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Opfølgning pr. 27. oktober 2021 til ISAE 3402 type 2-erklæring fra uafhængig revisor 
vedrørende Studie+ for perioden fra 1. maj 2019 til 30. april 2021. 
 
Vi har den 27. oktober 2021 efter aftale med IST ApS foretaget gennemgang og test af følgende kon-
trolmål;  
 
4.25  Ungedatabasen - Hentning af ungeoplysninger til institutionsbrug (kontrol nr. 87) 
4.27  Ungedatabasen - Hentning af EUD-oplysninger til GYM-henvisningstilskud (kontrol nr. 89) 
 
Vores arbejde har omfattet følgende handlinger:  
 
1. Interview af nøglemedarbejdere hos IST 
2. Stikprøvevis test af funktionalitet. 
 
Udførte arbejdshandlinger 

Interview af nøglemedarbejdere hos IST 
Vi har afholdt møde med IST’s nøglemedarbejdere, vedrørende kontrol nr. 87 og 89 for at opnå forstå-
else af, hvordan løsningerne er implementeret i Studie+. 
 
Stikprøvevis test af funktionalitet 
4.25 Ungedatabasen - Hentning af ungeoplysninger til institutionsbrug 
 
Der hentes oplysninger til brug for uddannelsesinstitutionen vedrørende den enkelte unges kontakt-
person i den kommunale ungeindsats, eventuelt uddannelsespålæg samt uddannelsesparathedsvurde-
ring. 
 
Hentningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum, 
AMU og BRO. SA-systemet skal understøtte hentning af ungeoplysninger til institutionsbrug for disse 
uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet. 
 
Nr. Kontrol PwC Test Resultat af test 
87 Systemleverandøren har etableret 

procedurer, der sikrer, at SA-sy-
stemet overholder gældende 
grænseflader, og at styring af 
kommunikation sker i overens-
stemmelse med gældende grænse-
fladebeskrivelser. 

 
 

Vi har forespurgt ledelsen om 
de procedurer/kontrol-aktivite-
ter, der udføres. 
 
Vi har observeret og ved stik-
prøve testet grænsefladen mel-
lem Studie+ og Ungedatabasen, 
herunder de fastsatte krav til 
SA-systemer, jf. grænsefladebe-
skrivelsen "Udveksling af op-

Gennemgang har ikke givet an-
ledning til bemærkning. 
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lysninger om uddannelseshæn-
delser mellem institutioner og 
Ungedatabasen". 

 
4.27 Ungedatabasen - Hentning af EUD-oplysninger til GYM-henvisningstilskud 
 
Der hentes oplysninger, som skal indgå i GYM-institutionens ansøgning om henvisningstilskud for 
unge, som er i gang med erhvervsuddannelser inkl. eux i en nærmere fastsat periode efter afbrudt 
GYM-forløb. 
 
Hentningen omfatter uddannelser under fuldtids GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte 
hentning af oplysninger til brug for ansøgning om henvisningstilskud for disse uddannelser og denne 
undervisning, hvis de er omfattet af systemet. 
 
Nr. Kontrol PwC Test Resultat af test 
89 Systemleverandøren har etable-

ret procedurer, der sikrer, at SA-
systemet overholder gældende 
grænseflader, og at styring af 
kommunikation sker i overens-
stemmelse med gældende græn-
sefladebeskrivelser. 

Vi har forespurgt ledelsen om de 
procedurer/kontrol-aktiviteter, 
der udføres. 
 
Vi har observeret og ved stikprø-
ver testet grænsefladen mellem 
Studie+ og Ungedatabasen, her-
under de fastsatte krav til SA-sy-
stemer, jf. grænsefladebeskrivel-
sen "”Hentning af EUD-oplys-
ninger til GYM-ansøgning om 
henvisningstilskud” 
 
Vi har observeret, at der er etab-
leret passende overvågningspro-
cedurer centralt hos Studie+ i re-
lation til tilgængelighed af inter-
faces. 
 

Gennemgang har ikke givet an-
ledning til bemærkning. 

 
 
Resultaterne af vores gennemgang er blevet drøftet med de systemansvarlige hos IST i forbindelse med 
færdiggørelsen af dette tillæg.  

Revisionserklæringen vil blive opdateret i overensstemmelse med ovenstående ved næste gennem-
gang. 
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