Veileder for kommuner som skal bruke Fiks folkeregister nettside, Søk i Folkeregisteret
Skjermbildene er hentet fra Fiks forvaltning utviklingsmiljø. I eksemplet som følger er, Storevik Kommune den organisasjonen
som du representerer. Skjermbildene vises ikke all informasjon, kun den informasjon som er nødvendig for å fullføre oppgaven.
NB! For å kunne gi ansatte tilgang må du ha rollen Fiks administrator eller administrator for Fiks folkeregister.
Pålogging for administrator krever bruk av e-ID som f.eks. BankID eller BankID på mobil.

Gå til forvaltning.fiks.ks.no
og logg på med ID-porten.
----------------------------------Velg Konfigurasjon (Trykk
på).

Velg Folkeregister (Trykk
på).

Velg + Opprett rolle (trykk
på)

1

Trykk på feltet
Tjenesteområde og velg
«Støtte - (Interne tjenester
som HR, IT, økonomi,
innkjøp, o.l.)» fra listen.
Trykk på feltet Navn på rolle
og skriv inn ønsket navn,
f.eks «Planlegge
vaksinering».
Trykk på feltet Beskrivelse og
skriv inn ønsket beskrivelse,
f.eks. «Rolle for å lage
innbyggerlister til hjelp ved
vaksinering».
Velg Gå videre (trykk på)

trykker du på pien til høyre
for å få en liste Skriv inn:
folke eller Folkeregisteret.
Du vil da få opp en liste over
rettighetspakker som kan
delegeres.
Kryss av for Oppslag og Uttrekk.
Velg Gå videre (trykk på)

2

Kryss av for Person basis.
Velg Gå videre (trykk på)

Les gjennom valgt Navn,
Beskrivelse, Tjenesteområde
og Opplysninger som kan
hentes ut. Dersom du
oppfatter resultatet som
riktig, velg Opprett rolle
(Trykk på).

3

Velg Gå videre (Trykk på)

Velg Person (Trykk på).
Trykk på feltet Skriv inn et
fødselsnummer og skriv
fødselsnummer til den ansatte
som skal ha tilgang til
nettsiden.
NB! Det er viktig at
fødselsnummeret skrives riktig
da det ikke blir kontrollert mot
folkeregisteret, kun mot Fiks
sitt eget brukerregister.
Dersom den ansatte ikke er
bruker i Fiks, får du melding
om dette og du må trykke på
feltet Skriv inn et navn og
skriv navnet til den ansatte. Er
den ansatte tidligere registrert
i Fiks vises navnet.
Velg Gi tilgang til person
(Trykk på)
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Den ansatte har nå fått tilgang
til å søke i folkeregisteret med
Fiks folkeregister.
Velg Avslutt (Trykk på)

5

