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Emner 



Generelle 

Kommentarer 
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• Generelt stor tilfredshed med sikkerhedsmodellen 

 

• Anerkendelse af, at data er kommunens ansvar og det skal 

behandles derefter 
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Kommune  

Kommentarer 
Nr Spørgsmål Svar 

1 Hvilke muligheder er der for at udtrække rapporter?  Sikkerhedskomponenterne logger 

kun udstedelse af token. Adgang til 

applikationer og data logges i 

applikationerne. 

Hvis det er udtræk til access 

governance formål dvs om  brugere 

er tildelt de rigtige rettigheder osv. 

Så er svaret ikke nogen, da det er 

kommunen selv, der har bruger-

rettighedsstyring. 

2 Er visionen om borgerens adgang tænkt grundigt nok ind i 

det tekniske/performance setup? 

I og med at borgerne kan fødereres 

ind via NemLog-in, så er der taget 

højde for det.  

  

3 Sikkerhed skal understøtte organisationsændringer Hvis en organisationsændring 

automatisk skal slå igennem på 

tildeling af jobfunktionsroller, skal 

kommunerne selv realisere denne 

automatik via en lokal IdM oven på 

deres brugerkatalog. 

4 Roller kontra dataudsnit KOMBIT er i gang med at 

undersøge  i hvilket omfang 

dataudsnit kan understøttes 
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Udvalgte emner 

fra Kommuner 
 

 

 

 

 

 

 

10 Infrastruktur – Hvad kræver det af kommunerne? Vil blive besvaret i forbindelse med  

anvenderkravene, som kommer 

senere på året 

2.1 Anvenderkrav Krontrol af anvenderkrav op mod KS 
Gennemgang af begge dokumenter & 

sammenskrivning 
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Udvalgte emner 

fra Kommuner 
 

 

 

 

 

 

 

6 Hvordan hænger administrationsmodulet sammen med 

måden at tildele roller på i dag i kommunen? 

Tildeling af roller forbliver 

kommunespecifikt, således at det stadig 

sker i kommunens eget 

brugerrettighedssystem og ikke i 

administrationsmodulet. 

9 Jobfunktions versus systemroller og samspillet med 

fagsystemer 

Jobfunktionsroller defineres af 

kommunen og systemroller defineres af 

det enkelte fagsystem. Selve mapningen 

mellem jobfunktionsroller og systemroller 

sker i den enkelte kommune 

Uddybende beskrivelse i KS 

og fulgt op i anvenderkrav 



Leverandør 

Kommentarer 
Nr Spørgsmål Svar 

1 UUID skal være unik og stå tydeligt i kravspecifikationen KOMBIT er i gang med at belyse 

nærmere hvordan et unikt bruger-ID 

kan opnås.  

Det generelle UUID kan komme via 

staten. Der afventes yderligere 

afklaring. Alternativt kan man baseres 

sig på brugerid’er fra kommunens 

eget brugeradministrationssystem, 

der fødereres ind i den fælles løsning. 

2 Behov for generelt UUID Se svar til spørgsmål 1. 

3 UUID må ikke blive lige så vanskeligt at benytte som CPR Spørgsmål bedes uddybet 

4 Brugere skal identificeres via samme UUID for hele Danmark Se svar til spørgsmål 1. 

5 Hvordan håndteres dataafgrænsning? KOMBIT er i gang med at afklare 

dette område og vil være klar til 

næste version af kravspecifikationen. 

6 Dataafgrænsning skal beskrives tydeligere Se svar nr. 5 

7 Håndtering af AUTH til dataudsnit 

Eks: 

[Skolelederrolle; Skole] 

[Sundhedspleje; Børn tilknyttet] 

[Sagsbehandler_Læs; TeamA, TeamB] 

[Sagsbehandler_Skriv; TeamA] 

Se svar nr. 5 
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Udvalgte emner 

fra leverandører 
 

 

 

 

 

 

 

1.11 Bruger ID (UUID) skal diskuteres og beskrives tydeligere 

Skal specificeres som en del af en SAML profil 

som følger: CN=(medabejdernr),O=(CVR 

nummer),C=(DK) hvor medarbejdernummer er 

defineret af myndigheden. 

1 UUID skal være unik og stå tydeligt i 

kravspecifikationen 

KOMBIT er i gang med at belyse nærmere hvordan et 

unikt bruger-ID kan opnås.  

Det generelle UUID kan komme via staten. Der 

afventes yderligere afklaring. Alternativt kan man 

baseres sig på brugerid’er fra kommunens eget 

brugeradministrationssystem, der fødereres ind i den 

fælles løsning. 
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Udvalgte emner 

fra leverandører 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Dataafgrænsninger 
Rolle-/rettighedsmodel skal give kommunerne 

mulighed for at definere dataafgrænsninger 

Dataafgrænsning skal ind diskuteres med 

thomas hvordan. 

- MBZ og TG kommer sammen med slides for 

hver model og for en samlet 

- Kommuner skal høres om dataafgrænsning 

ligger på system roller eller system rettigheder 

- RHI finder møde med MS (KK) og PH (OK) 

 

5 Hvordan håndteres dataafgrænsning? KOMBIT er i gang med at afklare 

dette område og vil være klar til 

næste version af kravspecifikationen. 
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Lidt om dataafgrænsninger (Udkast!!!) 

Jobfunktionsrolle 1 
Systemrolle 2 
Opdater satsstatus 
Status = ny sag 
Følsomhed > 
personfølsom 

Systemrolle 1 
Læs sagsindeks for 
KLE = 27.* 

Systemrettighed 
3 ”Skriv data”  
Udbetalingsservice  
Attr 7 = værdig 

Systemrettighed 1 
”Se alle data” for 
KLE 27.* 

Bruger hos 

Myndighed 

Systemrettighed 2 
”Skriv sagsstatus” 
for sagstatus 5 

Jobfunktionsrolle 2 

Systemrolle 3 
Godkend udbetaling 
for Attribut nr. 7 = 
værdi 

Jobfunktionsrolle- 

administrator hos 

Myndighed 

Systemroller samt 

understøttede 

dataafgrænsninger 

defineres af 

systemet (ifbm. 

udbud af systemet) 

Afbildning mellem 

systemroller og 

systemrettigheder 

håndteres af 

systemet Opsætter  

jobfunktionsroller og 

afbildning til 

systemroller  med 

dataafgrænsninger 

Dataafgrænsninger 

opsættes her eller 

her 



Det videre forløb 
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· I Q4 2012 -> Q1 2013  særligt fokus på systemkomplekset ifm udbud 

 

· I Q2 2013 Review hos kommuner og leverandører 

 

· I Q2 – Q3 2013 Færdiggørelse af kravspecifikation 

 

· Q3 2013 Udbud 

 



Eventuelt 

 


