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Arbejdsgangsbeskrivelse for brugen af digital underskrift i UIIV 

I forbindelse med nedlukningen af landet pga. Covid-19 pandemien har det været nødvendigt at indføre 

brugen af digital underskrift som supplement til fysisk underskrifter. 

Det gælder for følgene: 

1. Projektledelsen ved underskrift af timeregistreringer modtaget med underskrift fra 

projektdeltagere og medarbejdere hos projektpartnerne i perioden x.xx.2020 til projektafslutning. 

 

2. Medarbejdere fra projektpartnere, inkl. lead partner, ved underskrift af timeregistreringer med 

underskrift fra medarbejdere hos projektpartnerne i perioden x.xx.2020 til projektafslutning.  

 

Ad 1)  

For at sikre lovligheden af de digitale underskrifter der bruges, er denne udarbejdet af projektleder, i 

dennes personlige drev i ZBC´s lukkede system. Underskriften kan udelukkende tilgås af projektlederen via 

et login og kode der kun er kendt af projektleder. Procedurer for dette følger ZBC´s IT-sikkerheds 

procedurer.  

Ad 2)  

For at sikre lovligheden af de digitale underskrifter der bruges, skal projektpartner sikre, den digitale 

underskrift er udarbejdet af den enkelte medarbejder, i dennes personlige drev på projektpartners lukkede 

system. Underskriften må udelukkende kunne tilgås personligt via et login og kode der kun er kendt af den 

enkelte medarbejder. Procedurer for dette ifølge projektpartners IT-sikkerheds procedurer.  

 

Procedure for anvendelse af digital underskrift: 

Ud over sikringen af opbevaring og tilgang til den personlige digitale underskrift, er der i projekt 

Undervisning i iværksætteri (UIIV) udarbejdet følgende procedure til sikring af afsendelse og modtagelse af 

timeregistreringer til underskrift, således at det sikres, at det er underskriver der personligt har anvendt 

underskriften.  

 

Ad 1.1.) Procedure for anvendelse af digital underskrift projektleder 

Trin 1: De fysisk underskrevne timeregistreringer fremsendes elektronisk af projektpartnere pr. sikkermail 

til projektsekretær for UIIV.  

Trin 2: Projektet sekretæren gennemgår de fremsendte timeregistreringer med henblik på at afdække evt. 

fejl registreringer og manglende fysiske underskrifter. 
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Trin 3: Fremgår der fysisk underskrift på timeregistreringerne videresender projektsekretær disse pr. 

sikkermail til digital underskrift hos projektets projektleder. 

Trin 4: Projektlederen modtager timeregistreringerne og tilgår disse via sit personlige login i ZBC lukkede 

system.  

Trin 5: Projektleder underskriver timeregistreringerne med sin digitalt udarbejdede underskrift, og gemmer 

dokumenterne på kommunens lukkede drev. 

Trin 6: Projektleder fremsender de underskrevne timeregistreringer pr. sikkermail til projekt sekretæren, 

der sikrer at alle dokumenter er udfyldt korrekt, og at der er benyttet projektlederens personlige digitale 

underskrift. 

 

AD 2.1. Procedure for anvendelse af digital underskrift medarbejdere fra projektpartner, inkl. lead 

partner 

Trin 1: Projektmedarbejder underskriver digitalt jf. retningslinjer for dette beskrevet i Ad 2 

Trin 2: Fremsendelse af digitalt underskrevne timerregistreringer til projektsekretær kan ske på en af to 

følgende måder, jf. den enkelte projektpartners praksis: 

1) Projektmedarbejder fremsender egne timerregistreringer direkte via sikker mail jf. projektets 

procedure for fremsendelse af dokumentation. 

2) Den enkelte projektpartner har udpeget en lokal administrativ person, som varetager den fælles 

opgave med indsendelse af timeregistreringer til projektsekretæren jf. projektets procedure for 

fremsendelse af sikker mail. 

Hvis denne fremgangsmåde anvendes, skal den enkelte projektpartner sikre, der er tale om en 

personlig digital underskrift af alle dokumenter.  

Lead partner vil løbende foretage stikprøver, der kan berigtige, det er digital underskriver, der 

personligt har fremsendt den digitalt underskrevne timeregistrering til den lokale administrative 

person. Disse stikprøver gemmes af lead partner som dokumentation jf. regler for opbevaring af 

projektdokumentation.  

Ved forespørgsel på stikprøver skal der kunne videresendes den mail, som den enkelte medarbejder 

har fremsendt den lokale administrative person med den personlige digitale underskrevne 

timeregistrering.  

Hvis leadpartner har tvivl om, der er tale om en personlig digital underskrift, skal projektpartner 

eftersende dokumentation der berigtiger dette.  

Trin 3: De digitalt underskrevne timeregistreringer fremsendes elektronisk af projektpartnere pr. sikker mail 

til projektsekretær for UIIV jf. projektets procedure.  

Trin 4: Projektet sekretæren gennemgår de fremsendte timeregistreringer med henblik på at afdække evt. 

fejl registreringer og manglende underskrifter. 

Trin 5: Fremgår der underskrift på timeregistreringerne videresender projektsekretær disse pr. sikkermail til 

digital underskrift hos projektets projektleder. 
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Trin 6: Projektlederen modtager timeregistreringerne og tilgår disse via sit personlige login i ZBC lukkede 

system.  

Trin 5: Projektleder underskriver timeregistreringerne enten med sin digitalt udarbejdede underskrift, og 

gemmer dokumenterne på ZBC´s lukkede drev. 

Trin 6: Projektleder fremsender de underskrevne timeregistreringer pr. sikkermail til projekt sekretæren, 

der sikrer at alle dokumenter er udfyldt korrekt, og at der er benyttet projektlederens personlige digitale 

underskrift. 

 

 

Projektleder Anne Bahn Eghøje 

D. 13.1. 2021 

Godkendt af ERST, d.20.1 2021. 


