


Digitale fellesløsninger

Fiks-plattformen gir kommunale fellestjenester på 1-2 - - 4!

Astrid Øksenvåg og Jens Riis - KS
Nina Fossbakken – Stjørdal kommune
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Tema i sesjon 2B Digitale fellesløsninger

• Fiks-plattformen v/Astrid Øksenvåg, KS (20 min)
• Prosjekt Fiks folkeregister v/Jens Riis, KS (15 min)
• Erfaringer fra deltakelse i prosjekt samt bruk av tjenester v/Nina  

Fossbakken Stjørdal kommune (15 min)

16:30 – 17:30 Parallellsesjon 2A

sesjon 2B: Digitale fellesløsninger
B

Rom: Cosmos 3A
B



SvarUt er den mest kjente tjenesten, 
brukes i dag av alle kommuner, 
fylkeskommuner og andre.



KS Fiks SvarUt
etablert 2012

• 670 virksomheter
• 150 ulike fagsystemer levert av 

70 leverandører via
• 4500 aksesspunkter

Avsender

Mottaker





Digitale fellestjenester leverer 
viktige tjenester

• SvarUt
• Innbyggertjenester

– MinSide (MinKommune)
– Bekymringsmelding barnevernet
– DigiSos (økonomisk sosialhjelp)

• Fagsystem
– Fiks smittesporing/smittevern
– Fiks innreiseoppfølging
– Fiks digiorden
– KS-Læring

• Tilgjengeliggjør data
– Fiks register

• Folkeregister
• Kjøretøyregister
• Matrikkel
• Enhetsregisteret
• Kontakt og reservasjonsregisteret

– API/grensesnitt Covid-19
• prøvesvar, klinikermelding, vaksinasjon, innreise

• Overføre data
– Fiks melding 
– Fiks protokoller

• arkiv, plan- og bygg, politisk behandling

Overføring
av data

Forvaltning/Konfigurasjon

Tilgjengelig-
gjøre
data

FagsystemInnbygger-
tjenester

Sikkerhet

Sikkerhet

Si
kk

er
he

t Sikkerhet



Plattform, løsningerFelles økosystemerStrategi og samstyring Alle i kommunal sektor



Samordning og samstyring



Fiks-plattformen 
Digital samordning for kommunal sektor

Innbyggere og virksomheter

Statlige og private 
virksomheter Kommuner og 

fylkeskommunerFiks-plattformen

Leverandører

• 356 kommuner
• 11 fylkeskommuner
• 500.000 ansatte
• 5,4 mill. innbyggere
• 500.000 virksomheter
• tusenvis av frivillige 

organisasjoner

Familie og barn Skole og utdanning

Sosiale tjenester Helse og omsorg

Innbyggerdialog Trafikk og transport

Natur, klima og miljø

Kultur, idrett og fritid

Næring Bygg og eiendom Demokrati og innbyggerrettigheter

Skatt og avgift

Nasjonale 
fellestjenester

Samfunnssikkerhet og beredskap Innvandring og integrering



Fiks–plattformen 
Digital samordning i kommunal sektor

Innbygger og virksomheter

Nasjonale løsningskomponenter

Nasjonale registerkomponenter

Nasjonale 
fellesløsninger

Statlige integrasjonsplattformer

Sektorielle løsninger

Statlige

Kommunale

Fylkeskommunale

…….. Styringssystemer Fagsystem

Nasjonale løsningskomponenter

Nasjonale registerkomponenter

Nasjonale 
fellesløsninger

Statlige integrasjonsplattformer

Fiks-plattformen

Kommuner og fylkeskommuner

Leverandører
-produkter
-tjenester

innbyggertjenester Fagsystem

Tilgjengeliggjøre data Overføring av data

Plattform-tjenester



Fiks-tjenester
Gir verdi for innbyggere og kommuner

Standardisering og forenklet samhandling

Innbyggertjenester

Fagsystem

Tilgjengeliggjøre data

Overføring av data

Plattform-tjenester

Innbygger

Kommune

Forutsigbar
brukeropplevelse

Pålitelige
fellesløsninger



Utvikling av Fiks-tjenester
Samarbeid, kunnskap, kompetanse og Fiks-plattformen gir resultater!

Behov Utvikling Test Prod Akseptanse Drift

kommunesektor
behov

Fiks-team
løsning

iterasjoner

• brukeropplevelse
• tjenestedesign

• teamleder
• produktansvarlig

Fiks-plattformen
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overvåker drift

(DevOps)
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Smidig utvikling

• front-end utvikler
• back-end utvikler

• arkitekt
• sikkerhet



Gevinster gjennom kommunale fellestjenester på Fiks-plattformen

• Vi lytter til kommunens behov og bruker deres 
kompetanse.

• Vi løser kritiske behov først.
• Vi har faste møteplasser hvor kommunene utveksler 

beste praksis seg imellom.
• Kommunene lærer av hverandre.
• Selvbetjent aktivering sikrer hurtig utbredelse.
• Tjenestene muliggjør standardisering av 

arbeidsprosesser hos kommunene.
• Felles digitale tjenester skaper gode relasjoner og 

samhandling.
• Tjenestene ivaretar informasjonssikkerhet og 

personvern.
• Fellestjenester på Fiks-plattformen reduserer 

kompleksitet og kostnader for kommunene.



Erfaringer fra arbeidet med Fiks folkeregister

Jens Riis, prosjektleder Fiks folkeregister
KS Digitale fellestjenester



Prosjekt modernisering av folkeregisteret
ved Skatteetaten

1964
Dagens 
fødselsnummersystem

1970
Lov om folkeregistrering

2007
Grunndatarapporten

2013
Forstudie

2016
Gjennomføring

2020
Avslutte

I dag
Forvaltning



Fiks folkeregister

(skjermbilde Fiks smittesporing)



Samhandlingskommuner tett på prosjektet

Behov Utvikling Test Prod

Fiks team

Samhandlings-
kommuner

DriftArbeidstrinn UAT

VersjonIterasjon





Identifiserte tema relatert til Fiks folkeregister

barn-voksen
relasjoner adressebeskyttelse sentralisert

tilgangsstyring

tjenesteområder 
uten lovhjemmel

bruk av 
hendelseslister innbyggerlister



Utbredelse av fellesløsninger gjennom 
regionale digitaliseringsnettverk  

• Styrke den samlede kompetansen og dele på 
nøkkelkompetanse 

• Øke utbredelsen av nasjonale løsninger og 
evnen til å hente ut gevinster av disse 

• Være en pådriver i det nasjonale 
utviklingsarbeidet 

Forankret i KS Landstings mandat

«Gå i takt, felles mål, løfte sammen»



Utbredelse gjennom samspill kommuner, leverandører og KS

Effektiv dialog 
mellom 
aktørene

Kortest mulig ledetid fra bestilling til gevinst

Starte 
prosjekt

Melde 
behov

Lage 
løsning

Ta i bruk 
løsning

Ta i bruk 
løsning

Levere ny 
versjon

Hente ut 
gevinst

Tid1

2

2020 2022 2023

Fagsystem



Effektivt samspill leverandør og KS kan redusere ledetiden

Starte 
prosjekt

Melde 
behov

Lage 
løsning

Ta i bruk 
løsning

Ta i bruk 
løsning

Levere ny 
versjon

Hente ut 
gevinst

Tid

Dele 
kunnskap

Dele 
kunnskap

Kortest mulig ledetid fra bestilling til gevinst

Effektiv dialog 
mellom 
aktørene

1

2

år 0 < 1 år?

Fagsystem



Hvorfor så vanskelig å ta i bruk 
Fiks folkeregister integrasjon?

• Avtaler mellom virksomhetene

• Bruk av maskinporten for sikker 
utveksling av data mellom systemer

• Fiks folkeregister roller og tilganger 
(dataminimering)

• Avtale med leverandør om bruk av 
Fiks folkeregister

• Fagsystem bruker Fiks folkeregister

1 2

1 2

3

4

1

2

3

4

5

5

25



Noen tilbakemeldinger til KS om Fiks folkeregister



Erfaringer fra Stjørdal kommune
Nina Fossbakken, fagansvarlig dokumentasjonssenteret
Stjørdal kommune

Takk for meg!







Informasjonskanaler for tjenestene på Fiks-plattformen
• http://www.ks.no/

– Generell informasjon om Fiks-tjenestene
– Målgruppe: Alle interesserte

• https://portal.fiks.ks.no/
– Avtaleinformasjon, avtaledokumenter
– Veiledninger for å ta i bruk tjenestene
– Målgruppe: Kommuner, fylkeskommuner og andre med avtale
– Registrer deg som «Følger» 

• https://www.facebook.com/groups/147231349386435
– Facebook – KS FIKS

• https://ks-no.github.io/fiks-platform/
– Teknisk dokumentasjon
– Målgruppe: Utviklere og leverandører

• https://forvaltning.fiks.ks.no/sikkerhet-dokumentasjon/
– Sikkerhetsdokumentasjon
– Målgruppe: Kommuner, fylkeskommuner og andre med avtale

• Fiks@ks.no
– Brukerstøtte og henvendelser fra brukere

http://www.ks.no/
https://portal.fiks.ks.no/
https://www.facebook.com/groups/147231349386435
https://ks-no.github.io/fiks-platform/
https://forvaltning.fiks.ks.no/sikkerhet-dokumentasjon/
mailto:Fiks@ks.no


Astrid Øksenvåg, KS
astrid.oksenvag@ks.no
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