
Fiks platformen



Fiks protokoller

• Samling av integrasjonsstandarder via Fiks IO og eFormidling

• Fiks Arkiv

• Fiks Politisk behandling

• Fiks Matrikkelføring

• Fiks Plan

• Arkivlett byggesak



Utfordringer med dagens integrasjoner

• Nettverk og nettverksåpninger

• Autentisering

• Forskjellige dialekter



Fiks protokoller

• Rask levering av meldinger

• Sikker kryptert meldingsutveksling

• Store meldinger (< 5gb)

• Autentisering via Digdir sin Maskinporten og Fiks plattformen sin 
autorisasjonsløsning

• Validator for standarden











Hvordan ta i bruk Fiks Protokoller

• Aktiver tjenesten i Fiks konfigurasjon (signer avtale)

• Konfigurer opp system































Utvikling av standardene

• Det vil etableres jevnlige møter for interessenter innenfor hver 
standard

• Nye versjoner vil komme når det blir nødvendig i hver standard

• Tjenestene på fiks plattformen er basert på selvkost



Finansiering av protokoller for samhandling

Informasjonsmøte den 26. januar og 2. februar 2022



Bakgrunn

• GI-standarden og dagens samhandling mellom ulike systemer er dårlig tilrettelagt for 
skytjenester (kostnadsdriver)

• Utvikling av nye protokoller og overgang til asynkrone meldingsutvekslinger ble anbefalt 
av en ekspertgruppe.

• Kost/nyttevurdering i forhold til overgang til protokoller og Fiks IO var en del av 
beslutningsgrunnlaget for behandling av en søknad om finansiering i KommIT-rådet.

• DU og KommIT-rådet anbefalte arbeidet og finansiering som en helt nødvendig 
modernisering av samhandlingen mellom ulike system etter hvert som disse flyttes ut i 
skyen.

• Vedtatt med lånefinansiering (DigiFIN) i tillegg til at vi søkte om og mottok statlig støtte 
til utviklingsarbeidet.



Tilbakebetaling av DigiFIN midler

• DigiFin-midler må tilbakebetales når nye tjenester tas i bruk.

• Detaljene mht tilbakebetaling må vi få komme tilbake til, men KommIT-
rådet og DU har fastlagt en tilbakebetaling på kr 4500,- + 0.97kr per 
innbygger for kommuner. For fylkeskommuner 0.20 kr per innbygger. 
Dette er forutsatt at vi holder oss innenfor en ramme på 4,5 mill.

• Tilbakebetaling iverksettes når kommunene tar i bruk Fiks Protokoll og 
slik sett får tilgang til alle protokollene.



Fremover

• KS antar at samhandling over Fiks IO med bruk av protokoller vil få et stort omfang 
med tiden, ikke bare innenfor økosystemet til plan, bygg og geodata, men også 
innenfor andre tjenesteområder.

– Økt bruk vil resultere i behov for en videreutvikling av protokollene, også nye 
protokoller som vi ikke har i dag (GI LINK).

• Behov for ytterligere finansiering.

– Også drift av dialogmøter og egne tekniske møteplasser for de 
systemleverandørene som implementerer protokollene i egne løsninger. 
Avgjørende for suksess.

• Vil jobbe videre med finansieringen, blant annet i dialog med Kartverket og KMD, 
men også KommIT-rådet og samstyringsstrukturen til KS.

– Behov for et mer forutsigbart regime – ikke bare prosjektbasert.



Informasjon/siste nytt fra systemleverandørene 

– Norkart og TietoEvry samarbeider om felles presentasjon 13.20-13.40

– NOIS presenterer egne løsninger/status og planer for protokoller som støttes 
kl 13.40-13.50

– Sikri presenterer oppdatering av matrikkelinformasjon via FIKS-IO sammen 
med Norkart, kl 13.50-14.00

– Acos informerer om status i utviklingsarbeidet sitt knyttet til Fiks Plan og Fiks 
Matrikkelføring, kl 14-14.10

– TietoEvry presenterer status/planer for protokoller i egne løsninger, kl 14.10-
14.20


