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Til kommunens  
IT- og Digitaliseringschef 

Afrapportering af første del af arbejdet i NSIS-projekt - NSIS del-
rapport 1 
 
KL etablerede i efteråret 2020 et projekt, der fik til opgave, at støtte og 
sikre nødvendig koordinering af implementeringen af NSIS i kommu-
nerne. 
 
Nye krav om anvendelse af NSIS-standarden har som bekendt rejst 
mange spørgsmål og projektet har også mødt mange spørgsmål og ud-
fordringer. Bl.a. har i alle haft et spørgeskema ude, som en del af kort-
lægningen af løsninger i alle kommuner.  Nu er første del af afrapporte-
ringen af projektet klar, og vi håber, at den vil være en hjælp.  
 
Rapporten omhandler tjenesteudbyderdelen af NSIS-opgaven. Det vil 
sige, den retter sig mod de tjenester, kommunerne udbyder til borgere og 
virksomheder, og hvor der i dag bliver brugt NemLogin og NemID til at 
identificere brugerne.  
 
Rapporten indeholder et overordnet resume og en indledning med tråde 
til det store NSIS-perspektiv, men rapporten er derudover målrettet an-
satte i kommunerne, som skal arbejde med at forberede kommunen på 
omlægning til den nye fællesoffentlige føderation NemLog-in3 og herun-
der MitID, som fordrer efterlevelse af NSIS. 
 
Rapporten er udarbejdet af Vangsaa Consult og bygger bl.a. på materia-
let, der blev indhentet gennem spørgeskemaundersøgelsen i alle kommu-
ner. hvor lidt over halvdelen har bidraget.  
 
I forlængelse af delrapport 1 afholdes der to webinarer, hvor der kan stil-
les spørgsmål afledt af rapporten. Der vil være mulighed for tilmelding til 
disse efter påske. Webinarerne bliver afholdt mandag den 19. april fra 
kl.14-15 og tirsdag den 20. april fra kl.11-12.  
 
Ligeledes vil KL invitere til workshops, hvor tjenesteudbyderløsninger, 
der anvendes af flere kommuner, afdækkes med henblik på at etablere 
fælles risikovurderinger og fælles bud på anbefalede sikringsniveauer for 
eksterne brugere. Da der er mange løsninger, bliver der brug for en fæl-
les indsats, hvor der kan være brug for dialog med leverandører efter 
workshopafholdelsen. Det er anbefalingen her, at enkelte kommuner ta-
ger denne dialog med leverandører på vegne af alle kommuner med 
samme løsning. På workshops vil løsninger og udfordringer blive drøftet 
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og det skal aftales, hvem der gør hvad ift. leverandører mv.  
Information om workshopafholdelse bliver ligeledes sendt ud efter påske. 
 
Efter NSIS-delrapport 1 kommer der en delrapport 2, der retter sig mod 
krav til lokal implementering af lokal IdP og brugerstyring i fælles offent-
lige løsninger som virk.dk, Fælles Medicinkort m.fl. Denne forventes ud-
sendt inden udgangen af maj.  
 
Spørgsmål og bemærkninger til rapporten håndteres på de to webinarer, 
men er der brug for at kontakt inden, kan det ske til Dan Bjørneboe 
(dabj@kl.dk) eller Jette Larsson (jela@kl.dk) 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Færch  
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