
KS Fiks folkeregister

Leverandørmøte mandag 31. mai 2021



Agenda

1. Prosjektstatus

2. Status utbredelse

3. Spørsmål



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

• Everbridge

Nye siden sist:

• WebofficeOne

• Bibliofil



Fiks folkeregister versjon 21Q2.1 (26. mai 2021)

(skjermbilde Fiks smittesporing)
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Aktive brukere av Fiks folkeregister



Oppsummering status fra pilotkommunene 20. mai

• Gode tilbakemeldinger fra deltakere på brukertest som bidrar til:

• Forbedringsforslag for å gjøre nettsidene brukervennlige

• Identifisering av feil som prosjektet retter umiddelbart

• Identifiserer områder som krever særskilt oppmerksomhet f.eks. visning av relasjoner mellom barn og voksne og historikk 
knyttet til disse

• Økt intern oppmerksomhet i kommunene om innhold og bruk av Fiks folkeregister

• Tilgangsstyring er et tema som opptar mange. Prosjektet må invitere til det arbeidsmøte med dette som tema. Tilgangsstyring 
er lagt til oversikten over spesielle temaområder i prosjektet.

• Det har enda ikke kommet til en avklaring hvilken lovhjemmel som gir innkrevere i kommunene tilgang til taushetsbelagte 
opplysninger i FREG. Følgende forslag til lovhjemmel er foreslått etter innspill fra Nina Fossbakken. Prosjektet har bedt SKE 
bekrefte om dette er riktig:

• skattebetalingsloven § 3-4 («Innkrevingsmyndighetene kan kreve at folkeregistermyndigheten uten hinder 
av taushetsplikt som de ellers har, skal gi de opplysningene som er nødvendige for innkrevingsmyndighetenes arbeid etter 
denne loven.»)



Identifiserte tema relatert til Fiks folkeregister

0-16 uttrekk, ajourhold
og barn-voksen relasjoner

Håndtering av skjulte 
adresser

Fødsler og dødsfall

Sentralisert 
tilgangsstyring

Bruk av hendelseslister Enklere konfigurasjon



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

Arbeidsprosess
• 18. februar arbeidsmøte med leverandører og kommuner (Visma, IST, Vigilo og Tieto Evry)
• 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
• 24. april arbeidsmøte med leverandører og kommuner
• 20. mai arbeidsmøte med leverandører og kommuner med gjennomgang av testfil

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 arbeide med løsning for bruk av hendelseslister, starter med 1:1 møter med leverandørene før felles oppsummering ultimo juni
• Målsetning om å ha en løsning klar 3. kvartal 2021



Adressebeskyttelse

• Adressebeskyttelse er knyttet til person og til hver av personens adresser.

• Alle adresser som har annet enn «ugradert» vises ikke uten at det gjøres et eget oppslag for dette.

• Personer med adressegradering «strengt fortrolig» har ikke geoinformasjon 
(kommunetilhørighet), men kan vises dersom en søker på personnummer eller via en relasjon til 
annen person (familie eller foreldreansvar)

• Eksempel fra SKE: «Kari er mor til Per, Kari er ikke adressegradert og Per er strengt 
fortrolig. Finner dere Kari, så har hun en familierelasjon til Per - og Pers fødselsnummer er å finne 
i Karis familierelasjon. Gjør så et oppslag på Per. Enig at dette bør behandles varsomt. Gitt 
eksemplet over, og Per er et barn – så er det trolig slik at Per er i skjul fra sin mor.»

• Da personer med strengt fortrolig adressegradering ikke er knyttet til en kommune, er det ikke 
behov for egne regler for denne typen av adressegradering.



Sentralisert tilgangsstyring

• Kommunene styrer gjennom Fiks konfigurasjon tilganger til nettside og systemer.

• Det er like viktig å kunne avslutte tilganger som å kunne gi tilgang

• Det er vurdert om en skal kreve ny godkjenning dersom en ikke har vært innlogget i løpet av en gitt 
periode, og det er planer om "time to live" som må fornyes.

• Det finnes en åpen standard for for å løse dette (SCIM) for bruk av Azure AD som de fleste kommuner 
i dag benytter.

• Trøndelag fylkeskommune har kompetanse innenfor SCIM og hjelper prosjektet med å teste ut 
løsningen.

• All tilgang til Fiks-tjenester er basert på fødselsnummer noe som kan være en utfordring.



Arkitekturskisse API for oppvekst

• IT system vil være fagsystem for barnehage, SFO 
og skole

• Fiks folkeregister API er tilsvarende som for 
Skatteetaten sin delingstjeneste

• Fiks folkeregister API oppvekst er en spesiell Fiks-
tjeneste som kan benyttes av fagsystem som har 
behov for informasjon om barn og voksenrelasjon

• Oppvekst datasett er det vi har beskrevet i et 
excel-dokument med informasjon om barn og 
dets foreldransvarlige (en eller to personer)

• Fiks folkeregister med sine hovedfunksjoner hvor 
Hendelsesvarsler gir melding gjennom Fiks 
folkeregister API at det har kommet endringer fra 
FREG i kommunen som benytter IT system



Enklere konfigurasjon

• Tilgang styres gjennom roller som kan knyttes til et system eller en person
• Innspill om behov og bruk av maler for registrering av roller og generering av innbyggerlister

– Det er ikke behov for generelle maler innenfor tjenesteområdene da det vil bli vanskelig å vite 
hvilken mal en skal benytte når en rolle registreres. Det må uansett være en bevisst handling å vurdere 
behov for opplysninger, utføre dataminimering når en rolle registreres.

– Det kan være et behov for å kopiere en rolle som en har registrert i kommunen
– På samme måten kan det være behov for kopiering av valg for uttrekk innbyggerlister som en ønsker 

å bestille på et senere tidspunkt
– Maler for innbyggerliste som «vaksinasjonslister» er noe som styres og utvikles sentralt som del 

av forvaltning Fiks folkeregister
• Prosjektet vil se på muligheter for at kommunene kan kopiere rolledefinisjoner og valg til 

innbyggerlister innenfor egen kommune
• For nasjonale løsninger kan en vurdere bruk av nasjonal rolle forvaltet av KS (f.eks. Fiks smittesporing)



Prosjektet trenger hjelp til kvalitetssikring av systemoversikt!

• Informer gjennom dialog med kommunene og fylkeskommunene

• Send informasjon til modernisertfolkeregister@ks.no

• Send direkte til prosjektleder jens.riis@ks.no

• Vi inviterer til nytt leverandørmøte 28. juni
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