KS Fiks folkeregister
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Prosjektstatus
Leveranseplan høsten 2021
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
Everbridge
WebofficeOne
Bibliofil
Vitec software (HK data)
Norkart

Ingen nye leverandører

Prosjektstatus

Generelt
• Av 356 kommuner er 247 kommuner brukere av tjenesten.
• Leveransedato Q3 er 30. september. Innhold vil være API for oppslag «0-16 uttrekk» i testmiljø.
• Arbeid med sentralisert tilgangsstyring leveres i Q4. Testing med kommuner startet primo september.
Samhandling med pilotkommuner/fylkeskommune
• Digi Viken har gjennomført tre 45 minutters faglig påfyll med folkeregister som tema. Mye positiv omtale av Fiks folkeregister bl.a. fra Lillestrøm og Sarpsborg kommune.
• Det er avtalt oppfølging med Digi Viken, Digi Vestland, Digi Trøndelag, Troms og Finmark, Digi Innland og Digi Rogaland hvor leverandøroppfølging og utbredelse er i fokus.
Leverandørdialog
• Det har vært jobbet mye med kommuner og leverandører for å avklare forhold rundt 31.12.2021 og avtaler med Infotorg.
• Leverandører til barnehage og skole vil få en egen invitasjon ifm. 0-16 uttrekk og bruk av dette i kombinasjon med hendelsesliste.
Kommunikasjon
• Prosjektet har startet en aktivitet for å ta kontakt med kommuner som ikke bruker Fiks folkeregister. Dette vil skje i de to siste uken av september.
• Planlegger kommunikasjon til alle kommunene om forholdet leverandør – Infotorg / Fiks folkeregister.
Informasjonssikkerhet og personvern
• ROS vil bli oppdatert for 21Q3 leveransen. Produktet prosjektet leverer (risikoanalysen) vil endres fra et dokument til et verktøy kommunene bruker i sitt ROS-arbeid.
• ROS vurderingen vil blir presentert på tjeneste-portalen – noe felles for alle tjenestene og noe spesifikt per tjeneste.
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Prosjektet vil informere kommunene/FK i slutten av september

• Ansatte i kommunene som kun bruker Infotorg til oppslag i folkeregisteret, kan bytte til Fiks
folkeregister nettside
• Ansatte i kommunene som bruker Infotorg til mer enn oppslag i folkeregisteret fortsetter å bruke
Infotorg, alternativt både Infotorg og Fiks folkeregister
• Alle kommuner må inngå avtale om å hente opplysninger fra Infotorg til sine fagsystemer fra 1.
januar 2022, avtalen kan avsluttes når leverandørene bruker Fiks folkeregister

