Rettighedsstyring - NemID administratorer ift. Tilbudsportalen
Rettigheder på Tilbudsportalen styres via NemID. Det er dig som NemID
administrator, som kan tildele disse rettigheder. Tildeling af rettigheder til
Tilbudsportalen foregår i NemLog-in/Brugeradministration på virk.dk.
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Inden du kan tildele rettigheder til Tilbudsportalen, er der tre ting, du skal have på
plads:
1.

Sørg for, at du har en aktiv NemID medarbejdersignatur. Har du ikke allerede
det, kan du bestille en på NemID medarbejdersignatur.

2.

Vilkår for brugen af NemLog-in/Brugeradministration skal være underskrevet
(skal
kun
underskrives
første
gang
virksomheden
tilgår
Brugeradministration).

3.

Du skal være Administrator for brugerne. Du kan se, om du er Administrator
i Brugeradministration under ”Min profil”.

Når du skal tildele rettigheder på NemLog-in/Brugeradministration, skal du følge
disse trin:
1)

Log ind med dit NemID medarbejdersignatur på virk.dk.

2)

Vælg ”Brugeradministration”.
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3)

Vælg ”NemLog-in/Brugeradministration”.

Bemærk: Hvis virksomheden ikke har underskrevet vilkår for brugen af NemLogin/Brugeradministration, vil du blive bedt om at tilslutte virksomheden.

I brugeradministrationen er der to måder, du kan tildele rettigheder på. Hvilken
måde du skal anvende afhænger af, om brugeren har søgt om rettigheder på
virk.dk eller ej:
A.

Hvis brugeren ikke har søgt om rettigheder på virk.

B.

Hvis brugeren har søgt om rettigheder på virk.dk.
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Tildel rettigheder til bruger som ikke har søgt om rettigheder på
virk.dk
4)

Vælg ”Brugeroversigt”.

5)

Vælg den bruger du ønsker at tildele rettigheder til fra listen.

Bemærk: Fremgår brugeren ikke af listen, er det, fordi brugeren ikke har været
logget ind i Brugeradministration med sin NemID medarbejdersignatur.
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6)

Vælg ”Tildel rettigheder”.

7) Vælg de rettigheder du vil tildele til brugeren. Du finder rettigheder til
Tilbudsportalen under kategorien ”Socialområdet”. Der er seks forskellige
jobfunktionsroller til Tilbudsportalen.
Du kan læse mere om jobfunktionsrollerne under rettigheder på Tilbudsportalen.
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8)

Når du har valgt de rigtige rettigheder, vælger du ”Tildel”.

Rettigheden er nu tildelt, og brugeren kan tilgå løsningen.

Tildel rettigheder til bruger som har søgt om rettigheder på virk.dk
4) Når en bruger har ansøgt om rettigheder på virk, vil du modtage en mail fra
Nemlog-in/Brugeradministration. I mailen er der et link, som du kan følge direkte
til NemLog-in/Brugeradministration. Når du følger linket, bliver du ført direkte til
en side, hvor du kan håndtere forespørgslen fra brugeren.

5) Hvis der er kommet en række forespørgsler, kan du ved at gå til ”Håndtér
forespørgsler” se en liste over alle brugerforespørgsler.
6) På listen over brugerforespørgsler kan du finde den bruger, du skal tildele
rettigheder. Vælg ”Håndtér forespørgsel”.
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7) Ved at vælge ”Vis Kategori”, får du mulighed for at ændre på de ønskede
rettigheder i kategorien. Det kan være relevant, hvis brugerens forespørgsel er
fejlbehæftet.
8) Ved at vælge ”Vis alle rettigheder”, får du mulighed for at ændre på alle
rettigheder, som er tildelt brugeren.
9) Når du har kontrolleret, at alt er, som det skal være, kan du vælge at trykke
på ”Tildel”. Brugeren får dermed tildelt rettigheden. Der bliver ikke sendt en
besked om dette til brugeren fra systemet.
Hvis du vælger ”Afvis” får brugeren ikke tildelt rettighederne.

Rettigheder på Tilbudsportalen
Brugerrettigheder på Tilbudsportalen styres via NemID. Adgang til en række
funktioner i Tilbudsportalen kræver, at man har fået tildelt yderligere rettigheder.
Som NemID administrator kan du tildele disse rettigheder. Du skal tildele
yderligere rettigheder til Tilbudsportalen til medarbejdere som:
A.

Skal have adgang til søge blandt plejefamilier.

B.

Skal varetage en tilsynsopgave med sociale tilbud eller plejefamilier.

Rettigheder til at søge blandt plejefamilier
Hvis en medarbejder skal søge blandt plejefamilier, skal de have tildelt de rigtige
rettigheder. På Tilbudsportalen kan de ansøge om denne adgang. Her skal de
opgive e-mailen på deres lokale NemID administrator. Denne oplysning bruges
til at sende denne autogenererede besked til dig som NemID administrator:
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En person ansøger om adgang til at søge oplysninger
om plejefamilier i Tilbudsportalen.
Se evt. vejledning om rettigheder på
Tilbudsportalen.dk.
Ansøgers navn: {0}
Ansøgers CVR-nummer: {1}
Ansøgers RID-nummer: {2}
Begrundelse for ansøgningen: {3}
Med venlig hilsen
Tilbudsportalen.dk

I mailen bliver ansøgeren således identificeret ved navn {0}, hvilken organisation
de er fra {1}, deres RID-nummer {2} og du får en begrundelse for, hvorfor de
ønsker at søge blandt plejefamilier {3}. Med disse oplysninger kan du tildele
medarbejderen adgang til at søge blandt plejefamilier på Tilbudsportalen. For at
gøre dette skal du tildele dem jobfunktionsrollen: Tilbudsportalen: Søge-adgang,
plejefamilier.
Du kan læse mere om, hvordan du tildeler rettigheder i NemLogin/Brugeradministration her.
Rettigheder til at varetage en tilsynsopgave
Hvis en medarbejder skal varetage en tilsynsopgave, skal de have tildelt de
rigtige rettigheder. På Tilbudsportalen er der oprettet en række jobfunktionsroller,
som samler rettighederne og giver adgang til tilsynsfunktionaliteten.
Der findes fem forskellige jobfunktionsroller som tilsynsmyndighed i
Tilbudsportalen. Hvilken jobfunktionsrolle du skal tildele en medarbejder
afhænger af deres opgaver.
Hvis medarbejderen varetager tilsynsmyndigheden for en kommune eller region,
kan du tildele dem rollerne:
1. Tilbudsportalen: Tilsynsbruger
En Tilsynsbruger får adgang til at oprette tilbud, indberette oplysninger, godkende
indberettede oplysninger samt offentliggøre og lukke tilbud. Typiske opgaver for
en tilsynsbruger er at føre tilsyn med friplejeboliger, aktivitets- og samværstilbud,
beskyttet beskæftigelsestilbud, særlige dagtilbud og særlige klubtilbud. Som
NemID administrator skal du tildele medarbejderen jobfunktionsrollen:
Tilbudsportalen: Tilsynsbruger
2. Tilbudsportalen: Tilsynsbruger med udvidede beføjelser
En Tilsynsbruger med udvidede beføjelser får de samme beføjelser som en
Tilsynsbruger. Her ud over får de adgang til at ændre den tilsynsførende
myndighed for et tilbud. Det kan f.eks. være relevant, hvis kommunen delegerer
kompetencen til socialtilsynet jf. § 148 a stk. 4 i serviceloven. Det kan også være
relevant i forbindelse med koncerner og koncernlignende konstruktioner, hvor
tilsynsopgaven hører under socialtilsynet i den region, hvor koncernen har sin
hovedadresse. De typiske opgaver for en tilsynsbruger med udvidede beføjelser
vil være de samme som en tilsynsbruger. De har dog flere beføjelser og
varetages derfor typisk af en mere ledende medarbejder. Som NemID
administrator skal du tildele medarbejderen jobfunktionsrollen: Tilbudsportalen:
Tilsynsbruger med udvidede beføjelser.
Hvis medarbejderen arbejder i et socialtilsyn, kan du tildele dem rollerne:
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3. Tilbudsportalen: Socialtilsynsbruger for tilbud
En Socialtilsynsbruger for tilbud har adgang til at oprette tilbud, indberette
oplysninger, godkende indberettede oplysninger samt offentliggøre og lukke
tilbud, som falder under socialtilsynet. De typiske opgaver for en
Socialtilsynsbruger for tilbud er at føre tilsyn med sociale tilbud så som f.eks.
midlertidige botilbud, kvindekrisecentre eller alm. socialpædagogiske
opholdssteder. Som NemID administrator skal du tildele medarbejderen
jobfunktionsrollen: Tilbudsportalen: Socialtilsynsbruger for tilbud.
4. Tilbudsportalen: Socialtilsynsbruger for plejefamilier
En Socialtilsynsbruger for plejefamilier har de samme beføjelser som en
Socialtilsynsbruger for tilbud. Her ud over får de adgang til at oprette plejefamilier,
indberette på vegne af plejefamilier, godkende indberettede oplysninger samt
publicere de indberettede oplysninger og lukke plejefamilier. De typiske opgaver
for en socialtilsynsbruger for plejefamilier er at føre tilsyn med plejefamilier. Som
NemID administrator skal du tildele medarbejderen jobfunktionsrollen:
Tilbudsportalen: Socialtilsynsbruger for plejefamilier.
5. Tilbudsportalen: Socialtilsynsbruger med udvidede beføjelser
En Socialtilsynsbruger med udvidede beføjelser har de samme beføjelser som
en Socialtilsynsbruger for plejefamilier. Her ud over får de adgang til at ændre
den tilsynsførende myndighed for et tilbud. Det kan f.eks. være relevant i
forbindelse med koncerner og koncernlignende konstruktioner, hvor
tilsynsopgaven hører under socialtilsynet i den region, hvor koncernen har sin
hovedadresse. De typiske opgaver for en socialtilsynsbruger med udvidede
beføjelser vil være meget de samme som en socialtilsynsbruger for tilbud eller
plejefamilier. De har dog flere beføjelser og varetages derfor typisk af en mere
ledende medarbejder. Som NemID administrator skal du tildele medarbejderen
jobfunktionsrollen: Tilbudsportalen: Socialtilsynsbruger med udvidede beføjelser.
I nedenstående tabel 1 er det opgjort hvilke privilegier, som er inkluderet i hver af
de fem jobfunktionsroller:
Tabel 1: Jobfunktionsroller på Tilbudsportalen

Disse fem jobfunktionsroller består af en række privilegier. I nedenstående tabel
2 er privilegierne i forbindelse med Tilbudsportalen beskrevet.
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Tabel 2: Privilegiebeskrivelser for Tilbudsportalen på dansk og engelsk
Kort navn

Beskrivelse

Tilsyn, sociale
tilbud

Giver adgang til at oprette tilbud, indberette oplysninger for tilbud, godkende
indberettede oplysninger om tilbud samt offentliggøre og nedlægge/ophører et tilbud
på Tilbudsportalen, som organisationen er godkendende/tilsynsførende myndighed
for.

Oversight, social
institutions

Have access to establish social institutions, report information on behalf of the social
institution, approve information about social institutions and publish, depublish and
remove social institutions from Tilbudsportalen that the organization has oversight
authority over.

Privilegienavn:

urn:dk:socialstyrelsen:siv:TIL_BEHANDL_TILBUD

Kan tildeles af:

Alle kommuner og regioner

Tilsyn,
plejefamilier

Giver adgang til at oprette plejefamilier, indberette oplysninger for plejefamilier,
godkende indberettede oplysninger for plejefamilier samt offentliggøre og
nedlægge/ophører plejefamilier, som organisationen er godkendende/tilsynsførende
myndighed for.

Oversight, foster
families

Have access to establish foster families, report information on behalf of the foster
families, approve information about foster families and publish, depublish and
remove foster families from Tilbudsportalen that the organization has oversight
authority over.

Privilegienavn

urn:dk:socialstyrelsen:siv:TIL_BEHANDL_PLEJEFAMILIE

Kan tildeles af:

Frederiksberg Kommune
Holbæk Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Silkeborg Kommune
Hjørring Kommune

Socialtilsynsbrug
Markerer brugeren som medarbejder i socialtilsynet.
er
User from social
oversight authority

Marks the user as an employee of the social oversight authority.

Privilegienavn

urn:dk:socialstyrelsen:siv:TIL_SOCIALTILSYN

Kan tildeles af:

Frederiksberg Kommune
Holbæk Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Silkeborg Kommune
Hjørring Kommune
Giver udvidede beføjelser som tilsynsførende myndighedsbruger.

Udvidede
beføjelser

Giver dels mulighed for at ændre den ansvarlige tilsynsførende myndighed for
sociale tilbud, som organisationen er godkendende/tilsynsførende myndighed for.
Dette kan fx være relevant i forbindelse med, at opgaven er uddelegeret til et
socialtilsyn. Det kan også være relevant ved koncerner og koncernlignende
konstruktioner, som er geografisk spredt.
Giver også adgang til at fjerne "Følg" markeringer for andre brugere i
organisationen.
Extended privileges provided to a user from an oversight authority.

Extended
privileges

Access to change the responsible oversight authority for social institutions that the
organization has oversight authority over. This may be relevant if the task is
delegated to a social oversight authority. It may also be relevant in terms of
concerns and concern-like constructions that are geographically dispersed.
Access is also given to remove other users’ “Follow”-markings in the organization.

Privilegienavn

urn:dk:socialstyrelsen:siv:TIL_AENDRE_MYNDIGHED

Kan tildeles af:

Alle kommuner og regioner

Søgeadgang,
plejefamilier

Giver adgang til søgesiden for plejefamilier på Tilbudsportalen. Her kan plejefamilier
fra hele landet fremsøges.

Search access,
foster families

Access is given to the search page for foster families on Tilbudsportalen where
foster families from across the country can be accessed.

Privilegienavn

urn:dk:socialstyrelsen:siv:TIL_KAN_SOEGE_PLEJEFAMILIER

Kan tildeles af:

Alle kommuner
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