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Kort Nyt – fra hele Danmark /

NY BRUGERSTYRING  
HOS DANMARKS  
MILJØPORTAL SKAL  
STYRKE SIKKERHEDEN
I efteråret begynder implementeringen af Danmarks Miljøportals nye brugerstyringssystem, 
som vil påvirke tusindvis af ansatte i stat, regioner, kommuner og private. En central ændring 
er, at brugernavn og password udgår.

Danmarks Miljøportals brugerstyring skal 
opgraderes for at alle DMPs systemer kan 
understøtte den nye Nationale Standard 
for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS). 

Samtidig med det øgede fokus på sik-
kerhed bliver der udviklet et nyt bruge-
rinterface, som skal forbedre brugerop-
levelse og arbejdsflow. Målet er at levere 
en brugerstyring, som enkelt og intuitivt 
giver adgang på tværs af kommunale, 
regionale og statslige systemer. 

– Vi ser vores brugerstyring som en 
unik service, der først og fremmest har 
til formål at forenkle den daglige adgang 
for miljøportalens ejere, stat, regioner og 
kommuner, men også for den lange række 
af organisationer og virksomheder, der i 
dag bruger os, siger Line Friis, chefkonsu-
lent i Danmarks Miljøportal.

Der bliver to centrale ændringer. Den 
første er, at brugernavn og password ud-
fases. Login i den nye brugerstyring sker 
via føderation; enten som fødereret orga-
nisation eller via NemLog-in. Den anden 
centrale ændring er, at roller hjemtages 
til brugerstyring. Herudover udvikles en 
række funktioner, der understøtter både 
sikkerhed og forbedret arbejdsflow; “På 
vegne af”-funktionen betyder, at konsu-
lenter, der arbejder i flere kommuner/sty-
relser, kan nøjes med ét login, og stadig 
tilgå de forskellige kommuner/organisati-
oner og roller. Funktionen “Seneste login” 
giver bedre overblik over brugernes roller 
og adgange. Bl.a. kan man se, hvornår 
en bruger senest har været logget ind. 
Automatisk sletning af brugere, der ikke 
har været logget ind i et år, er også en ny 
funktion.

DMP er allerede langt med udvikling af 
den tekniske løsning. Den svære øvelse 
bliver koordineringen af de 40+ systemer 
og 200 organisationer, med tusindvis 
af brugere, der skal flytte over på den 

nye platform. Udviklingen styres af en 
styregruppe med repræsentanter fra stat, 
kommuner og regioner.

Arbejdet med implementering går i 
gang i efteråret, hvor kommunernes 
IT-afdeling og Teknik- og Miljøafdeling får 
tilbudt en gennemgang af de nye funkti-
oner. Den nye rollestyring betyder, at det 
bliver lettere for den lokale brugeradmi-
nistrator at tildele roller og rettigheder. 
Derfor opfordres den enkelte kommune til 
at overveje, om den funktion fremadret-
tet skal ligge i Teknik- og Miljøafdelingen 
eller i IT-afdelingen. 

Implementeringen af den nye bruger-
styring betyder, at alle brugere skal tilde-

les roller. Det skyldes, at der er behov for 
en oprydning, da nogle brugere har haft 
for mange roller og adgang til for store 
dele af systemerne, og det kan være et 
problem for sikkerheden.  

– I første omgang bliver der lidt mere 
arbejde for de lokale administratorer og 
vores brugere, men på sigt vil den nye 
brugerstyring blive lettere at betjene. Vi 
8-dobler vores support, når vi går live, så 
alle kan få hjælp, hvis der opstår proble-
mer, siger Line Friis.

På hjemmesiden miljoeportal.dk og i ny-
hedsbrevet bliver den nyeste information 
om projektet løbende meldt ud. 


