
Admin By Request 

 

Formål 

 

Formålet med at anskaffe og implementere Admin By Request er at styrke den overordnede IT-sikkerhed 

i kommunen. Programmets værdi består i at begrænse angrebsfladen for virus, malware og ransomware 

ved at sikre, at kun godkendte programmer og løsninger installeres på lokale enheder.  

 

Løsningen skal desuden bidrage til at lette administrationen af PC’er, da det giver et større kendskab til 

hvilken software der installeres fremadrettet.  

 

Baggrund 

 

Det nuværende setup betyder, at der ingen begrænsninger er for, hvad brugerne kan installere/ændre på 

sine computere. Det betyder, at hvis en computer rammes af virus, malware, ransomware eller andet 

skadeligt indhold, kan udefrakommende få frit spil på den pågældende computer, og muligvis hele 

kommunens digitale infrastruktur. Denne uhensigtsmæssighed bliver hvert år nævnt i revisionsrapporten, 

som holder tilsyn med kommunens IT-tekniske setup. Det er med andre ord ikke sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt at fortsætte på den måde det gør i dag. 

 

Som middel til at komme problemstillingen til livs, har IT-Drift valgt at anskaffe programmet Admin By 

Request, som kan bidrage med at kontrollere, at skadeligt indhold ikke installeres på computerne. Admin 

By Request går ind og begrænser brugernes rettigheder på den måde, at brugerne kun har 

administrator-rettigheder når det er nødvendigt. 99% af tiden er administrator-rettigheder på de lokale 

enheder overflødige for brugerne, da allerede installeret software kan anvendes uden. Administrator-

rettigheder er kun vigtige ift. installation af nyt software. 

 

Admin By Request vil fungere på den måde, at IT-Drift via en ’’App-store funktion’’ går ind og vurdere på 

hver enkelt softwareløsning, om den ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt kan godkendes til 

installation eller ej. Hvis en softwareløsning godkendes, vil brugere frit kunne installere løsningen på sin 

egen computer – hvis ikke, vil Admin By Request sørge for, at brugerne ikke på egen hånd kan installere 

det.  

 

De to kategorier, som Admin By Request arbejder med, vil komme til at fungere på følgende måde:  

 

 Godkendt software:  

o Godkendt software vil blive samlet på et netværksdrev, hvorfra brugerne frit kan 

installere software uden administratorrettigheder. For godkendt software vil brugerne 

ikke mærke nogen forskel ift. nuværende setup. 

 Ikke godkendt software:  

o Prøver man at installere software som ikke er godkendt på forhånd, vil man blive mødt af 

en skabelon, der skal udfyldes med begrundelse for installation af den konkrete software. 

Når man har udfyldt skabelonen, vil denne lande i Admin By Request, hvor IT-afdelingen 

efterfølgende kan tage stilling til om softwaren kan godkendes eller ej, ud fra et 

sikkerhedsmæssigt synspunkt. Admin By Request vil foretage vurderingen ud fra en 



række parametre som til sammen skal sikre, at ukendt, potentielt skadeligt software ikke 

installeres i Aabenraa Kommunes miljø. Når vurderingen er afsluttet, og en beslutning er 

truffet, vil brugeren efterfølgende modtage en mail med svar på, om softwaren er 

godkendt eller afvist til installation.  

 

Eksempler på allerede installeret software, som skal sikkerhedsvurderes:  

 

Software Enheder med softwaren Kommentar 

F-Secure Client Security 12.00 50 stk Har vi licens til F-secure? 

Vores primære antivirus er AMP. 

Dropbox 21 stk Har vi 100% styr på hvilken data 

der ligger hvor? 

Wayk Now 8 stk Softwaren giver remote adgang, 

ligesom Teamviewer. 

Sikkerhedsbrist, hvem kan få 

adgang til vores netværk? 

Teamviewer Host 6 stk Softwaren giver remote adgang, 

Sikkerhedsbrist, hvem kan få 

adgang til vores netværk? 

Steam 2 stk Software til at installere spil 

igennem – Er spil acceptabelt på 

kommunens udstyr, og kan det 

medføre en sikkerhedsmæssig 

risiko? 

 

 

For at sætte en tyk streg under, hvor essentielt det er at få styr på installation af software på lokale 

enheder, kommer her to tænkte eksempler som illustrerer, hvor galt det kan gå:  

 

1. En medarbejder klikker på et reklame-link på nettet. Uden brugeren opdager det, indeholder 

hjemmesiden virus, og computeren er nu infiltreret.  

 Nuværende setup: Den skadelig software installeres i baggrunden uden brugerens accept. 

Kommunens computer er nu medlem af et såkaldt bot-netværk, som kan bruges til at angribe 

andre ubeskyttede computere på netværket. Risikoen er blandt andet, at fortrolige oplysninger 

udleveres til udefrakommende.   

 Admin By Request: Den skadelige software bliver ikke installeret, da softwaren ikke er 

godkendt. Medarbejderen kan blot lukke hjemmesiden ned og arbejde videre som om intet er 

sket. 

 

2. En medarbejder finder et usb-stik på gangen og sætter det i sin computer for at se, hvad det 

indeholder - måske indholdet kan føre det tilbage til rette ejermand. I stedet for oplysninger på 

ejermanden indeholder usb-stikket en såkaldt Keylogger, som kan aflæse tastetryk og sende oplysninger 

til udefrakommende tredjemænd.   

 Nuværende løsning: Keyloggeren installeres på computeren uden, at medarbejderen opdager 

det. Alle tastetryk sendes nu til tredjepart, som får oplysninger om adgangskoder, fortrolige 

mailkorrespondancer osv. 

 Admin By Request: Ingen skade er sket, da brugeren ikke har rettigheder til at installere 

keyloggeren. 

 

Konklusionen må derfor være, at nok indskrænkes brugernes ubegrænsede administratorrettigheder ved 

implementering af Admin By Request, men hvis ikke problemstillingen håndteres, vil vi fortsat i fremtiden 



holde døren åben for en enorm sikkerhedsrisiko, som i sidste ende kan blive meget omkostningsfuld for 

hele kommunen - både i kroner og ører samt tab af borgeres data.  

 

Afslutningsvis er det vigtigt at pointere, at ikke nok med, at Admin By Request giver bedre styr på, 

hvilket software der installeres på kommunens computere, så afføder det også en række andre gevinster, 

som vil hjælpe IT i sin daglige drift:  

 Færre geninstallationer fordi computerne ikke fyldes op med ukendt software. 

 Kortere fejlsøgning da alt software er kendt.  

 100% styr på licenser. Dette er vigtigt, fordi kommunens risikerer store bøder, hvis software 

anvendes uden de rette licenser. 

 

Omfang og afgrænsning  

 
Projektet omfatter i første omgang kun computere som kører på domænet aabenraa.local. Det omfatter 

omkring 2800 stk. – både stationære og bærbare.  

 

Mobiltelefoner, Ipads og andre mobile enheder er ikke omfattet af projektet, da softwaren ikke er 

kompatibel dertil. 

 


