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Den færøske Talgilda Samleika
Baggrunden for valg af løsning til Talgildur Samleiki er strategiarbejdet gennemført foråret 2015 og det
forberedelsesarbejde der er gennemført 1. kvartal 2016. Løsningsmodellen fra strategiarbejdet bestod af
en sikkerhedskerne og i alt 8 elementer som vist i figuren herunder. I første omgang er det besluttet at
implementere de 6 elementer, der er markeret med mørkeblå farve i figuren. Nærværende
løsningsbeskrivelse omfatter således en beskrivelse af disse elementer.

Figur 1: Talgild Samleiki

Løsningsbeskrivelsen beskriver de forskellige dele af systemet mere konkret og giver et bud på hvorledes
løsningen kommer til at fungere i praksis for brugerne af systemet.

Løsningsarkitekturen
På baggrund af de overordnede krav og overvejelser omkring hvordan en færøsk løsninger der lever op til
krav og ønsker fra det offentlige og de færøske pengeinstitutter er der udarbejdet et forslag til løsning.
Løsningen kan sammenfattes i nedenstående konceptuelle løsningsarkitektur.
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Figur 2: Løsningsarkitektur

Løsningsarkitekturen er baseret på en grundlæggende driftsplatform der i udgangspunktet etableres som
fælles platform for den samlede løsning.
Løsningens kærne sammensættes af kendte teknologier der er anvendt af andre lande som dele af deres
infrastruktur til kvalificeret digital signatur.
Det anbefales således at etablere systemets kærne med et certifikat center baseret på PKI (Public Key
Infrastructure), Mobil ID fra Gemalto og en Kort ID løsning etableret efter estisk model ligeledes baseret på
teknologi fra Gemalto.
Disse kendte teknologier omfatter hver især forskellige registre til brug for registrering. I tillæg til disse
registre er der behov for at etablere et antal specifikke registre der omfatter informationer vedrørende
identiteter, fuldmagtmandater og anvendelseslog.
For at tilgå disse registre på en kontrolleret og sikkermåde etableres et webservice integrationslag. Gennem
dette vedligeholdes og anvendes registrene til det formål de er tiltænkt – Talgildur Samleiki. Webservice
laget er opdelt i 2 – en intern del der kun anvendes af løsningens 2 frontend systemer og en ekstern del,
hvor det vil være muligt for tjenesteudbydere og andre eksterne samarbejdspartnere at få adgang til
webservices der tilbydes via Heldin.
Oven på webservices laget etableres 2 logiske websites:
1) Samleikasíðan, der overordnet set omfatter anvendelsen af Talgildur Samleiki til identificering og
underskrift.
2) Umsitingarsíðan, der overordnet set omfatter al form for administration af Talgildur Samleiki.

Udskrevet - 17. October 2016

4

Talgildur samleiki
I praksis er det muligt at særligt Umsitingarsíðan opdeles i flere forskellige websider der henvender sig til
forskellige målgrupper (Borgere, Virksomheder, Registreringsmyndigheden – RA, m.v.)
I de følgende afsnit uddybes de enkelte dele yderligere.

Trygdarkjanin
Centralt for Talgild Samleiki er sikkerhedskernen. Sikkerhedskernes opgave er at holde styr på de brugere,
der er af systemet og sikre at der kun udstedes certifikater til kendte brugere. Denne del af systemet
omtales almindelig vis som Certificate Authority (CA). I det følgende beskrives den logiske opbygning af
sikkerhedskernen.
CA er den enhed der skal sikre, at der er en sikker sammenhæng mellem den person et certifikat udleveres
til og den person som hæfter for certifikatet. For Talgild Samleiki er denne myndighed KT Landsins, der af
landsstyret er udpeget som den offentlige enhed, der skal bære ansvaret for løsningen. Det er dog muligt
med hjemmel i lov at lægge hele eller dele af ansvaret ud til en anden myndighed eller leverandør.
Selve sikkerhedskernen (Trygdarkjarnin) består grundlæggende af følgende elementer:
1. Registrering af identitetsoplysninger (Secure Identity), som f.eks. billede, pasnummer, andre
pasoplysninger, fingeraftryk, biometrisk håndflade aftryk, håndskrevet underskrift el.l.
2. PKI Certifikat teknologi, der anvendes til at udstede nøglepar til digital identificering og/eller
underskrift.
3. Borger- og medarbejder mandater

Identitetsregister
Centralt for Talgild Samleikis virkemåde er et Identitetsregister. Dette register anvendes til at gemme
oplysninger omkring identiteten af de brugere der af systemet.
Betydningen af identitetsregistret hænger sammen med ønsket om at etablere en kvalificeret digital
underskrift. For at løsningen kan kategoriseres som kvalificeret digital underskrift stilles der skærpede krav
til garantien for at der er en sammenhæng mellem den person der får udleveret en Talgild Samleiki og den
fysiske person der hæfter for den digitale underskrift.
Der er derfor behov for at kunne registrere oplysninger om brugerne af Talgildur Samleiki, der kan være
med til at sikre den fysiske identifikation af brugeren.
Når vi taler om et identitetsregister, så må vi forholde os til at vi allerede har 3 registre, der hver især
indeholder dele af den registrering der findes for færinger.
a) P-tals registret
b) Kørekortsregistret
c) Pas registret i Danmark
I P-tals registret har vi oplysninger om en borgers p-tal, herunder fødselsdato og navn, samt bopæl og
slægtsrelationer. I pas registreres oplysninger om øjenfarve, højde, fødselsdato, navn, samt et billede.
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Passet fornyes løbende med henblik på at sikre et vellignende foto, samt at det stadig er den rette fysiske
person der er i besiddelse af identitetsbeviset (passet). På samme måde registreres forskellige oplysninger
om en persons fysiske identitet i forbindelse med udstedelse af kørekort.
Det oplagte ville derfor være hvis vi på én eller anden måde kunne basere Talgild Samleika på en
kombination af disse registre i fællesskab. Men da der ikke er én entydig nøgle der binder de 3 registre
sammen må sammenknytningen ske gennem manuelle arbejdsgange.
Pasregistret er dansk. Det betyder at vi ikke umiddelbart har adgang til at bruge oplysninger fra
pasregistret.
For at sikre at vi oplysninger omkring den fysiske person bag en bruger af Talgildur Samleiki er intakt og
tilgængeligt for systemet, anbefales det at opbygge et nyt register til Talgildur Samleiki, hvor oplysninger til
fysisk identifikation gemmes og knyttes sammen med FOLK registret, der allerede i dag indeholder en
række oplysninger omkring færøske borgere.
Identitetsregistret kommer således til at omfatte alle færøske borgere der har en Talgildur Samleiki.
Definitionen på en færøsk borger er en dansk statsborger med tilhørsforhold til Færøerne. På Færøerne er
der også en gruppe udlændinge som har tilhørsforhold til Færøerne, disse personer oprettes i dag i FOLK
med et p-tal, markeret som udlændinge (tidligere pseudo p-tal). Det kan f.eks. være en svenske
statsborgere, der arbejder hos en færøsk arbejdsgiver, som TAKS ønsker at give adgang til Borgaragluggin,
for at udfylde oplysninger vedrørende skat. Denne gruppe udlændinge med arbejdstilladelse på Færøerne
må også omfattes af Talgildur Samleiki, men registreringsprocessen omkring disse brugere vil være
anderledes.
En anden brugergruppe, de færøske pengeinstitutter stiller krav om, at Talgild Samleika løsningen skal
omfatte, er udlændinge uden tilhørsforhold til Færøerne. Det kan f.eks. være en medarbejder i en færøsk
virksomhed, der er udenlandsk statsborger bosiddende i Kina. Personen er ansat i en færøsk virksomhed,
der ønsker at medarbejderen skal have adgang til netbanken. Det betyder at der er behov for at give
udenlandske borgere mulighed for at anvende samme loginfunktionalitet uden dog at være underlagt
færøsk lovgivning eller at have mødt frem fysisk for at få adgang til at bruge nøglen.
Der er med andre ord behov for at skelne mellem 2 forskellige kvaliteter af identitet.
Landet (Færøerne) garanterer ikke for udenlandske borgeres identiet uden personligt fremmøde. De er ikke
omfattet færøsk lovgivning og kan derfor ikke underskrive juridisk bindende dokumenter med en færøsk
digital underskrift. I praksis må hver enkelt tjenesteudbyder, derfor selv vurdere om de tjenester de
udbyder til denne gruppe af personer kan tillades. Tjenesteudbydere må ligeledes selv sikre nødvendig
identifikationsdokumentation fra pågældende personer i henhold til egne regler og lovgivning.
Helt overordnet må det afklares hvorvidt der er enighed om at løsningen overhoved skal omfatte brugere
der ikke er identificeret gennem fysisk fremmøde. Dette vil begrænse gruppen af udenlandske til kun at
omfatte identificerede udlændinge, der har et pseudo p-tal.
Tanken er derfor at vi skaber et eID register, hvor alle brugere/borgere får tildelt et eID-nummer, der
bruges til at identificere personen elektronisk. Alt efter om personen er færing eller udlænding, kan

Udskrevet - 17. October 2016

6

Talgildur samleiki
personen tildeles en A-identitet (strong identity) eller en B-identitet (udenlandsk identitet med pseudo ptal og evt. udlændinge uden p-tal).

Undirstøðukervi til almannalyklar
Sonevndur public key infrastructure (PKI) – undirstøðukervi til almannalyklar - er ein skipan til útflýggjan,
umsjón og afturkalling av talgildum samleikaváttanum (digital identity certificate). Skipanin fevnir um
leiklutir, politikkir og mannagongdir.
Undirstøðukervi til almannalyklar er grundað á brongling (kryptering) við almannalykli og loynilykli – ein
lutur í er bronglaður við einum almannalykli kann bert avbronglast við tilhoyrandi loynilyklinum og øvugt.
Tríggir leiklutir eru í skipanini:
1. Skrásetingarmynduleiki (Registration Authority, RA). Viðgerð umsóknir um talgilda samleikaváttan.
2. Váttanarmynduleiki (Certificate Authority, CA). Framleiðir samleikaváttan eftir umbøn frá
skrásetingarmynduleika
3. Staðfestingarmynduleiki (Validation Authority, VA). Staðfestir um ein ávís samleikaváttan er í gildi
eina ávísa tíð. Vanliga spyrja tænastuveitarar um ein ávís váttan er í gildi áðrenn teir veita onkra
tænastu (t.d. peningaflyting).
Eitt undirstøðukervi til almannalyklar krevur eina váttan sum umboðar Váttanarmynduleikarn sjálvan. Ein
slík váttan nevnist root certificate á enskum (rótváttan, upprunaváttan, ovastaváttan?) í hesum skjali nevnd
rótváttan. Rótváttanin og tilhoyrandi lyklapar verður framleitt undir heilt serligum umstøðum (root key
ceremony) og loynilykilin verður pettaður sundur og pettini skulu goymast av ymsum pørtum og í ymsum
støðum. Tal er av alstórum týdningi at loynilykilin til rótváttanina ikki verður avdúkaður – um tað hendir
fellir alt undirstøðukervi saman.
Rótváttanin verður nýtt at framleiða eina ella fleiri millumváttanir sum verða brúktar av
Váttanarmynduleikanum til at framleiða samleikaváttanir eftir umbøn frá Skrásetingarmynduleikanum.
At stovnseta og reka eitt fullfíggjað undirstøðukervi til almannalyklar er kostnarmikið – serligur tólbúnaður
og rítbúnaður er kostnaðarmikil og raksturin skal vera skipaður eftir serliga strangum trygarfyriskipanum.
PKI infrastrukturen er yderligere beskrevet i undirskjal 5.

Certifikater
Når identiteten er oprettet vil næste opgave for sikkerhedskernen være at udstede certifikater eller nøgler
til brugerne. At udstede et certifikat er en gammel og velkendt teknologi, som er baseret på, at der oprettes
et nøglepar, bestående af en offentlig og en privat nøgle. For at bruge en identitet vil det være krævet at
man har adgang til begge nøgler i et nøgle par. Når nøgleparet udstedes gemmes den offentlige nøgle et
offentligt tilgængeligt sted og den private nøgle gemmes hos ejeren af et eID enten på et Simkort (til Mobil
ID) eller på et chipkort (til kort ID). Uanset hvilken løsning brugeren vælger at brug gemmes den private
nøgle altid hos brugeren selv.
Da der er tale om en digital nøgle kan det teknisk set lade sig gøre at lægge en privat nøgle ind på et kort
uden at personen er fysisk tilstede. Det er derfor et spørgsmål om sikkerhed, når der kræves personligt
fremmøde i forbindelse med udstedelse af et certifikat.

Udskrevet - 17. October 2016

7

Talgildur samleiki
En bruger kan godt være i besiddelse af flere forskellige nøglepar/certifikater. Det er således muligt for den
enkelte bruger både at have et Kort ID og en Mobil ID. På samme måde vil det også teknisk set være muligt
at udstede flere borgercertifikater og/eller medarbejdercertifikater til samme person.
Borgercertifikater
Et borgercertifikat er et certifikat udstedt til en identificeret færøsk borger. Borgercertifikatet er knyttet til
den enkelte persons p-tal, der kan anvendes som identifikation mellem borgeren og
myndigheder/virksomheder, der med lovhjemmel anvender borgeres p-tal til registrering af oplysninger
(f.eks. TAKS). Et borgercertifikat udstedes kun til færøske borgere med en sikker identitet.
Personcertifikat
Et personcertifikat er et certifikat, der udstedes til en udenlandsk borger som har et tilhørsforholdt til
Færøerne (pseudo p-tal). Personcertifikatet kan evt. udvides til at omfatte alle udlændinge, hvis der er
enighed om at denne gruppe brugere skal være omfattet af Talgildur Samleiki. Det er op til den enkelte
tjenesteudbyder at afgøre hvorvidt de tjenester, der udbydes kræver en sikker færøsk identitet. En bruger
med et personcertifikat kan ikke gennemføre juridisk bindende underskrifter.
Medarbejdercertifikater
Udstedes der et medarbejder certifikat er det altid knyttet til en virksomhed og det udstedes kun med
samtykke fra virksomhedens ejer. Medarbejder certifikatet vil være baseret på nye loginoplysninger og
andre nøgler. I praksis betyder det, at hvis der anvendes en Mobil ID skal der knyttes et særskilt
telefonnummer til eID’et, anvendes der et nøglekort skal der udstedes et særskilt nøglekort.
Et medarbejder certifikat anvendes altid som en kombination af et eID og et v-tal, hvis enten borgeren eller
virksomheden ønsker at adskille borgerens private certifikat fra det der anvendes med medarbejdermandat
for virksomheden. Det er ligeledes muligt at knytte et medarbejdermandat til et borgercertifikat eller
personcertifikat, hvis borger og virksomhed er enige om at dette.

Borger- og medarbejdermandat
I sikkerhedskernen er det registreret hvilke mandater en bruger har til at agere for andre. Formålet med
fuldmagtmandat løsningen, er at opbygge en central registrering af fuldmagtmandat tilladelser, således at
det er muligt centralt at styre dette. Ved at registrere fuldmagtmandat tilladelser centralt, vil det være
muligt at stoppe/slette et mandat givet mellem 2 personer eller en arbejdsgiver og en medarbejder med
øjeblikkelig effekt.
Hvilke rettigheder et fulmagtsmandat giver registreres ikke centralt, idet det er en sag mellem den enkelte
tjenesteudbyder og borgeren/arbejdsgiveren, der giver fuldmagten. Der er således blot tale om en central
måde at sikre, at det er nemt at få overblik over fuldmagtsmandater og mulighed for at fratage mandater
igen. Der findes 2 former for fuldmagtmandater:
Borgermandat
Et borgermandat er et fuldmagtsmandat givet af en borger til en anden borgeres eID. Det kan f.eks. være
en borger der ønsker at dennes ægtefælle skal have mulighed for at varetage digitale opgaver på sine
vegne. Der kan være tale om en værge der har fuldmagtsmandat til at foretage opgaver på vegne af den
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umyndige. Det kan være børn der får fuldmagtsmandat til forældres eID for at kunne hjælpe denne med at
varetage digitale opgaver.
Det kan også være en borger der ønsker at give en revisor tidsbegrænset digital adgang til udvalgte
tjenesteudbydere, f.eks. I forbindelse med indlevering af selvangivelse.
Det understreges at et fuldmagtmandat ikke automatisk giver adgang til digitale tjenester, men blot er en
ekstra sikkerhed forbundet med brugen af fuldmagter.
Medarbejdermandat
En medarbejdermandat gives af en arbejdsgiver til medarbejder arbejdsgiveren ønsker skal have adgang til
at anvende digitale tjenester på vegne af virksomheden. Mandatet kan knyttes til medarbejderens private
borgercertifikat eller et særskilt medarbejdercertifikat, hvis enten medarbejder eller arbejdsgiver ønsker
det. Et medarbejdermandat knytter en eID til et v-tal, således identificeres en medarbejder altid ved en
sammensætning af disse 2 nøgler.
Det understreges på samme måde som for borgermandatet, at et mandat ikke automatisk giver adgang til
digitale tjenester, men blot er en ekstra sikkerhed forbundet med brugen af fuldmagter.
Figur 3 herunder illustrerer sammenhængen mellem de forskellige typer af identiteter, de forskellige
mulige certifikater, samt fuldmagtmandater.
Identiteter

Færøsk borger

Udlænding

Udlænding

eID/p-tal

eID/Pseudo p-tal

eID/Uden p-tal

Certifikater
Borger
certifikat

Person
certifikat

Medarbejder
certifikat

Fuldmagtsmandater
Borgermandat
eID + eID

Medarbejdermandat
eID + vTal

Figur 3: Sammenhæng mellem Identiteter, certifikater og mandater

Datamodellen
Figuren illustrere de forskellige entiteter der forventes at blive en del af Talgildur Samleiki på et overordnet
plan, samtidig beskrives de relationer der er mellem de forskellige dele i figuren for at give et overordnet
overblik over løsningens kompleksitet.
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Overordnet set kan opstilles en datamodel for systemet der ser ud som følger:

SIM Card

Card

ICCID
MSISDN

ICCID
memberName
1

1

11

Certificate

Login
mekanisme
ICCID
MekanismeType

PublicKey
eID
CA Signature
CertificateType
DigitalIDType
ICCID

1
1

1

FOLK
p-tal
Bopælsoplysninger
Borgerstatus(udlænding)
o.a.
0/1

0-∞

1

1

Virksomhed
v-tal

1

0-∞

Medarbejdercertificate

Identitet
0-∞
1

v-tal + eID
CetificateID

1

1

1-∞

1

Virksomhedsadministrator
eID
v-tal
Dokumentation for
tilladelse

0-∞

1
1

Medarbejder
mandat

1

0-∞
1

eID + v-tal

Serviceprovider
administrator
eID
spID
Dokumentation for
tilladelse

1

eID
p-tal
Flag for udlænding
Navn *
Adresse *
Kontaktoplysninger
Indskannet PAS
Indskannet kørekort
Indskannet underskrift
Pasnummer
Kørekortnummer
Styringsparametre
(Aktiv/passiv,
revokationstatus mm.)
0-∞

0-∞

1-∞

Borgermandat

0-∞

eID + eID
1-∞

1

1-∞

eService
1-∞

1-∞

eServiceID
Kontkatoplysninger

1-∞

1

Service
Provider
spID
Kontkatoplysninger

1

Figur 4: Overordnet datamodel
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Kort ID (Lyklakort)
Tvær kortloysnir eru umrøddar í verkætlanini. Loysnin úr Estlandi er meira brúkt og meira kannað enn
loysnin úr Íslandi.

Estland
Í Estlandi eru umleið 1.2m kort útflýggjaði síðani 2001. Loysnin er veitt av felagnum TRÜB (sum Gemalto
hevur keypt nýliga). Kort-loysnin hevur sonevndan mini-driver á kortinum og er tí nýtast á Windows og Mac
teldum uttan at installera software á telduna. Í kagan (Firefox, Internet Explorer, Chrome) skal eitt plug-in
installerast. Estiska stjórnin stuðlar menningini av plug-ins til kagar.

Ísland
Kortloysnin í Íslandi er frá 2008. Talgild samleikaváttan eru løgd inn á peningakort hjá bankunum, men
Íslendingar hava ikki verið eldhugaðir at gera talgildu samleikaváttanina virkna. Loysnin hevur verið
krevjandi tá talan er um help-desk – høvuðsorsøkin er helst at Váttanarmynduleikin hevur ikki ræði á hvør
ið kann veita kort til bankarnar. Eisini hava avbjóðingar verið við ritbúnaðinum (frá Nexus) sum skal
installerast á telduna fyri at brúka kort og kortlesara.

Samanumtøka
Undirstøðukervi til almannalyklar er ein skipan ið krevur 24/7 rakstur eftir serligum forskriftum um talgilda
samleikaváttanin skal sigast at vera qualified. Tólbúnaður og ritbúnaður av serligum slag skal fáast til vega.
Kortloysnir kunnu setast saman á ymsar hættir. Í Íslandi er vald ein loysn har ein ritbúnaður ið klárar at
handfara kort frá ymiskum veitarum er valdur. Hetta hevur borið við sær ein stóra help-desk uppgávu og
ónøgdsemi hjá brúkarum av kortum.
Í Eslandi hevur stjórnin latið drivar’ar og plug-in menna og betri tak er á hvørji kort kunnu brúkast.
Mælt verður til velja ein leist og tøkni ið er eins tann í Estlandi.
Kort ID er yderligere beskrevet i undirskjal 6.

Mobil ID
Vit síggja í londunum kring okkum, at talgildur samleiki á fartelefon verður meira og meira útbreiddur.
Fyrimunurin við at brúka fartelefonina til talgildan samleika er m.a.
•
•
•

At flest allir føroyingar hava egna fartelefon.
At fartelefonin í stóran mun er persónlig, og vit harvið kunnu leggja ein persónligan lykil á
fartelefonina.
At tað er lutfallsliga lætt at verkseta talgildan samleika við fartelefonini, tí infrakervi longu er til
staðar.

Talgildur samleiki við fartelefon nøktar mesta tørvin, sum vit hava á einum talgildum samleika, men mett
verður tó ikki at hann kann standa einsamallur. Vit hava tørv á einari aðrari loysn afturat.
Vit hava kannað veitarar av Mobil ID loysnum í grannalondumum, og valið er fallið á eina loysn frá Gemalto
(finska Valimo er nú partur av Gemalto). Loysnin er royndarkoyrd í Føroyum, og mett verður, at hon nøktar
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tørvin, sum vit hava í Føroyum. Niðanfyri sæst yvirskipað hvussu vit hugsa okkum Mobil ID loysnina í
Føroyum.
Tænastu veitari
(TAKS, Bankarnir, Tinglýsingarskipan,
Kommunan o.s.fr.)
Borgari við
talgildum samleika
á fartelefonini
Samleikasíða
Signature Page

VSS SDK

Skrásetingar mynduleiki
(RA)

VSS API (ETSI 102 204 compliant)

Skrásetingarsíða
Føroya Tele
SMS-C

Vodafone
SMS-C

Valimo
Messaging
Server
(VMS)

Valimo
Signature
Server
(VSS)
Transaction
Database

User and
certificate
Database

Valimo
Registration
Server
(VRS)

Certificat
mynduleiki
(CA)

Innast síggja vit ein kjarna, sum Valimo vetir. Rundanum síggaj vit ymiskar skipanir, sum føroyskir veitarar
skulu hava um hendi. Vit síggja umframt føroysku fartelefon veitararnar m.a. eina skrásetingarsíðu, eina
samleikasíðu (til innritan og undirskriftir) og ein certifikat mynduleika. Harafturat koma ein ørgrinna av
tænastuveitarum, sum gera brúka av talgilda samleikanum.
Trygdin í Mobil ID loysnini er grundað á eitt PKI. Hetta er sama infrakervið, sum vælkenda HTTPS protokollin
er grundað á. Og sum við HTTPS er tað grundleggjandi partur av hesum, hvussu vit tryggja at haldarin av
einum certificati er tann, hann sigur seg vera, umframt hvussu vit tryggja okkum, at certifikatini verða
varveidd í trygt. Ein annar grundleggjandi partur av trygdini í Mobil ID er at innritan og undirskrift verður
framd umvegis tvær ymiskar kanalir: internetið og fartelefon netið.
Vit eiga at hava í huganum, at vit einaferð í framtiðini ivaleyst skulu skifta partar av talgilda samleikanum út.
Herundir Mobil ID loysnina. Tað er tí umráðandi at vit loysa hetta á ein síkan hátt, at vit í framtíðini kunnu
skifta eina Mobil ID loysn um við eina aðra, ella kanska við okkurt heilt annað, uttan at allir verandi
tænastuveitarar skulu broyta sína innritan.
Í evropeiska samveldinum (EU) er staðfestur ein tørvur á at hava standardiseraðar leiðreglur fyri, hvussu
talgildur samleiki (herundir undirskrift) við fartelefon skal handfarast. Føroyar er ein partur av Evropa, og
tað er tí skilagott, at Føroyar eisini verða av hesari standardiseringini. Vit vilja tí leggja okkum eftir einari
loysn, sum uppfyllir krøvini frá EU til Mobil ID [sí ETSI TS 102 204 og tilhoyrandi skjøl].
Mobil ID er yderligere beskrevet i undirskjal 7.
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Webservice integrations lag
Webservice lagets opgave er at danne bro mellem systemets kærne og systemet brugergrænseflader og
eksterne parter på en sikker og standardiseret måde.
Det anbefales derfor at de webservices der udstilles direkte til tjenesteudbydere og andre eksterne parter
alle udstilles via Heldin i overensstemmelse med de krav og standarder der er for webservices der udstilles
fra Heldin.
Det anbefales samtidig at de webservices, der kun anvendes interne mellem systemet kærne og systemets
brugergrænseflader (Samleikasíðan og Umsitingarsíðan) udstilles via en interne webservice kanal. Det
anbefales dog at interne webservices overholder samme krav og standarder som de eksterne.
Det er ikke nærmere defineret præcist hvilke webservises der skal etableres. Der vil dog være en række
webservices der er givet i forbindelse med de valgte teknologier i kærnen. Indholdet og omfanget af de
enkelte webservices er dynamisk og styres af de krav, ønsker og behov løsningens forskellige parter har.

Samleikasíðan
Formålet med ‘Samleikasíðuni’, er at udstille en måde hvorpå tjenesteudbydere kan tilgå de forskellige
login muligheder til digital identificering og underskrivning.

Identificering
Når en tjenesteudbyder giver adgang til en af sine løsninger til en borger/virksomhed, vil der være en knap
der viderestiller til ‘Samleikasíðuna’. På Samleikasíðan vil det første brugere præsenteres for være en
mulighed for at vælge den loginløsning han anvender.
‘Samleikasíðan’ indeholder forskellige mulige loginmekanismer. Det er muligt at vælge mellem Mobil
ID(SMS) eller Kort ID, desuden overvejes det om det er sikkert nok at tilbyde en Mobil(App) løsning også.
Alt efter hvilken login mekanisme brugeren vælger, vil processen for identificering være forskellig.
Hvis der er tale om en mobil ID vil brugeren blive bedt om at oplyse sit mobilnummer og trykke på videre.
Det næste der vil ske er nu at brugeren på sin telefon vil modtage en besked om at han er ved at logge ind
på tjeneste xx. Dette godkender han og bliver nu bedt om at identificere sig ved at indtaste den PIN kode
han selv har valgt, for at få adgang til hans private nøgle som ligger på telefonens Sim kort. Hvis han skriver
den korrekte kode anvendes hans private nøgle til at signere at han er den han udgiver sig for at være.
Hvis der er tale om en Kort ID skal brugeren sørge for at hans Kort ID (lyklakort) er knyttet til den computer
han sidder ved. Nu vil han blive bedt om at identificere sig selv ved at indtaste den PIN kode han selv har
valgt. PIN koden anvendes nu til at få adgang til den private nøgle der ligger gemt på nøglekortet. Den
privatnøgle anvendes her efter til at signere at han er den han udgiver sig for at være.
Uanset hvilket loginmekanisme brugeren har anvendt vil der nu komme svar til Samleikasíðan om hvorvidt
brugeren enten er identificeret eller ej. Samleikasíðan sammensætter nu et svar til tjenesteudbyderen der
altid vil indeholde de samme oplysninger om brugeren uanset anvendte loginmekanisme
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Hvis det certifikat der anvendes af brugeren er et borgercertifikat uden tilknyttede fuldmagtsmandater
returneres brugeren til tjenesteudbyderen med en ID token der indeholder følgende oplysninger:
om login gik godt
eID
evt. p-tal
evt. navn
evt. fødselsdato
evt. v-tal
evt. liste med borgermandater
Hvilken loginmekanisme brugeren har benyttet

•
•
•
•
•
•
•
•

Hvis det certifikat der anvendes er et borgercertifikat og der er tilknyttet medarbejdermandater, bliver
brugeren præsenteret for et skærmbillede hvor han nu skal vælge om han ønsker at agere som privat
person eller på vegne af én af de virksomheder brugeren har medarbejdermandat til. Hvis brugeren vælger
at agere som medarbejder returneres v-tal på den virksomhed brugeren ønsker at agere for til
tjenesteudbyderen.
Hvis det certifikat der anvendes er et borgercertifikat og der er tilknyttet borgermandater til borgeren
returneres en liste over de eID’er brugeren har borgermandat til tjenesteudbyderen.
Hvis det certifikat der anvendes af brugeren er et medarbejdercertifikat, kontrollere Samleikasíðan at der
findes et aktivt medarbejdermandat mellem pågældende eID og virksomhedens v-tal. Hvis dette er
tilfældet vil der være oplyst et v-tal i retursvaret til tjenesteudbyderen.
Nedenstående figur illustrerer processen for identificering af en bruger.
Valgboks

1

2
10

9
9

5
5

4

4

Samleikasíðan
Kort ID

3
6
3

Mobil ID

Kort ID
Mobil ID

8
7

Identitets
-register

6

Figur 5: Proces for identificering

1) Brugeren går ind på en tjenesteudbyders hjemmeside og finder et link/en knap til at vælge at logge
på med Talgildur Samleiki
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2) Brugeren omdirigeres til Samleikasíðan og oplysning om hvilken tjenesteudbyder brugeren kommer
fra følger med. På Samleikasíðan skal brugeren nu vælge hvilken loginmekanisme han ønsker at
bruge (Mobil ID eller Kort ID) alt efter hvilken han vælger er de efterfølgende dialog forskellig.
3) Brugeren få præsenteret en dialog til at identificere sig.
a. For mobil ID vil brugeren blive bedt om at skrive sit telefonnummer.
b. For Kort ID vil brugere blive bedt om at indsætte sit kort i kortlæseren.
4) Efterfølgende vil brugen blive bedt om at indtaste sin PIN kode (4 ciffer).
a. For mobil løsningen vil brugeren nu på sin telefon få en besked om at indtaste PIN koden
på telefonen.
b. For kort løsningen vil brugeren blive bedt om at taste sin PIN kode enten ved brug af
computerens tastatur eller ved brud af et kortlæser tastatur.
5) Alt efter om brugeren indtaster sin PIN kode med succes eller ej returneres svaret til
loginmekanismen, der anvender certifikat til at autentificere brugeren.
6) Loginmekanismen returnerer nu en status til Samleikasíðan. Samleikasíðan registrerer hændelsen i
en Hændelseslog. Ved succes returneres et eID til Samleikasíðan.
7) Efter brugeren nu er succesfuldt identificeret spørger Samleikasíðan efter flere oplysninger omkring
brugerens identitet i overensstemmelse med det som er aftalt skal udleveres til tjenesteudbydere.
Hvis der er fuldmagtsmandater knyttet til brugeren returneres disse sammen med
identitetsoplysninger.
8) Identitetsoplysningerne returneres til Samleikasíðan
9) Er der tale om en bruger med medarbejdermandater vises nu en dialog for brugeren, hvor denne
bedes vælge mellem at logge på som privatperson eller medarbejder, evt. for flere forskellige
virksomheder.
10) Samleikasíðan genererer efterfølgende en Token ID, der indeholder oplysninger om brugeren,
herunder eID og v-tal (hvis brugeren har valgt et medarbejdermandat), anvendt loginmekanisme,
borgermandater (kun hvis brugeren har valgt at logge på som privatperson), samt nødvendige
identitetsoplysninger

Digital underskrift
Når en bruger er logget på en tjeneste, og har brug for at underskrive, vil tjenesteudbyderen kunne
viderestille til ‘Samleikasíðan’. ‘Samleikasíðan’ ved hvilket loginmekanisme der blev brugt, samme
mekanisme vil derfor også blive brugt til underskrift. Med eID og Session ID, kan ‘Samleikasíðan’ guide
brugeren igennem en smidig underskrift proces. Tjenesteudbyderen vil efterfølgende få returneret
oplysning om hvorvidt underskrivningen gik godt.
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1

2
7
5
4

5

Samleikasíðan
Kort ID

4

3
6
3

Mobil ID

Kort ID
Mobil ID

6

Figur 6: Proces for digital underskrift

1) Brugeren udfører en handling på tjenesteudbyderens hjemmeside, der kræver en digital
underskrift.
2) Brugeren returneres til Samleikasíðan med samme Token ID som han fik tildelt da han
identificerede sig ved brug af Talgildur Samleiki, samt en HASH kode for det der skal underskrives,
oplysning om hvilken handling der gennemføres (ActionTxt) og evt. en tekst fra tjenesteudbyderen
til brugeren (UserTxt). Samleikasíðan ved hvilken loginmekanisme (Mobil ID eller Kort ID) brugeren
fik tidligere og viderestiller brugeren til den valgte mekanisme.
3) Brugeren få præsenteret en dialog til at underskrive.
a. For mobil ID vil brugeren modtagen en besked på sin mobiltelefon om at han er i færd med
at underskrive og den tekst tjenesteudbyderen har sendt med (UserTxt).
b. For Kort ID vil brugere få vist en tekst på skærmen om at han er i færd med at underskrive
og den tekst tjenesteudbyderen har sendt med (UserTxt).
4) Efterfølgende vil brugen blive bedt om at indtaste sin PIN kode til underskrift (5 ciffer).
a. For mobil løsningen vil brugeren nu på sin telefon få en besked om at indtaste PIN koden
på telefonen.
b. For kort løsningen vil brugeren blive bedt om at taste sin PIN kode enten ved brug af
computerens tastatur eller ved brud af et kortlæser tastatur.
5) Alt efter om brugeren indtaster sin PIN kode med succes eller ej returneres svaret til
loginmekanismen, der anvender certifikat til at signere den handling (HASH koden) der er ved at
blive udført.
6) Loginmekanismen returnerer nu en status til Samleikasíðan. Samleikasíðan registrerer hændelsen i
en Hændelseslog
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7) Samleikasíðan svarer tilbage til tjenesteudbyderen om underskrivelsen var en succes eller ej.

Umsitingarsíðan
Formålet med Umsitingarsíðan er at give forskellige aktører mulighed for at administrere forskellige dele af
løsningen. I de følgen afsnit beskrives de forskellige dele af løsningen det skal være muligt at administrere,
samt hvilke forskellige brugerroller, der giver adgang til de forskellige funktionsområder.

Administration af identiteter
Når der tales om administration af identiteter taler vi som tidligere nævnt om identiteter af to typer 1)
færøske borgere og 2) udenlandske borgere.
I forbindelse med udstedelse af identiteter stillers der særligt skrappe krav. Dette betyder at identiteter kun
kan administreres af særligt betroede medarbejdere, kræver evt. to personer til at gensidig godkendelse.
En færøsk borgeres identitet er altid knyttet til et p-tal. Det samme gør sig gældende for udenlandske
borgere med tilknytte til Færøerne. Administrationen af identiteter omfatter:
•
•
•
•
•

Opret en borger med tilknytning til Færøerne (Knytte primær identitet til et p-tal, registrer
identitetsoplysninger)
Opret en udenlandsk borgere uden tilknytte til Færøerne (registrere identitetsoplysninger, registrer
kontaktoplysninger)
Rette identitetsoplysninger (efter aftale med FÓLK og andre registre)
Slette/annullere en identitet (på anmodning fra brugeren)
Muligvis er der også behov for at kunne knytte to identiteter sammen (merge)

Da det ikke er tilladt at udstede flere identiteter til samme bruger, stiller processen omkring oprettelse af
identitet skærpet krav til identificering af ansøgeren. Hvis en person allerede har en identitet kan der derfor
ikke oprettes en ny identitet på samme person.

Administration af certifikater
Processen omkring udstedelse af certifikater kræver at certifikatet udstedes til en kendt identitet. I
forbindelse med certifikat udstedelsen og udlevering af dette er der derfor behov for at sikre, at den person
der får certifikatet udleveret er identisk med den borger/person certifikatet er knyttet til.
Der stilles derfor særlige krav til arbejdsgange vedrørende identificering omkring udleveringen af
certifikater. Alle certifikater udstedes fra samme certifikat center, men der er forskel på hvorledes
certifikaterne skal administreres.
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Mobil ID certifikater

1. Møder personligt frem - telefonnummer
(Brugeren har et PKI SIM kort og telefon med)

RA enhed
4. Bruger vælger PIN
kode og certifikat
nøglepar genereres.

8. Registreringsproces succesfuld
afsluttet
2. Certifikat online
bestillingsproces
startes

8. Certificatstatus Active
3. Cetifikat registreringsproces påbegyndes

Mobil ID
Solution

6. Public key
registreres hos CA
7. Registrering OK

5. Public key
returneres

CA
Certificate
Authority

Figur 7: Proces for udlevering af certifikat til Mobil ID

1) En person møder op på den enhed der udsteder Mobil ID certifikater med sin telefon og et PKI SIM
kort. Her identificeres brugen ved fremvisning af gyldige identifikationspapirer.
2) En RA-medarbejder finder personen frem på sin skærm for at kende personens eID nummer. RAmedarbejderen igangsætter nu registreringsprocessen ved at indtaste brugeren eID og mobil
telefonnummer.
3) Mobil ID løsningen sender herefter besked til brugens telefon om at der er igangsat en
registreringsproces og beder brugeren vælge sig en PIN kode (4 ciffer).
4) Når brugeren har valgt en PIN kode genereres nu på telefonen et nøglepar og privatnøglen gemmes
på telefonen
5) Den offentlige nøgle sendes tilbage til Mobil ID systemet
6) Mobil ID systemet sender den offentlige nøgle til registrering hos CA
7) Mobil ID modtager besked om at registreringen gik OK
8) Brugernes certifikatstatus sættes til Active og beskeden sendes til RA-medarbejderen
9) Registreringen er nu succesfuld afsluttet og brugeren kan begynde at anvende sin Talgildur
Samleiki.
Hvis brugeren både skal kunne identificere sig og underskrive digitalt med sin mobil ID gennemføres
processen 2 gange. Den eneste forskel er at brugeren bliver bedt om at vælge en 5 cifret PIN kode hvis der
er tale om et certifikat til underskrivelse.
Mobil ID løsningen består af 2 adskilte certifikater et til identificering (4 cifret PIN kode) og et andet til
signering (5 cifret PIN kode), for begge certifikater skal administratoren have mulighed for at:
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•
•
•

Registrer certifikat (Register certifikat)
Tilbagekald certifikat (Revoke certifikat)
Forny certifikat

Slutbrugerne få også på Umsitingarsíðan mulighed for online at varetage fornyelse af certifikater, samt
tilbagekaldelse af certifikater. Teknisk er der ikke noget til hinder for at slutbrugeren selv kan udføre alle
handlinger i forbindelse med registrering af certifikater selv. Begrænsningen ligger udelukkende i kravet om
en sikker proces for udstedelse af certifikater til rette vedkommende. Kan der udtænkes en sikker metode
der muliggør selvregistrering vil dette også være en mulig funktion på Umsitingarsíðan.

Kort ID certifikater

1. Ansøgning om ny kort ID
(Personligt fremmøde eller online)

RA enhed
4. Nyt kort ID og kuvert med PIN
koder udleveres ved fysisk fremmøde
2. Certifikat
bestilles hos CA

3. Nyt certifikat
leveres til RA

CA
Certificate
Authority

Figur 8: Proces for udstedelse af Kort ID certifikater

1. En person udfylder en ansøgning om nyt kort ID enten online, via mail eller ved op møde I den
enhed hvor personen ønsker sit nye kort udstedt til (RA)
2. RA enheden bestiller et certifikat fra CA til pågældende identitet
3. CA generere certifikatet og RA enheden producerer et digital ID kort med certifikatets private nøgle
på, samt en kuvert med PIN koder
4. Kort ID og PIN kode kuvert overleveres fysisk til brugeren efter denne er nøje identificeret.
Kort ID løsningen består af 2 adskilte certifikater et til identificering (4 cifret PIN kode) og et andet til
signering (5 cifret PIN kode) der begge ligger på kortet, for begge certifikater skal administratoren have
mulighed for at:
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•
•
•

Registrer certifikat
Tilbagekald certifikat
Forny certifikat

Administration af tjenesteudbydere
Det skal være muligt at oprette tjenesteudbyder og vedligeholde oplysninger vedrørende disse i forbindelse
med at Talgildur Samleiki etableres som login til tjenesteudbyderens tjenester. Præcist hvad dette
indbefatter er endnu ikke nærmere belyst.
I undirskjal 2 – Use Cases, er en række krav til denne del af systemet belyst.

Administration af virksomheder og virksomhedsadministratorer
Det skal være muligt at oprette og vedligeholde oplysninger omkring virksomheder der ønsker at anvende
lade medarbejdere Talgildur Samleiki som identifikation når medarbejderen anvender web tjenester på
vegne af virksomheden.
For at give virksomheden mulighed for selv at vedligeholde medarbejderes medarbejdermandater skal det
ligeledes være muligt at oprette og vedligeholde oplysninger om virksomhedsadministratorer. Præcist hvad
dette indbefatter er endnu ikke nærmere belyst.
I undirskjal 2 – Use Cases, er en række krav til denne del af systemet belyst.

Administration af fuldmagtsmandater
Formålet med denne funktionalitet er at give arbejdsgivere og borgere mulighed for at administrere egne
fuldmagtsmandater. Det er samtidig en løsning der giver en bruger mulighed for at slette
fuldmagtmandater andre har tildelt pågældende, hvis de ikke er ønsket.
Når en bruger eller en arbejdsgiver ønsker at administrere fuldmagtmandater må der først og fremmest
logges på systemet ved brug af brugerens egne Talgild Samleiki, således at brugeren er identificeret.
Efterfølgende skal brugeren have mulighed for at se eksisterende fuldmagtmandater samt oprette/tilføje
nye fuldmagtmandater. Måden hvorpå dette skal foregå er forskellig alt efter om der er tale om en borgere,
der skal tildele en anden borger fuldmagtmandat eller der er tale om en arbejdsgiver der skal tildele en
medarbejder fuldmagtmandat til at agere på vegne af arbejdspladsen.
Formålet med at have denne form for central fuldmagtmandat administration er at sikre at brugeren altid
kan få overblik over hvilke fuldmagtmandater, der er udleveret, samt sikre at brugeren på en enkel og
entydig måde kan fratage fuldmagtmandatet igen.
Med en central registrering vil en bruger med andre ord kunne fratage fuldmagtmandatet et sted og
dermed undgå at skulle kontakte en række af tjenesteudbydere for at fratage rettigheder enkeltvis. Når en
fuldmagt fjernes igen vil dette automatisk medføre at tjenesteudbydere ikke efterfølgende tillader
fuldmagt handlinger der er baseret på anvendelse af Talgild Samleiki.
For at sikre dette er det dog afgørende at alle tjenesteudbydere kontrollerer og respekterer den centrale
mandatregistrering. Det vil således være konflikt med Talgild Samleiki, hvis en tjenesteudbyder giver en
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digital identitet adgang til en anden digital identitets oplysninger m.v. uden, at der centralt er registreret et
fuldmagtsmandat der tillader dette.
Overordnet set skal det i forhold til administrationen af borgerfuldmagtmandater være muligt gøre
følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tildele generel borgerfuldmagtmandat
Tildele begrænset borgerfuldmagtmandat (tildelt for hver tjenesteudbyder)
Tildele tidsbegrænset fuldmagtmandater
Tildele borgerfuldmagtmandat til en medarbejder (f.eks. en revisor)
Fratage borgerfuldmagtmandater
En borger der har fået tildelt fuldmagtmandat til en anden kan slette denne igen, hvis
fuldmagtmandatet ikke ønskes.
Se historik på anvendelse af fuldmagtmandater
Tjenesteudbyder kan tildele, administrere og fratage borgerfuldmagtmandater til egne tjenester for
borgeren, på baggrund af gyldig dokumentation for at borgeren ønsker dette
Service medarbejder kan tildele, administrere og fratage borgerfuldmagtmandater for borgeren, på
baggrund af gyldig dokumentation for at borgeren ønsker dette
Når en servicemedarbejder eller en tjenesteudbyder administrerer på vegne af en borger skal dette
altid godkendes af en anden person
Alt skal logges

Når det kommer til medarbejderfuldmagtmandater vil der overordnet være muligt at gøre følgende:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Tildele generel medarbejderfuldmagtmandat
Tildele begrænset medarbejderfuldmagtmandat (tildelt for hver tjenesteudbyder)
Tildele tidsbegrænset medarbejderfuldmagtmandat
Fratage medarbejderfuldmagtmandater
Se historik på medarbejderens anvendelse af fuldmagtmandat
En virksomhedsadministrator kan tildele, administrere og fratage medarbejderfuldmagtmandater
til virksomheden for virksomhedsejeren. (Virksomhedsejeren udpeger og hæfter for
administratoren)
Tjenesteudbyder kan tildele, administrere og fratage medarbejderfuldmagtmandat til egne
tjenester for virksomhedsejeren på baggrund af gyldig dokumentation for at virksomhedsejeren
ønsker dette
Servicemedarbejdere kan tildele, administrere og fratage medarbejderfuldmagtmandat for
virksomhedsejeren på baggrund af gyldig dokumentation for at virksomhedsejeren ønsker dette
Når en servicemedarbejder eller en tjenesteudbyder administrerer på vegne af en virksomhedsejer
skal dette altid godkendes af en anden person
Alt skal logges

I undirskjal 2 – Use Cases, er en krav til denne del af systemet yderligere belyst.

Anvendelseslog
Umsitingarsíðan omfatter desuden adgang til en anvendelseslog. Anvendelseslog’en indeholder
transaktionssporet for alle de handlinger der gennemføres med brug af Talgildur Samleiki. Alle de
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Talgildur samleiki
forskellige brugere af systemet får adgang til egne relevante data, således at det er muligt for brugerne selv
at følge med i hvilke handlinger der er gennemført med anvendelse af egen Talgildur Samleiki eller
fuldmagtsmandater givet til egen samleiki.
I undirskjal 2 – Use Cases, er en række krav til denne del af systemet belyst.

Udskrevet - 17. October 2016

22

