
KS Fiks folkeregister

Leverandørmøte mandag 19. april 2021



Agenda

1. Prosjektstatus

2. Status utbredelse



Deltakere
Alle leverandørene vi har kontaktinformasjon til, er invitert til møtet:

• Tieto Evry

• Visma

• Acos

• Red Rock

• Cowi

• KnowIT

• Edge Consulting

• Vigilo

• IST

• Sikri

• Framweb

• Vigo IKS

• Digitalmedarbeider

• Volue

• Vigodrift

Nye siden sist:

• Everbridge
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Aktive brukere av Fiks folkeregister



Prosjektstatus

Generelt

• Testrapport leveranse 21Q1.2 er under arbeid. Funn fra UAT sammen med brukstilfellene og brukerhistorier er nå samlet i Jira.

• Lansering av leveranse 21Q1.2 ble utsatt til 13. april da leveransen manglet søk på fødselsdato og bedre håndtering av adressebeskyttelse (resultat 
fra UAT).

• Innhold neste leveranse (21Q2.1) er under planlegging og dato er ikke endelig fastsatt.

Samhandling med pilotkommuner/fylkeskommune

• Trondheim kommune har kommet med som en ny pilotkommune.

• Det er nå tre regioner som har Fiks folkeregister som fellesprosjekt: Digitale Salten, Digi Vestland og Digi Trøndelag.

Leverandørdialog

• På møtet med leverandørene 22. mars ble oversikt over fagsystemer presentert og det kom umiddelbart tilbakemelding på feil i oversikten. 
Prosjektet vil foreslå en prosess for å få opp kvaliteten på oversikten på leverandørmøtet 19. april.

• Styringsgruppen til husbankens prosjekt KOBO har fått innspill fra KS fagråd arkitektur og DU om å benytte Fiks folkeregister.

• Det kommer nå flere spørsmål fra kommunene på hvordan de skal forholde seg til leverandørene. Dialog med og respons fra leverandørene er nå 
en viktig og kritisk oppgave i prosjektet.



Oppsummering status fra pilotkommunene 8. april

• flere kommuner/FK begynner nå å se på bruk av nettsiden innenfor tjenesteområdene
• arbeid med ROS / DPIA pågår
• flere kommuner/FK innarbeider bruk av tjenesten Fiks folkeregister i sine arkitekturanbefalinger slik at avvik for 

bruk må behandles som del av arkitekturstyring i kommunen/FK



Områdeteam for utarbeidelse av brukerhistorier

Område Testing Nettside Oppvekst Innbyggertjenester

Beskrivelse Arbeide med testaktiviteter i 
kommunene etterhvert som 
fagsystem tar i bruke Fiks 
folkeregister

Arbeide med 
brukeropplevelse og 
brukstilfeller for nettsiden

Arbeide med brukstilfeller 
som sikrer oppdaterte data for 
tjenester innenfor barnehage 
og skole

Arbeide med brukstilfeller 
som gir innbygger oppdatert 
informasjon fra folkeregisteret

Deltakere • DDV
• Trøndelag FK

• Askøy kommune
• Stjørdal kommune
• Trøndelag FK
• DDV

• Stjørdal kommune
• DDV
• Bodø kommuner

• Kristiansand kommune
• Stjørdal kommune
• Stavanger kommune?

Aktiviteter Møte test-norge 18. februar UAT 21Q1.2 utvidet søk på 
nettside 24. mars

• Kvalitetsgjennomgang med 
SKE 11. mars.

• Gjennomgang med 
leverandørene 18. mars

Må sees i sammenheng med 
Minside prosjektet

Neste aktivitet • Møtet er utsatt til 18. mars • Arbeide tettere sammen 
med utviklingsteamet, bruk 
av Slack-kanal og korte 
møter

• Forslag til datasett er nå klart 
og prosjektet vil lage en 
testfil

= endret siden sist



Status uttrekk 0-16 til bruk innenfor oppvekst (barnehage/SFO/skole)

Arbeidsprosess
• 18. februar arbeidsmøte med leverandører og kommuner
• 11. mars arbeidsmøte med SKE og kommuner
• 18. mars arbeidsmøte med leverandører og kommuner
• 25. mars arbeidsmøte om problemstilling omsorg barn som FREG ikke løser

Resultat:
• Vi har nå en versjon av datasett for opplysninger som skal leveres til leverandører av oppvekstadministrative systemer, hvor bruk av foresatt er tatt ut
• Vi har en felles interesse i å erstatte dagens batchvise oppdatering med bruk av hendelseslister
• Vi har felles prinsipper for hvordan håndtere 1) tilfeller hvor opplysningene fra FREG ikke kan benyttes og 2) håndtering av personer med 

adressebeskyttelse

Veien videre:
• Prosjektet vil utarbeide et testdatasett til leverandørene (21Q2.1)
• Prosjektet vil arbeide med løsning for bruk av hendelseslister
• Gi innspill til KS om behovet for nasjonalt prosjekt for felles rutine og avklaringer hva gjelder opplysninger om barn som ikke finnes i folkeregisteret
• Neste møte med leverandører og kommuner er 22. april

https://teams.microsoft.com/l/file/85E14392-915B-412E-987F-67AF97BB366F?tenantId=e1ae18b6-de6f-4b87-a2fc-90d6217d954e&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fksiskyen.sharepoint.com%2Fsites%2FProsjekt-FiksFolkeregister%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FBehovsbeskrivelser%2FOppvekst%2FFeltdefinisjoner%20for%20import.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fksiskyen.sharepoint.com%2Fsites%2FProsjekt-FiksFolkeregister&serviceName=teams&threadId=19:ed065014a96044c69989a22ea159db59@thread.tacv2&groupId=a182a2ed-0115-4ec0-b2bc-20d205215464


Utbredelsegrunnlag, presentert på leverandørmøte 23. november
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Evaluer utbredelse

Nettsiden som katalysator for utbredelse, presentert 11. januar

Gjennomføring februar / mars:

(200)



Prosjektet trenger hjelp til kvalitetssikring av systemoversikt

• Prosjektet vil sende e-post til leverandørene denne uken med ønske om tilbakemelding i løpet av 
april

– Kvalitetssikre egen liste over systemer med riktig navn

– Skille på systemer med lokal installasjon og skytjeneste (sky, lokal, hybrid)

– Planer for å ta i bruk Fiks folkeregister per system (vise til kvartal, f.eks. 21Q3)

• Regionsprosjekt Digi Vestland (etter hvert også Digi Trøndelag)

– Samlet oversikt for regionen

• Prosjektet vil konsolidere og dele oversikten


