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Instruks til ISAE 3000 revisionserklæring  

Denne instruks er udarbejdet af KOMBIT til brug for KOMBITs kontrakter med leverandører om levering af 

drift, vedligeholdelse mm. af de enkelte it-systemer (i de enkelte kontrakter benævnt ”Systemet”).  

Instruksen skal følges af leverandørerne ved levering af ISAE 3000 revisionserklæringer under den enkelte 

kontrakt med KOMBIT.  

Det er forudsat, at data, der behandles i Systemet, i mange tilfælde vil være personoplysninger i henhold til 

persondatalovgivningen. 

Nedenstående figur illustrerer leverandørens rolle som leverandør og underdatabehandler.  

 

Der er indgået databehandleraftale mellem de(n) dataansvarlige og KOMBIT (som databehandler) og en 

underdatabehandleraftale mellem KOMBIT og leverandøren (som underdatabehandler). 

Underdatabehandleraftalen mellem KOMBIT og leverandøren afspejler de forpligtelser, der er forudsat i 

databehandleraftalen mellem de(n) dataansvarlige og KOMBIT.     

Når en dataansvarlig (typisk kommunerne) overlader behandling af personoplysninger til andre, skal der 

føres tilsyn med, at de indgåede aftaler overholdes, og at databehandlere (og underdatabehandlere) har 

gennemført de aftalte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.  
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Til brug for KOMBITs og de(n) dataansvarliges tilsyn med leverandøren (underdatabehandler) og dennes 

underleverandører (under-underdatabehandlere) skal leverandøren afgive en ISAE 3000 erklæring med høj 

grad af sikkerhed fra en statsautoriseret revisor.  

Erklæringen skal være baseret på den til enhver tid gældende skabelon fra danske revisorer (FSR) med 

titlen ”Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og 

foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med [Dataansvarlig]”. 

Leverandører skal i forbindelse med udarbejdelsen af ISAE 3000 erklæringen sammen med KOMBIT og 

revisor, på 3-partsmøder indkaldt af leverandøren, foretage nedenstående: 

 Indledningsvist gennemgå den indgåede underdatabehandleraftale mellem KOMBIT og 

leverandøren med særligt fokus på de forhold, som er relevante i forbindelse med leverandørens 

leverancer under kontrakten om Systemet. 

 Identificere eventuelle underleverandører hos leverandøren samt underleverandørers eventuelle 

under-underleverandører, som behandler personoplysninger i forbindelse med leverandørens 

leverancer under kontrakten om Systemet med henblik på at sikre, at leverandøren foretager en 

løbende opfølgning over for disse. 

 Gennemgå leverandørens processer og systemanvendelse med henblik på at identificere, i hvilket 

omfang og hvordan der behandles personoplysninger i forbindelse med leverandørens leverancer 

under kontrakten om Systemet. 

 Gennemgå databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven med henblik på at 

identificere, hvilke områder/kontrolmål, jf. FSR’s skabelon til ISAE 3000-erklæring, der må forventes 

at være relevante i erklæringen, jf. den indgåede underdatabehandleraftale. I tilknytning hertil 

udarbejdes struktur for systembeskrivelsen i erklæringen. Vurderes det, at konkrete 

områder/kontrolmål ikke er relevante for revisionen, skal området/kontrolmålet bibeholdes i 

erklæringen, og det skal begrundes i erklæringen, hvorfor området/kontrolmålet ikke er relevant.  

Eksisterer der forhold, som er væsentlige, og som ikke er indeholdt i områderne/kontrolmålene i 

FSR’s skabelon til ISAE 3000-erklæring, skal disse medtages i den afgivne erklæring. 

 Gennemgå leverandørens kontroller inden for de identificerede områder/kontrolmål, som ISAE 

3000-erklæringen skal omfatte, herunder den dokumentation som skal foreligge i forbindelse med 

revision heraf. 

 Indarbejde KOMBITs skriftlige ønsker til specifikke emner, kontroller og områder, som skal med i 

revisionserklæringen. 
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 Tilrettelægge en proces, som sikrer involvering af KOMBIT inden underskrift af revisionserklæring 

med henblik på at afklare eventuelle anmærkninger fra revisor.  

Det skal af hver erklæring detaljeret fremgå, hvilke revisionshandlinger der er udført for at nå til 

erklæringens konklusioner. Er der afdækket risici og/eller svagheder hos leverandøren, herunder i relation 

til overholdelse af persondatalovgivningen, driftsmiljøet og/eller sikkerhedsprocedurer, skal disse detaljeret 

fremgå af erklæringen. 

Såfremt der i henhold til kontrakten med KOMBIT om Systemet kan anvendes en generel 

revisionserklæring, skal leverandøren sikre, at alle områder/kontrolmål er dækket ind, samt at revisoren 

skriftligt redegør for, at Systemet indgår i den generelle revisionserklæring. 

Såfremt revisionsionserklæringen indeholder bemærkninger, kommentering mv., skal leverandøren 

samtidig med fremsendelsen af revisionserklæringen fremsende en fyldestgørende handlingsplan, som 

beskriver, hvordan og hvornår de omhandlede forhold bringes i orden.  

De dataansvarlige har en forpligtigelse til at føre tilsyn og har derfor ret til at få leverandørens ISAE 3000 

erklæring udleveret. 

 

 


