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9.2.a. Fortsat drift og aftalt konsolidering
af NemLog-in
Målsætning

De såkaldte single sign-on-løsninger for borger- og virksomhedsområdet lægges
sammen til en fælles, forbedret ny NemLog-in-løsning. Løsningen understøtter, at
offentligt ansatte får mulighed for at arbejde på tværs af forskellige systemer. Den
giver også virksomheder og borgere mulighed for på nettet at navigere på tværs af
myndigheder, uden at skulle logge ind flere gange.
Beskrivelse af initiativ

I dag driftes to løsninger til brugerstyring af offentlige selvbetjeningsløsninger på
internettet, der har betydelig overlappende funktionalitet:
•
NemLog-in, som anvendes af statslige, kommunale og regionale
myndigheder med selvbetjeningsløsninger, forvaltes af Økonomistyrelsen,
driftes af SKAT og finansieres via fællesoffentlig brugerstyringsprojekt
•
Virk.dk’s single sign-on og brugerrettighedsløsning, der forvaltes af
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og finansieres af Virk.dk
Dermed er der unødvendige omkostninger til drift, vedligehold og videreudvikling
af disse løsninger. Dette giver samtidig udfordringer for de myndigheder, der
benytter sig af løsningerne, da de skal forholde sig til to løsninger.
Den nye og konsoliderede fællesoffentlige løsning til brugerstyring, den nye
NemLog-in, gør det hurtigere og enklere at etablere og anvende digitale tjenester
på tværs af den offentlige sektor. Det giver blandt andet mulighed for, at borgere
og virksomheder med ét log-in har adgang til alle offentlige myndigheders
webløsninger og at offentligt ansatte med ét log-in kan arbejde på tværs af
forskellige myndigheders systemer.
Konsolideringen af løsningerne sikrer en fælles digital infrastruktur, der gør det
nemmere for brugere af offentlige tjenester og enklere for myndigheder at etablere
digitale tjenester. Derudover er der en positiv business case ved konsolideringen,
da der fremadrettet skal driftes én i stedet for to brugerstyringsløsninger. Derved
vil gevinsten bestå af udgiftsbesparelser ved fremtidig drift og videreudvikling af
brugerstyringsløsninger for kommuner, regioner og statslige myndigheder.
Den nye NemLog-in-løsning vil bestå af tre overordnede komponenter:
1. En log-in komponent
2. En fællesoffentlig brugerrettighedskomponent
3. En signeringskomponent
Log-in komponenten
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Log-in komponenten vil tage udgangspunkt i den eksisterende NemLog-inløsning, og vil indeholde tilsvarende funktionalitet, og yderligere funktionalitet til
at understøtte it-systemers behov for at kunne hente data sikkert og effektivt.
Således kan funktionaliteten Security Token Service udstede billetter i forbindelse
med identitetsbaserede webservices, hvilket muliggøre at data sømløst kan
udveksles mellem myndigheders fagsystemer.
Fælles Offentlig Brugerrettighedskomponent
Den fællesoffentlige brugerrettighedskomponent – FBRS – vil være en
brugeradministrationsløsning for ansatte i den offentlige sektor eller private
virksomheder, som tilgår offentlige tjenester på tværs af myndigheder og itløsninger.
For myndigheder, der udbyder digitale løsninger, udgør FBRS et offentligt
brugerkatalog. Dette fritager myndigheder fra at udvikle deres egne
brugeradministrationsmoduler og brugerkataloger for hver enkel tjeneste. FBRS er
ikke til administration af adgangsrettigheder til lokale systemer, der anvendes
internt i virksomhederne. Samtidig understøtter FBRS ikke sundhedsområdets
avancerede behov for brugerrettighedsstyring. FBRS vil erstatte Virk.dk BRS og
derved understøtte de myndigheder og virksomheder, der i dag benytter Virk.dk
BRS.
Signeringskomponenten
Signeringskomponenten vil gøre det muligt for myndigheder, der udbyder digitale
løsninger, at indhente en brugers digitale signatur. Denne kan eksempelvis
anvendes i indberetningsløsninger, hvor det kræves, at en bruger skal godkende de
indtastede oplysninger i form af en bindende underskrift og hvor transaktionen
skal kunne dokumenteres. Signeringskomponenten vil gøre brug af den
eksisterende NemID-infrastruktur, og signeringsgrænsefladen baseres på en af de
eksisterende NemID-appletter. Den digitale signering er juridisk bindende.
Hermed er de enkelte myndigheder fritaget for hver især at anskaffe eget
signeringssystem.
Enkelte løsninger på Virk.dk benytter i dag signeringstjenesten på Virk.dk, disse
vil fremadrettet benytte signeringskomponenten. Det forventes også, at løsninger
der i dag er tilsluttet den nuværende NemLog-in-løsning, vil benytte
signeringskomponenten.
Økonomi

Ved ØA2011 er der på FL11 §07.12.01.50 afsat en budgetramme på 104,3 mio. kr.
i perioden 2011-2015 til fællesoffentlig brugerstyring. Heraf er der i 2012-2015
afsat 66,6 mio. kr. til etablering og drift af den forbedrede NemLog-in løsning
samt drift af den nuværende NemLog-in frem til udfasning af denne. Derfor
forudsættes ikke yderligere finansiering til etablering og drift af den kommende
NemLog-in-løsning i forbindelse med Digitaliseringsstrategien.
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Tabel 1
Eksisterende finansiering af fortsat drift og konsolidering af NemLog-in

2012

2013

2014

2015

Ny NemLog-in
19,4
Udfasning af gl. NemLog-in 2,4
Samlet budget
21,8

15,3
0,0

15,5
0,0

14,0
0,0

15,3

15,5

14,0

Organisering

Udbuddet af den nye NemLog-in-løsning er overstået og NNIT A/S er valgt som
leverandør. Digitaliseringsstyrelsen projektleder udviklingen af den nye NemLogin, i tæt dialog med vigtige interessenter i form af blandt andet Erhvervs- og
Vækstministeriet, sundhed.dk og Danske Regioner og KL. Initiativet indgår i
implementeringsprogrammet for infrastruktur.

Proces for implementering

Digitaliseringsstyrelsen har indgået kontrakt med NNIT A/S om udviklingen og
implementering af den ny NemLog-in. Log-in komponenten og
signeringskomponenten forventes ibrugtaget primo 2012. De cirka 70
borgerrettede webløsninger, der i dag er tilsluttet den nuværende NemLog-in, vil
blive migreret over på den nye NemLog-in løsning. De cirka 70 løsninger udbydes
af kommunerne, regioner og en lang række statslige myndigheder.
Det forventes at FBRS’en ibrugtages medio 2012. Her vil de cirka 100 offentlige
løsninger, der er tilsluttet Virk.dk BRS/SSO migreres over på den nye NemLog-in
løsning. Herudover vil de brugere, der er tilsluttet Virk.dk BRS/SSO også
migreres over i FBRS’en brugerregister. Dette gælder cirka 80.000 virksomheder
og en lang række kommuner.

