
KS Fiks folkeregister

Leverandørmøte mandag 4. april 2022



Agenda

• Tjenesten Fiks folkeregister

• Bruk av Fiks folkeregister

• Fiks register



Om tjenesten Fiks folkeregister



Fiks folkeregister

(skjermbilde Fiks smittesporing)



Identifiserte tema relatert til Fiks folkeregister

0-16 uttrekk, ajourhold
og barn-voksen relasjoner

Håndtering av skjulte 
adresser

Sentralisert
tilgangsstyring

Tjenesteområder uten 
lovhjemmel

Bruk av hendelseslister Innbyggerlister





Utvikling utbredelse kommune og leverandør
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Kommuner/FK (bruk av nettside)
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Om bruk av Fiks folkeregister



Erfaringer fra samhandlingskommuner (klipp fra ks.no)



Erfaringer – dette har fungert

• Utarbeidet en strategi for utbredelse tidlig i prosjektet

• Tett brukerdialog for til enhver tid levere det som gir størst gevinst for kommunene/FK

• Tidlig involvering av leverandørene (fra september 2020)

• Kommunikasjonsstrategi som ble fulgt opp med brukerundersøkelser

• Bruke etablerte kanaler for kommunikasjon (nettverk, ks.no, tjenesteportalen, github)



Erfaringer – dette kan gjøres bedre

• Løpende informere alle kommuner/FK om hvilke behov løsningen dekker slik at den tas i bruk

• Leverandørdialogen har ikke gitt forventet resultat

– Prosjektene må se på alternative tilnærminger for bedre meldingsflyt

– KS arrangerer Leverandørsamling på digitaliseringsområdet, 15. februar (leverandør)

• Prosjektet tar større ansvar for overgang fra dagens løsning (Infotorg) til ny tjeneste (Fiks 
folkeregister)

• Se bruk av tjenesten i kommunalt/FK saksbehandling og arbeidsprosess

– Kan avdekke bedre løsninger når en ser tjenesten brukt i sammen med andre 
saksbehandlingsverktøy

• En grundig interessentanalyse i starten av prosjektet er grunnlag for god kommunikasjon



Tilbakemelding fra DigiViken etter erfaringsdeling med Digi Vestland

1. Det er ønskelig med en plan for migrering fra bruk av Infotorg til bruk av Fiks folkeregister nettside. 
Her har samhandlingskommunene mye å bidra med, ref. artikkel på Ks.no:
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/modernisert-folkeregister/stjordal-
kommune-bedre-kontroll-og-reduserte-kostnader-med-fiks-folkeregister/

2. Prosjektet må komme med en tydelig anbefaling til hvordan kommunene skal forholde seg til avtaler 
med TietoEvry om bruk av Infotorg-tjenester etter 1. oktober 2022 når avtalen mellom Skatteetaten 
og TietoEvry avsluttes1).

3. Det er et ønske at veileder for tilgangsstyring eies, kommuniseres og forvaltes av KS:
https://www.digivestland.no/portef%C3%B8lje/regionalt-folkeregisterprosjekt/veileder-
tilgangsstyring-fiks-folkeregister

1) TietoEvry vil levere oppslag i folkeregisteret som en tjeneste, også etter 1. oktober

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/modernisert-folkeregister/stjordal-kommune-bedre-kontroll-og-reduserte-kostnader-med-fiks-folkeregister/


Fiks register



Folkeregisteret (FREG)

Informasjonsmodeller

ID-Porten

Maskinporten

Proxy Tjeneste
(Maskinell tilgang)

Autorisasjon

Brukergrensesnitt
(ansatt)

Revisjon

Hendelseslytter
(Lokal)

Konfigurasjon

Oppslagstjenester Hendelseslister

Brukstilfeller fra kommuner, fylkeskommuner og leverandører

Tilgangsstyring
(rolle/hjemmel)

API

Fiks folkeregister

Systemgrensesnitt
(fagsystem)

Uttrekkstjenester

Nasjonale felleskomponenter

Fiks-plattformen

TestFiks API

Fiks folkeregister komponenter

Forutsetning for bruk av Fiks folkeregister:
Tjenestevedlegg, Databehandleravtale, DPIA og ROS

SLA

Sikkerhet

Godkjenn bruksvilkår (RF1514)
Delegere rettigheter i Altinn



Folkeregisteret
Skatteetaten

ID-Porten

Maskinporten

Proxy Tjeneste
(Maskinell tilgang)

Autorisasjon

Brukergrensesnitt
(ansatt)

Revisjon

Hendelseslytter
(Lokal)

Konfigurasjon

Oppslagstjenester Hendelseslister

Brukstilfeller fra kommuner, fylkeskommuner og leverandører

Tilgangsstyring
(rolle/hjemmel)

API

Fiks register

Systemgrensesnitt
(fagsystem)

Uttrekkstjenester

Nasjonale fellesløsninger

Fiks-plattformen

Fiks API

Fiks register komponenter – gjenbruk design og løsning

Forutsetning for bruk av Fiks folkeregister:
Tjenestevedlegg, Databehandleravtale, DPIA og ROS

Godkjenn bruksvilkår fellesløsninger

Kontaktregister
Digdir

Skatt- og inntekt
Skatteetaten



Fiks folkeregister register

(skjermbilde Fiks smittesporing)



Bruk tjenesteportalen!
https://portal.fiks.ks.no/fiks-folkeregister/

• Informasjon om leveranser

• Oversikt over lover som gir kommunene tilgang 
til taushetsbelagte opplysninger

• Veiledere om å sette opp roller og gi ansatte og 
systemer tilgang til rollene

• ROS vurdering til bruk i kommunene

• Kommuner som er tett på prosjektet

• Informasjon om prosjektets leverandørdialog

• Oversikt over fagsystemer med 
personopplysninger og bruk av Fiks folkeregister

https://portal.fiks.ks.no/fiks-folkeregister/


Ta kontakt med brukerstøtte:

fiks@ks.no


