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Bilag 10.9 til avtalen om løpende tjenestekjøp (SSA-L) 

TJENESTEVEDLEGG FOR Fiks folkeregister 
 

Vedlegget er tilknyttet hovedavtalen om KS FIKS inngått mellom 
 

 
 

Kunden (ref. sign.) 

Behandlingsansvarlig 

 

 
og 

 
 

KS – kommunesektorens organisasjon 

Org.nr.: 971 032 146 

Databehandler 

 
 
 
 

Datert: 26.11.2019 



(Basert på Bærumsavtalen, versjon 2.0) 

1. Om avtalen 
 
Denne databehandleravtalen (heretter omtalt som "Avtalen") regulerer rettigheter og plikter 
mellom Behandlingsansvarlig og Databehandler (heretter omtalt som "partene") etter gjeldende 
personvernlovgivning, herunder Lov om behandling av personopplysninger av 15. juni 2018 nr. 
38 (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning 2016/679/EC av 27.april 2016 om 
vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri 
utveksling av slike opplysninger (General Data Protection Regulation) (heretter omtalt som 
"personvernforordningen"). 
 
Ved motstrid mellom Avtalens regulering og de rammer som følger av personvernforordningen 
eller annen relevant lovgivningen, viker Avtalens regulering.  

 
2. Omfang 

Dette tjenestevedlegget til generell, overordnet databehandleravtale mellom KS og 

Behandlingsansvarlig kommer til anvendelse på all behandling av personopplysninger som 

Databehandler foretar i forbindelse med KS’ digitale tjenester knyttet til k. I tilfelle konflikt 

mellom tjenesteavtalen og dette tjenestevedlegget eller den generelle delen av 

databehandleravtalen og dette tjenestevedlegget, skal dette vedlegget gjelde. 

 
3. Behandlingens formål, opplysninger og behandlinger 

Formålet med KS’ behandling av personopplysninger i Fiks folkeregister er, på vegne av den 

enkelte kommune, å gi kommunen mulighet til å benytte Folkeregisterdata i egne fagsystemer, 

gjøre oppslag og abonnere på endringer. Personopplysninger knyttet til Fiks folkeregister vil 

være de data som kommunen selv gjør oppslag i, uttrekk av eller får endringsmeldinger om. 
 

Type personopplysninger 

Alle opplysninger til enhver tid tilgjengelig via Skatteetatens folkeregister, jf.: 
https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/taushetsbelagte-opplysninger/ 
Hver kommune kan opprette roller i Fiks folkeregister med ulike hjemmelsgrunnlag, avhengig av 
behov for uthenting av taushetsbelagte opplysninger eller ikke. 

 

☒ Innbyggere registrert i Skatteetatens folkeregister 

☒ Kommunalt ansatte registrert i Fiks-plattformen 

 
  

Følgende kategorier av personer anses som registrerte i Fiks folkeregister: 
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Følgende behandlinger omfattes av Avtalen: 

Behandling  Behandlingsaktiviteter 

Innsamling Ja 
Kommunen samler inn informasjon gjennom oppslag og 
uttrekk i Fiks folkeregister. 

Registrering Nei 
Det er ingen registrering i Fiks folkeregister, kun oppslag og 

uttrekk i Skatteetatens folkeregister. 

Lagring Ja 

Folkeregisterdata lagres og holdes oppdatert på vegne av 

kommunen. Dataene holdes oppdatert gjennom abonnement 

på alle hendelsesvarsler som kommer fra Skatteetaten. 

Strukturering Nei Jf. svaret over for lagring. 

Organisering Nei Jf. svaret over for lagring. 

Tilpasning eller 

endring 
Nei 

Det foregår ingen tilpasning eller endring av data i Fiks 

folkeregister. 

Gjenfinning/søk Ja 
Kommunen kan gjenfinne/søke i Fiks folkeregister via 

integrasjon med et eller flere av sine fagsystemer. 

Sammenstilling Nei Det foregår ingen sammenstilling av data i Folkeregister. 

Sletting eller 

tilintetgjøring 
Ja 

Kommunens folkeregisterdata slettes fra Fiks folkeregister på 

skriftlig forespørsel fra kommunens avtaleeier. 

Utlevering Nei 
Det leveres ikke ut data fra Fiks folkeregister til andre enn 

kommunen selv. 
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4. Endringer i den generelle databehandleravtalen 

Ingen endringer i forhold til generell del nødvendig. 

 

5. Undertegning 

Dette vedlegget til Databehandleravtalen foreligger i to originaler, hvorav partene beholder et 
eksemplar hver. Dette vedlegget skal være undertegnet av vedkommende som på vegne av den 
behandlingsansvarlige Kunden skal stå som avtaleansvarlig for folkeregister-tjenesten. 
 

Sted og dato:  

 

På vegne av Behandlingsansvarlig På vegne av Databehandler 

  

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

 Astrid Øksenvåg 

  

Org. nr.: ________________________               Org. nr.: 971 032 146 

 


