
KS Fiks folkeregister

Leverandørmøte mandag 28. juni 2021



Agenda

1. Demo av Fiks folkeregister konfigurasjon og nettside

2. Prosjektstatus

3. Status brukstilfeller



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

• WebofficeOne

• Bibliofil

Nye siden sist:

• Vitec software (HK data)

• Norkart



Demo ved Stian Morsund, KS
• Tilgangsstyring
• Nettside



Statusrapport fra prosjektet

Generelt
• Leveranse 21Q2.1 er godkjent og testrapport er sendt til de som deltok på UAT (Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal og Askøy kommune).
• Leveranse planlagt 21Q2.2 utgår, men mindre endringer leveres løpende.
• Foreløpig plan for neste leveranse 21Q3.1 er hendelseslister, sentral tilgangsstyring og tekniske forbedringer med leveransedato primo september.
Samhandling med pilotkommuner/fylkeskommune
• Tre regioner har Fiks folkeregister som fellesprosjekt: Digitale Salten, Digi Vestland og Digi Trøndelag.
• Digi Vestland har laget en plan for gjennomføring av leverandørmøte over sommerferien hvor nettverket representere kommunene i regionen.
• Gjennomfører vårens siste samhandlingsforum 24. juni som blir et åpent brukermøte.
Leverandørdialog
• Planlagte 1:1 møter med leverandører er gjennomført. Datasett («0-16 uttrekk») er nå definert og design og bruk av hendelser var tema på møtene som følges opp etter 

sommerferien.
• Neste leverandørmøte er mandag 28. juni hvor prosjektet vil legge frem en oversikt over behov hvor leverandørene, ved å ta i bruk dagens Fiks folkeregister tjeneste, kan gi 

sektoren en verdi. F.eks. kan de som leverer skjemaløsninger ta i bruk Fiks folkeregister for utfylling og verifisering av personopplysninger.
Kommunikasjon
• Artiklene «Bedre kontroll og reduserte kostnader med Fiks folkeregister» med Nina Fossbakken fra Stjørdal kommune og «Bedre personvern med Fiks folkeregister» med 

Arkadi fra Askøy kommune og ble publisert på ks.no 4. juni. Tusen takk til begge to og Marianne som fikk dette til.
Informasjonssikkerhet og personvern
• Det er utarbeidet en ny mal for ROS vurdering som blir tatt i bruk ved neste leveranse. Denne malen vil være et Excel-dokument.



Oppgaver høsten 2021



Fullførte brukstilfeller



Andre innmeldte behov



Takk for nå og god sommer!


