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Dette er NAV

1/3 av stats-

budsjettet

Tjenester 

til 2,8 mill. 

mennesker

60 ulike 
stønader og 

ytelser

Over 3 
millioner 

ytelsessaker



Dette er NAV

680 

forskjellige 

enheter

430 NAV 
lokalkontor

17000 
årsverk

700 i IT

Ca. 300 
forskjellige 

applikasjoner



NAVs organisering med styringslinjer

NAV Kontaktsenter

NAV Hjelpemidler

NAV Familie- og 

pensjonsytelser

NAV Kontroll

NAV Klageinstans

NAV Fylke

NAV Arbeidslivssenter

NAV Arbeidsrådgivning

NAV-kontor

i kommuner 

og bydeler

NAV Økonomi

pensjon

NAV Økonomi 

stønad

NAV Økonomitjeneste 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

NAV Arbeid og 

ytelser

Arbeids- og

tjenestelinjen
Ytelseslinjen Økonomilinjen

Partnerskap 

med

422 kommuner



NAV’s organisering

Organisering

•Formell 
organisasjonsstruktur 
med myndighetsstruktur 
og personalledere

•Organisasjonsstruktur 
for produksjonen i NAV 
(enheter)

•En uformell 
matriseorganisering 
(Teams, prosjekter)

Ledere

•Enhetsledere

•Avdelingsledere

•Seksjonsledere

•Kontorledere

•Personalledere

•Teamledere

•Prosjektledere

Identiteter

•NAV-ID

•TR-ID (legacy)

•Mail adresse (Azure)

•FNR/DNR

Medarbeidere

•Statlige ansatte

•Kommunalt ansatt

•Eksterne

•Partnere



Dagens løsning for tilgangsstyring

Tilgangs-
administrasjon 

•70 årsverk

•Skyggeregnskap i 
regneark

•Manuelle rutiner

•Lite kontroll av 
tilganger

Identansvarlige

•Distribuert adm.

•1200 personer 

•GUI krever 
kompetanse

• Ingen selvbetjening

Rapportering

•Statisk og manuelt

•Manuell håndtering 
av sporing av 
tilganger

•Lite revisjon av 
tildelte tilganger

Dagens IdM-løsning

•Egenutviklet basert 
på Remedy

•Har flere 
begrensninger

•Flere legacy
løsninger er ikke 
integrert

•Manuelle rutiner for 
legacy

•Tekniske tilganger, 
ikke roller



Anskaffet som en «skyløsning» basert på hyllevare

Erstatter dagens løsning basert på Remedy (egenutviklet)

Selvbetjent bestilling av tilganger for brukere

Selvbetjent godkjenning av tilganger for ledere

Automatisk forsyning av tilganger via attributter og regler

Basert på forretningsroller som dekker tilgangsbehovet til brukerne

Planlagt produksjonssatt høsten 2019

Ny løsning

Identity 

management 

(IdM)



Tilganger i henhold til 

tjenstlig behov for  

medarbeidere i NAV.

Gir tillit hos borgerne

Effektiv og korrekt 

tilgangsstyring

Effektiv og korrekt 

tilgangskontroll i 

applikasjonene

Effektiv tilgangstyring



Mer enhetlig og 

sentralisert styring av 

tilganger på tvers av 

systemer

Bedre revisjon og evt. 

avforsyning av 

overflødige tilganger (kan 

sette sluttdato)

Fra 70 årsverk på 

identadm. til selvbetjent 

bestilling av tilganger 

(lavere kost)

NAV’s erfaring med effektiv tilgangstyring

Forsyning av relevante 

tilgangsattributter til 

tilgangslagre med god 

datakvalitet 

Enkel oversikt og kontroll 

over tildelte tilganger for 

ledere.

God tilgang til rapporter

Redusere tiden det tar å 

bestille og godkjenne en 

tilgang



Tilgangsstyring 

hovedsakelig ved bruk 

av forretningsroller 

(noen direktetilganger)

Forretningsroller 

defineres av 

styringsenhetene i NAV

NAV’s erfaring med effektiv tilgangstyring

Forretningsroller:

Gruppering av tilganger 

som er knyttet til 

tjenstlig behov 

Sikre korrekt 

identifisering

IdM

Forberedt for forsyning 

til skybaserte løsninger

Tilganger godkjennes av 

nærmeste leder og 

logges (sporing)



IdM – Ny løsning med selvbetjening



CA Identity Manager og CA Identity Portal

Konfigurere og 
integrere

•Krever mer 
ressurser enn antatt

•Trenger mye 
assistanse fra 
leverandør

•Utfordringer på 
stabilitet

•Ytfordringer med 
ytelse

•Mange grensesnitt 
skal ivaretas og 
etableres

•Bør benytte SCIM 
gateway lokalt

Verktøy

•Omfangsrikt

•Mange tilpasnings-
muligheter

•Krevende å 
vedlikeholde

• Ikke et «out of the
box» verktøy

•Utfordringer med 
stort antall roller 
(20000+)

•NAVs behov for 
rollestruktur 
medfører 
rolleeksplosjon

Funksjonalitet

•Rollehierarki men 
uten arve-
egenskaper og 
relasjoner

•Bruk av policy

•Tilpasning med Java 
og JavaScript

•Forsyning direkte til 
AD fra en rolle

•Rapportfunksjon i 
eget verktøy 
(Jasper)

•Generering av ny 
unik identifikator

•Arbeidsflyt for 
godkjenninger

Roller

•Roller i roller

•NAV benytter 2 
rollenivåer

•Scopingregler basert 
på attributtverdier 

•Medlemsskapsregler

•Regler for tilganger

•Regler for SoD

•Rolleadministrasjon 
skalerer ikke med 
NAVs rollemodell

Tilpasninger

•Roller vedlikeholdes 
i Excel/CSV-fil

•Egenutviklet Java-
kode for generering 
av importfiler (XML 
og JSON) besert på 
CSV-fil

•Koding for 
håndtering av 
organisasjons-
informasjon og 
attributter i løsningen

•Det har blitt 
gjennomført en del 
feilretting og 
tilpasning av CA og 
leverandør



Identity Management (IdM)

Tilgangslager

ApplikasjonerIdM

Mobile IdM-brukere 

med Selvbetjening

IdM Administrator

og rolleforvalter

Brukere

Forsyning av tilgangsinformasjon Konsumering av tilgangsinformasjon

Tilgangskontroll

AM/SSO

Tilgangsattributter

Access Management (AM)



Identity Management (IdM)

NORG

Nytt

Tilgangslager

AD

Azure AD ApplikasjonerIdM

Mobile IdM-brukere 

Selvbetjening

IdM Administrator

og rolleforvalter

Brukere

Forsyning av tilgangsinformasjon Konsumering av tilgangsinformasjon

Tilgangskontroll

AM

Applikasjoner 

i skyen



Identity Management (IdM)

IdM

Forsyning av tilgangsinformasjon

HR

Org. info

Jira service 

Desk

NORG

Nytt

Tilgangslager

AD

Azure AD

Feedpack

Legacy



Forretningsrolle:
Hvilke oppgaver?

Hvilket fagområde?

Hvilken del av populasjonen?

Hvilke tilganger?



Rollemodell

Forretningsobjekt + aksjon

(Saks+behandler)
Tema

Populasjon
Rogaland, 4411

NAV-enhet

Leder

Eier

Eier

Leder for

Medarbeider

Tildeler

Tilgang
Eks.: Saksbehandler_Sykepenger_4411



▪ 150 forretningsroller 

– instansiert til 6400 forretningsroller fordelt 

på 680 enheter

▪ 600 roller for direkte tilganger

▪ 630 roller for tilgang til mail-postkasser

▪ 11000 roller for tilgang til filområder 

fordelt på 680 enheter

▪ 30 Administrative roller

NAV’s behov for roller







▪ Begrensninger og dårlig datakvalitet i dagens tilgangslagre
– Dagens modeller støtter vesentlig opp under gammel organisering i NAV. 

– Ineffektiv og inkorrekt tilgangskontroll i legacy applikasjoner basert på 
gammel organisering.

– Mer presis og korrekt tilgangsstyring med ny modell og nytt tilgangslager

▪ Mange avklaringer for håndtering av attributter
– Må kode funksjonalitet i enkelte tilfeller

▪ I utgangspunktet lite tilrettelagte rapporter i IdM-løsningen
– Må benytte eget verktøy (Jasper) for å definere brukervennlige rapporter

▪ Utfordringer med API i Jira Service Desk

Utfordringer med innføring av effektiv tilgangsstyring



NAV har 2 sett med organisasjonsmodeller

Puzzle bildet er tatt av OpenClipart-Vectors fra Pixabay



▪ Ny løsning leverer ikke forventet funksjonalitet for rollehierarki

▪ Utfordringer med implementering av NAVs

organisasjonsstruktur i løsningen 

– Datagrunnlaget i NAV har ikke god nok kvalitet

– 2 organisasjonsmodeller (myndighetsstruktur/HR og enhetsstruktur)

– Manglende masterinformasjon for organisasjon, ledere og medarbeidere

▪ Erfaringer har ført til behov for en ny organisasjonsmaster. 

Utfordringer med innføring av effektiv tilgangsstyring



▪ Vanskelig å formidle behov med kun et kravsett i anbudsprosessen
– Legg heller vekt på å beskrive funksjonalitetsbehov enn spisse krav

– Ikke benytt absolutte krav som ikke er nødvendig

▪ Vanskelig å forstå all funksjonalitet, fordeler og ulemper, i en IDM-
løsning kun ved besvarelse og en demo fra leverandør
– En demo kan være misvisende for kunden

▪ Vanskelig for leverandøren å forstå NAV’s behov.

▪ En anskaffelse bør bestå av mulighet for en test av alle tilbudte 
løsninger
– Leverandører bør stille et test-miljø til disposisjon

Erfaringer med anskaffelsesprosessen




