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Foreløbigt resultat af høringen vedrørende ”Person”
Forslag til standarden ”Person” blev i juni 2011 sat i høring i perioden d. 1. juli
2011 til d. 19. august foranlediget af OIO-komitéen.
Efter høringsperiodens udløb indkom i alt 41 svar på høringen, hvoraf en del enten ikke havde kommentarer eller kun havde ganske få detalje-kommentarer. En
stor del af svarene accepterede præmisserne for det foreliggende evt. med detaljeændringer.
Men nogle høringssvar indebærer væsentlige konsekvenser. Efter gennemgang af
det modtagne var der således visse principielle problemstillinger ved høringsmaterialet, som OIO-komitéen måtte tage stilling til. De principielle problemstillinger falder indenfor følgende emner:
1.
2.
3.
4.
5.

Løsrivelse fra ”part-begrebet”
Forholdet til digitaliseringsstrategien
Forholdet til ”Privacy by design”
Forholdet til identifikation, biometri etc.
Forholdet til det internationale

Ad 1. Part
Forslaget til standard er oprindeligt udviklet i Sags- og dokumentregi, hvor hensigten var at standardisere det område, hvor personer optræder som parter i forbindelse med sager. Udviklingen i arbejdet betød dog en større vægt på personelementer og forslaget til standard er i høj grad også en standardisering af ”person”. Nogle høringssvar har peget på, at standarden slet ikke bør involvere partsområdet, men alene være en person-standard.
Hvis det vælges alene at gøre forslaget til en person-standard, giver det anledning
til i hvert fald følgende spørgsmål: 1) Er Sag- og Dokumentområdet det korrekte
regi. 2) Er alle aspekter godt nok behandlet/tilgodeset - jf. også emnerne der omfatter forholdet til identifikation og forholdet til det internationale.
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Ad 2 Forholdet til digitaliseringsstrategien
Nogle af høringssvarene gør opmærksom på, at der bør ske en kobling til digitaliseringsstrategien 2011-2015 (som har været under udvikling samtidig med forslaget til standard har været under udvikling og behandling).
Med andre ord, så bør en specialisering af person – i form af at fokusere på partsrollen – afvente udarbejdelse og godkendelse af en helt generel og generisk person-standard, som kan være en følge af nogle af digitaliseringsstrategiens aktiviteter.
Ad 3) Forholdet til ”Privacy by design”
”Privacy by design” principperne kom i forslag ca. ved sidste årsskifte, og er stadig på konceptplan. Såfremt disse tanker skal slå igennem, vil det have indvirkning på både en mere generel og en specifik personstandard. Der kan dog indenfor det kendte godt gøres tilføjelser etc. til forslaget til person-standard, som kan
fremme ”Privacy by design”, men det mest hensigtsmæssige vil være, at der udarbejdes en helt generel og generisk person-standard, som også tager hensyn til
de arkitekturprincipper, der er konsekvensen af ”Privacy by design”.
Ad 4 + Ad 5). Forholdet til identifikation og det internationale
Undervejs i udarbejdelsen af forslaget til personstandard har disse to emner været
under behandling, og valget blev at nedtone vægten vedrørende disse. Hvis forslaget til standard gøres til en egentlig generel og generisk person-standard, er det
nødvendigt at genoverveje disse to emner med henblik på en større vægt i standarden.
De videre overvejelser
Resultatet af ovenstående er blevet, at OIO-komittéen på sit møde d. 1. september
2011 tog følgende under overvejelse.
Der er god ræson i at løfte standarden fra Sags- og Dokumentarbejdet
og i stedet behandle standarden som en national standard på tværs af alle domæner. Dette vil betyde, at de relevante aktører kan blive involveret og bidrage med
forbedring til standarden, så den kan omfatte deres behov.
I forhold til Sags- og Dokumentarbejdet står herefter behovet for at afslutte standardiseringsarbejdet. Dette kan i praksis løses ved at anvende en implementering
af en tidligere version af standarden, som er i brug i den såkaldte CPRbroker. Såfremt der senere udarbejdes en standard for person, vil denne skulle indarbejdes i
Sags- og Dokumentstandarderne.
Samtidig skal der så sættes fokus på, at der er et behov for at det overordnede
personbegreb håndteres af en relevant gruppe af myndigheder. Der eksisterer ikke i øjeblikket et oplagt forum for denne behandling af begrebet, men ITST er
opmærksom på problematikken og vil – eventuelt i forlængelse af digitaliseringsstrategien – søge at finde en løsning på dette behov.
Komitéens beslutning
Komitéen drøftede ovenstående og hæftede sig blandt andet ved, at det er væsentligt, at specificere at det er den databeskrivelse, som ligger til grund for CPRbro-
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kerens udformning, og altså ikke arbejdsgange eller teknisk udformning af brokeren, som i praksis kan anvendes i stedet for personstandarden.
Komitéen enedes om at støtte fremgangsmåden som i øvrigt beskrevet, hvorfor
forslag til standarden ”Person” er trukket tilbage.

Tak til alle for de fremsendte bemærkninger.
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