må pålægges udgifter som følge af markedsgørelsen. Det er ligeledes REU’s udgangspunkt, at markedsgørelsen
ikke må føre til at monitorering af nye parametre indenfor erhvervsuddannelser bliver forbundet med væsentligt forøgede omkostninger.
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REU finder det helt afgørende at sikre fuld drifts- og forsyningssikkerhed i it-systemerne, og at der ikke løbes risici i forhold hertil. REU opfordrer derfor til, at problemstillingerne undersøges yderligere i deres
fulde dybde, før STIL eventuelt går videre med en eventuel markedsgørelse.
Udover den nævnte dataintegration til systemerne i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og systemerne hos bl.a. de faglige udvalg, der
bygger på EASY-A og EASY-P, har REU også en række andre bemærkninger til de krav, som it-systemerne også fremover skal kunne honorere
og håndtere:


REU noterer sig, at der for de studieadministrative it-systemer, som
pr. 1. august 2016 omfattes af markedsgørelsen, vil være krav om, at
der for systemet foreligger en systemrevisionserklæring uden forbehold. REU ser en sådan revisionserklæring som et vigtigt middel til
sikring af, at systemleverandører fastholdes på deres ansvar for at
sikre, at de indsamlede data til enhver tid håndteres i henhold til gældende lovgivning.



REU finder det samtidigt positivt, at Styrelsen for It og Læring på sin
hjemmeside vil offentliggøre en oversigt over de systemer, hvor styrelsen har modtaget en systemrevisionserklæring uden forbehold. En
sådan oversigt vil være et redskab for institutionerne, når de skal vælge deres studieadministrative it-system. REU anbefaler i den sammenhæng, at styrelsen løbende udsender information til institutionerne om de it-systemer, hvor en revisionserklæring står til at bortfalde, så institutionerne gives længst mulig frist for at kunne finde et
andet system som alternativ.



REU finder det endvidere væsentligt, at det i reglerne præciseres, at
der skal ske dataoverdragelse i forbindelse med eventuelt skift at itsystemleverandør. Dette skal bl.a. sikre, at virksomhederne ikke
rammes unødigt i forbindelse med f.eks. udbetaling af lønrefusion
under elevers skoleophold, hvis der sker skift af it-systemleverandør
fsva. de systemer, hvor elevernes skoleophold registreres.



REU anbefaler, at bekendtgørelsens § 8 indskrænkes til at vedrøre de
institutioner, som ønsker at fortsætte med deres nuværende it-system
(hvor revisionserklæringen er tæt på at udløbe, uden der foreligger en
ny erklæring). REU finder det unødvendigt, at institutioner, som skifter it-system senest ved udløb af revisionserklæring ulejliges, hvis de
allerede har truffet beslutning om at skifte leverandør.



Vedr. EASY A er der data her, som de faglige udvalg længe har efterspurgt – f.eks. udbud af specialefag, karakterer på specialefag og fagprøve, som REU anbefaler også medtages i behov for indhold i
EASY-A ifm. kravspecifikationer til de studieadministrative systemer
og hvilke data, der skal kunne trækkes fra datavarehuset.
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Vedr. EASY P, der rummer uddannelsesaftaler og virksomhedsgodkendelser, forstår REU, at der planlægges en delvis markedsgørelse
også af EASY P. Her er det afgørende, at de faglige udvalg bliver
inddraget om hvilke data, der herfra skal kunne leveres til og trækkes
fra datavarehuset.



Endvidere er det afgørende, at de faglige udvalg selv kan trække data
fra de centrale systemer, og at træk på de data, som de faglige udvalg
med sin rolle skal kunne gøre brug af i sine forpligtelser i uddannelsessystemet ikke medfører betaling for brug af data.



Afsluttende bemærker REU, at praktikpladsen.dk undtages for markedsgørelsen, da der er behov for ét digitalt mødested (én portal) for
virksomheder og praktikpladssøgende, som er målrettet alle virksomheder og elever og på tværs af geografi og erhvervsuddannelser.
Undtagelse for markedsgørelse er første skridt i den rigtige retning
for at opnå gennemsigtighed på praktikpladsmarkedet. Næste skridt
for at støtte op om dette bør være en nyudvikling af netop praktikpladsen.dk, så der bliver tale om en egentlig portal, som fremstår attraktiv for brugerne.

REU henviser samtidig til organisationernes selvstændige høringssvar.

Venlig hilsen

Stina Vrang Elias
Formand

