KS Fiks folkeregister
Leverandørmøte mandag 15. november 2021

Agenda
1.
2.
3.
4.

Test i modernisert Folkeregister ved Margrethe M. Bedregal
Prosjektstatus
Leveranseplan våren 2022
Evaluering

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

Prosjekt Fiks folkeregister
Statusrapport 26. oktober 2021
Forrige periode

Neste periode

• Det er nå 248 (247) kommuner/FK som bruker tjenesten
• Prosjektet har levert leveransen til Q3 som planlagt 30.
september med nytt API for oppvekst
• Acos, TietoEvry, Sikri, Visma, IST og Cowi tar i bruk Fiks
folkeregister for noen av sine fagsystemer i løpet av 2021
• Det er sendt ut informasjon om kommunens forhold til
bruk av infotorg-tjenester i 2022 og om utbredelse av Fiks
folkeregister på ks.no

• Testing av sentral tilgangsstyring pågår sammen med
Lillestrøm kommune, leveranse Q4
• Arbeider med prioriterte brukerbehov for enklere
saksbehandling og dynamisk bestilling av innbyggerlister
• Notat til SIKT om lovarbeid og erfaringer med samarbeid
Skatteetaten
• Oppfølging brukerstøtte, kommuner, regionale nettverk,
IKT-samarbeid og leverandører

Risiko

Status
PLAN
Jobber etter overordnet plan for
leveranser i 2021. Foreslår å utvide
prosjektet med 6 måneder.

OMFANG
Kommunens forhold til infotorg etter
31.12.2021 er avklart og kommunisert

RESSURS
Vi har nødvendig tilgang til ressurser og
ønsker å fortsette med tilsvarende
bemanning inn i 2022.

forrige

i dag

neste

STØRST RISIKO
10.Sektorbehov blir ikke prioritert hos SKE
11.Avvikende kommunikasjon fra leverandør og
prosjekt til kommune/FK

10

Konsekvens

PROSJEKT
Prosjektet leverer som planlagt innenfor
de leveransene som er avtalt. Arbeider
med utbredelse hos kommuner og
leverandører.

11

Sannsynlighet

TILTAK
R10: Erfaringsnotat med ønske om direkte dialog
med produkteier FREG
R11: Oppfølging kommuner, nettverk og
leverandører for avklaring

Endringsforslag 2021-02
Forlenge prosjektet 6 måneder
Ansvar for innføring var forutsatt utført lokalt i den enkelte kommune med god hjelp av prosjektet i samarbeid med digitale
nettverk og leverandører. Resultat er nå at 70 % av kommunene bruker tjenesten, mens 25 % av identifiserte fagsystem vil bruke
tjenesten i løpet av 2021.
Prosjektet ser et behov for oppfølging av kommuner og leverandører utover planlagt prosjektperiode. Da det er midler igjen i
prosjektet foreslår prosjektet at det forlenges til 30. juni 2022. Dette gjøres ved å legge til en ny delfase i styringsdokumentet
(Styringsdokument, kapittel 10.1) og aktiviteten Avslutte prosjekt, flyttes fra 2021 til 2022.
Anbefaling fra prosjektet:
• Prosjektet anbefaler styringsgruppen om å godkjenne endringsforslaget og forlenger prosjektet til 30. juni 2022 iht.
beskrivelsen i endringsforslaget.
• Leveranser: Prioritering av brukstilfeller bestemmer hva som leveres i perioden
– Maskinell tilgang (maskin-til-maskin) til folkeregisteret
– Manuell tilgang til folkeregisteret via grafisk grensesnitt (nettsiden)
– Drift og forvaltning

Regionale digitaliseringsnettverk
= regioner prosjektet har dialog med

Digi Troms og
Finnmark

Digi Trøndelag

Digi Innlandet

Digi Agder

Oppsummering status fra pilotkommunene
•
•

•
•

Nettsiden er i bruk innenfor flere tjenesteområder og brukere gir gode innspill til videre utvikling av
tjenesten. Avtaler om bruk av infotorg for ansatte som kun gjør oppslag i folkeregisteret, termineres.
Leverandøroppfølging er et stort tema som angår mange. Prosjektet vil samarbeide med kommuner/FK og
leverandører for å få en bedre oversikt. Spørsmål som må besvares; vil systemet:
– ta i bruk Fiks folkeregister integrasjon i år?
– fortsette med integrasjon til Tieto Evry (infotorg) og ta i bruk Fiks folkeregister senere?
– fortsette med direkte integrasjon til folkeregisteret og ta i bruk Fiks folkeregister senere?
– ikke ha noen integrasjon til folkeregisteret fra nyttår og ta i bruk Fiks folkeregister senere?
Malene prosjektet legger ut for ROS og DPIA benyttes av kommunene når de gjør interne ROS vurderinger.
Flere kommuner er nå med på testing av sentral brukerstyring hvor Bodø kommune rapporterer at de har
testet løsningen fra ende-til-ende med godt resultat.

Prosjektet ønsker en evaluering av informasjonsmøtene
• Vi har gjennomført 11 møter, det første 8. september 2020
• Med forlengelse av prosjektet til 30. juni 2022 kan vi endre på dialogen
• Vi ønsker derfor tilbakemelding på:
– Hva fungerer bra med disse møtene som vi tar med oss videre til 2022?
– Hva fungerer mindre bra som vi ikke tar med oss?
– Hva savnes som vi skal ta med oss inn i 2022?
• Tilbakemelding direkte til kontaktpersoner i prosjektet (Jens, Børge eller andre)

Neste møte blir mandag 17. januar 2022

