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Indledning  
 

Brugerne i RejsUd tildeles en rolle alt efter hvilken funktion, de skal udføre. Der er 5 overordnede roller:    

 Den almindelige rejsende har rettigheder til at oprette egne udgifts- og rejseafregninger.    

 Sekretæren har rettigheder til at oprette udgifts- og rejseafregninger for sig selv og for andre.   

 Kontrollanten har rettigheder til at oprette egne udgifts- og rejseafregninger, samt kontrollere andres 

afregninger.  

 Godkenderen har rettigheder til at oprette egne udgifts- og rejseafregninger, samt godkende andres 

afregninger. 

 Administratoren har alle rettigheder, dvs. oprette afregninger for sig selv og andre, kontrollere og 

godkende afregninger. Derudover har de adgang til administratormodulet.   

Roller styres af de 3 felter Rettigheds-ID, Menurettigheds-ID og Dokumentrettighed i RejsUd’s 

administratormodul.  

Denne vejledning viser:  

1) Hvilken kombination af Rettigheds-ID, Menurettigheds-ID og Dokumentrettighed du skal vælge for 

at få den rigtige rolle tildelt den enkelte bruger. 

2) Hvad felterne Rettigheds-ID, Menurettigheds-ID og Dokumentrettighed hver især ”styrer”.  

3) Hvor du kan danne dig et overblik over de rettigheder, brugerne i institutionen er blevet tildelt.  

Opsætning i administratormodulet 
 

De 3 styrende felter for rollefordeling – Rettigheds-ID, Menurettigheds-ID og Dokumentrettighed – findes 

under Stamdata > Person > Person. I eksemplet forneden ses et eksempel på en godkender:  
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Kombination af rettigheder 

 
Tildeling af roller indebærer tildeling af en kombination af rettigheder i 3 felter: Rettigheds-ID, 

Menurettigheds-ID og Dokumentrettighed 

Opsætningen af roller afhænger af, om din institution benytter kontrollantleddet eller ej. Nedenfor vises 

først rolleinddeling med kontrollantled, og derefter uden.  

Bruger/sekretær – Kontrollant – Godkender 
 

Oftest er hierarkiet opbygget med kontrollantled.  Dette betyder, at når en bruger eller sekretær har 

oprettet en afregning, så vil afregningen blive sendt til kontrol, før den bliver sendt til godkendelse. I 

kontrolledet tjekkes bl.a. om rejsereglerne er blevet overholdt, og kun hvis alt er i orden, bliver afregningen 

sendt til godkendelse hos en bruger med godkenderrettigheder - oftest en regnskabsansvarlig.   

 
Funktion  Rettigheds-ID  Menurettigheds-ID  Dokumentrettighed  

Almindelig bruger  1 1 1 

Ekstern konsulent uden systemadgang  10 1 1 

Bruger, der er ”markeret til sletning” 12 1 1 

Sekretær  2 2 2 

Kontrollant  6 6 6 

Godkender  3 3 3 

Administrator  9 9 9 

Sekretær-kontrollant  7 7 7 

Sekretær-godkender  16 3 18 

Sekretær-kontrollant-godkender  17 3 19 

Kontrollant-godkender  17 3 116 

Rapportbruger (læseadgang) 250 250 250 
* Eksterne konsulenter skal desuden være angivet med eIndkomst-gruppe ”Ekstern konsulent”.    

Bruger/sekretær – Godkender 
 

Hvis institutionens hierarki er opbygget uden kontrolled, vil afregninger oprettet af en bruger/sekretær 

blive sendt direkte til godkendelse. I så fald skal nedenstående brugerroller benyttes:  

Funktion  Rettigheds-ID  Menurettigheds-ID  Dokumentrettighed  

Almindelig bruger  1 1 1 

Ekstern konsulent uden systemadgang  10 1 1 

Bruger, der skal ”slettes”  12 1 1 

Sekretær  2 2 7 

Godkender  30 3 3 

Administrator  9 9 9 

Sekretær-godkender  31 3 18 

Rapportbruger (læseadgang) 250 250 250 
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Betydningen af rettigheder 
 

I dette afsnit vises, hvad de forskellige rettigheder styrer.  

Rettigheds-ID styrer, om du kan se Gennemsyn og Godkendelsessiden (i venstre margen) i RejsUd. Uden 

den fornødne Rettigheds-ID kan eksempelvis en kontrollant ikke tilgå Gennemsynssiden 

 

 
 Dokumentrettighed styrer hvilke roller/grupper, som brugeren kan vælge oppe i højre hjørne i RejsUd 

Uden den fornødne Dokumentrettighed vil eksempelvis en sekretær ikke kunne vælge 

sekretærgruppen/rollen, hvorved han/hun ikke kan oprette dokumenter på andres vegne. 

 

Menurettighedes-ID styrer hvilke menuer, som administratorerne kan tilgå i RejsUd’s 

administratormodul. Denne rettighed er således ikke ”synlig” i RejsUd’s webmodul.  
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Rapport over rettigheder 
 

I RejsUd kan der hentes en rapport, der giver et overblik over de rettigheder, der er blevet tildelt brugerne. 

Jf. RejsUds sikkerhedsinstruks bør rettighederne gennemgås mindst hvert halve år:  

 Der henstilles til, at institutionerne løbende – og mindst hver 6. måned – gennemgår brugernes 

administratorrettigheder, og sikrer sig, at kun de tiltænkte personer har fået tildelt rollen som 

administrator. Såfremt en bruger skal fjernes som administrator, skal Moderniseringsstyrelsens 

Rådgivning & Support kontaktes på modstoko@modst.dk. 

 Der henstilles til, at institutionerne løbende – og mindst én gang årligt – gennemgår de øvrige brugeres 

rettigheder med specielt fokus på de personer, der har sekretær-, kontrollant- og 

godkenderrettigheder. 

 

Rapporten kan trækkes både fra RejsUd og fra administratormodulet. I begge tilfælde findes den under 

Rapporter > Stamdata > Brugerrapport:  

 

Rapporten giver et overblik over brugernes navn, CPR-nummer, persongrupper, rettigheder, 

administratorrettigheder og e-Indkomstgruppe:  

 

mailto:modstoko@modst.dk

