
SAKSLISTE FOR MØTE I PRIORITERINGSRÅDET FOR FEIDE I 
GRUNNOPPLÆRINGEN    
2. JUNI 2022 – VIDEOKONFERANSE   
Møtet startet kl. 09:00 tirsdag 02.06.2022 avsluttet klokken 12:00. 
   
Deltakere:    

Brian Jørgensen - Oslo kommune   
Inge Strømmen - Bergen kommune  
Hilde Rafaelsen – Digitale Helgeland  
Kjell Sivertsen – Sikt 
Sigrid Lian – Sikt   
Lene Karin Wiberg - KS 

Sindre Gusfre Berge – Utdanningsdirektoratet   
Kristian Bergem - Utdanningsdirektoratet   
Kathrine Solstrand - Utdanningsdirektoratet  
Rune Nordang - Utdanningsdirektoratet 

  
Fraværende:  

Viggo Fedreheim – Narvik kommune 
Jon Skriubakken – Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Snorre Løvås – Sikt 
Halvor Hvilen – Midt-Telemark IKT (har trukket seg fra Prioriteringsrådet) 

  
Saksliste:   
Sak 7/22 – Referat fra møtet 31. mars 2021 (vedlegg 1)   
Vedtak: Godkjent uten merknader  
 
 

Sak 8/22 – Orientering fra Udir om status for Feide og pågående saker   
 

Kommunikasjonsarbeid Nyhetsbrev om Feide 16.06 
Info om datadeling. Søker kommuner som ønsker å delta i 
utprøving. 
 
Nettsiden Feide.no – nye funksjoner.  

- Driftsmelding 
- Søkefelt lagt inn 

Prosjektstyremøter Det ble informert om status fra møtene i Utvidet tilgangsstyring 
med aktivering på skolenivå og Datadeling arbeid med 
kommunikasjon og pilotering av datadeling i Kundeportalen.  
 
Det ble tatt opp i møtet om noen av en-til-en integrasjon som 
finnes hos kommuner i dag kunne vært aktuelle for pilotering. 

- Vi ble presentert en oversikt over denne type integrasjoner 
fra Oslo og Bergen kommune, gjennom diagrammer og 
skisser. 

- KS informerte om SkoleSec prosjektet som har gjort en 
kartlegging av dataflyt mellom ulike systemer – rapport vil 
være klar i september. 

Det kommer frem at det er tidkrevende arbeid å ha så mange 
integrasjoner som skoleeier ofte må ha. Det bør ses på alternative 
måter for å redusere antallet integrasjoner. Hva kan Feide  gjøre for 



å lette på dette? Å kunne hente data direkte fra LDAP-katalogene 
maskin-til-maskin kan hjelpe. Dette er noe som skal prøves ut som 
en del av Datadelingsprosjektet Sikt har med Udir. Det er ønskelig 
at integrasjoner gjøres på standardiserte måter. Slik det er i dag er 
det både tidkrevende og kostbart.  
 
Behov for å avklare forhold til Maskinporten da enkelte benytter 
den for integrasjoner 
 
Enighet om at en utvidelse av Gruppe-API-et, slik at data ikke bare 
er tilgjengelig personbasert, er det viktigste området innen 
datadeling. 

Feide ROS og DBA – 
Brukerinnsikt 

Brukerreise databehandleravtaler (DBA) 
- Har hatt møter med kommuner hvor vi har presentert en 

Informasjonssikkerhetspakke for vertsorganisasjoner (innhold): 
- Infoskriv 
- Risikogrunnlag 
- Leverandørerklæring 
- Juridisk vurdering av DBA fra en annen kommune (eller 

offentlig instans) 
o Spørsmål fra Oslo kommune: Er det et mål at 

Kundeportalen skal ha en mal for DBA? 
o Det pågår et arbeid for å avklare dette 
o KS ved SkoleSec kan stille opp i dette arbeidet. 

Porteføljestyremøter Møter hittil i 2022: 27.01, 16.02, 22.03, 26.04 
Dette er møter mellom Sikt og Udir 
Oversikt over hva som har vært på agendaen hittil:  

- Samstyringsmodellen 
- Prosjektstyring og gjennomføring 
- Feide fjellkart – produktstrategi 
- Feide prioriteringsrekkefølgen 
- Fordeling av Feide oppgaver 

Neste porteføljestyremøte er 7. juni. 
Referatene fra disse møtene skal legges ut på Feide.no på sikt. 

Utvidet rollestyring Ytterlige innsiktsarbeid gjennomføres. 
Roller fra nye områder innen våre sektorer blir inkludert. 
Ses i sammenheng med standarden PIFU-IMS (og OneRoster). 
Leverandører av SAS- og BAS-systemer er involvert i dette arbeidet. 

Feide statistikk 
 

Behov for mer innsikt i bruk av Feide. 
Gir oss et bedre informasjonsgrunnlag bl.a. knyttet til beslutninger 
om: 

- Videreutvikling av funksjonalitet og prioritering av dette 
- Planlegging av aktiviteter 

I tillegg kan det gi grunnlag for: 
- Bedre informasjon til skoleeiere, skoleledere og lærere 
- Bedre informasjon i videreutviklingen av politikkområdet 

Pålogging med ID-porten Pålogging med ID-porten aktuelt i forbindelse med pålogging til 
tjenester som involverer lærlingebedrifter og som støtter foresatte-
innlogging ved bruk av ID-porten og hvor en kan hente ut navn på 
personen som logger på i tillegg til fødselsnummer. 
 



Foreldre-Barn 
funksjonalitet –  
Pilotering 

Pilotkommuner: Narvik, Molde, Oslo. 
Narvik kommune har fått klarsignal for å etablere skybasert BAS-
løsning som skal benyttes også for Feide. 
Molde kommune svært positive til funksjonalitet som etableres. 
Oslo kommune samarbeider med tjenesteleverandør Showbie. Det 
etableres full automatisering av gruppesammensetning hvor 
Showbie prioriterer ansatt og grupper.  
 
Nye kommuner som har meldt interesse for å delta i piloten: 
Bærum og Asker. Det pågår avklaringer av videre deltakelse fra 
disse.  
 
Det pågår juridiske avklaringer ift. typer informasjon, beslutninger 
og funksjonalitet ulike typer foreldre og nærstående til eleven bør 
få tilgang til. Avklaringer i dialog med internjuridisk i Udir og overfor 
jurister i Bufdir. 
 
Det pågår planlegging av møter med leverandørene av SAS/OAS-
løsningene som i dag benyttes for avklaring av nødvendig 
funksjonalitet for bruk av foreldre-barn funksjonalitet i Feide. Samt 
tjenesteleverandører, som skal ta i bruk denne funksjonaliteten. 

 
Vedtak: Tatt til orientering.  
 
Sak 9/22 – Prioriteringskriterier (vedlegg 2)   
Prioriteringsrådet stiller spørsmål med om det skal være Ja/Nei på noen kriterier. Det er 
bedre å rangere alle punktene på en skala. Det ble også diskutert om skalaen skulle gå fra 1-
5 eller 1-10. En skala på 1-10 vil kunne gi bedre muligheter på å skille viktigheten.    
  
Det foreslås også å slå sammen kriterium 1 og 2, da de er ganske like.   
  
Det ble foreslått å legge inn et kriterium som viser i hvilken grad forslaget bidrar til å 
vedlikeholde en oppdatert og fremtidsrettet plattform for Feide, og i hvilken grad ny 
funksjonalitet støtter oppunder andre forslag i tillegg.   
  
Det planlegges for et nytt møte til høsten hvor prioriteringsrekkefølgen blir vurdert sammen 
med prioriteringskriteriene. Prioriteringsrådet mener at det bør være med et kriterium for 
lovpålagte føringer og legge inn en multiplikasjonsscore.  
 
Vedtak: Udir endrer på kriteriene ut fra rådets innspill og det gjennomføres en 
rebalansering av Feide-oppgavene i et eget møte til høsten. 
 
 
Sak 10/22 Mandat til prioriteringsrådet  
Prioriteringsrådet skal gi et faglig underlag ift. prioritering av saker opp til myndighetene og 
overfor sektor. Det ble diskutert om alle regionale Digi-nettverk skal være representert. Å 
kunne forankre dette i KS strukturen er viktig for KS. 
 
Ønskelig å kunne se saker i kontekst – dvs. se Feide-saker i sammenheng med andre 
satsingsområder i sektoren. 
 
Udir la frem et forslag om en tre-delt struktur bestående av: 



- Brukerforum (som har møter 1-2 ganger i året – åpent møte for alle) 
- Ekspertgruppe/faggruppe – (dagens prioriteringsråd) 
- Rådgivende organ – (DigiOppvekst) – beslutningsorgan 

o Evt. også til KommIT-rådet - KS, Digitaliseringsutvalget 
 
KS kommenterte at de ulike Digi-nettverkene ønsker å informere sine kommuner om Feide. 
Nettverkene har månedlige møter. I Digi-nettverkene treffer en kommunene og deres 
fagnettverk. Det vil være fint å kunne bruke Digi-nettverket i det videre arbeidet. 
 
KS viste til at samlingene for Feide-administrator har vært nyttige og er viktige møter for de 
som innehar denne rollen.  
 
KS ønsker innspill til neste møte 10.06 (Utvidet DigiOppvekst-møte). Udir skriver en kort tekst 
til dette.  
 
Det ble også kommentert ift. mandatet som er til diskusjon. Udir kommenterte at 
prioriteringsrådet blir en ekspertgruppe og at ressurser blir med over tid og bygger 
kompetanse til å kunne bidra. KS pekte på endringsønsker som kommer fra sektor og 
prioritering av disse ønskene. Dette underbygger behovet for å styrke rollen prioriteringsrådet 
har til å fungere som et faglig ekspertutvalg. Det er også viktig å få med private skoler i 
ekspertgruppen slik at deres interesser blir ivaretatt. 
 
Vedtak: Udir og KS lager et forslag til mandat og tar det opp i et møte med 
prioriteringsrådet til høsten. 
 
 
Sak 11/22 Håndtering av Feide-identiteter ved oppdeling av fylkeskommuner (jfr. Sak 
6/22.1) 
 
Sikt nevner at de fleste systemer er laget for sammenslåing, ikke oppdeling. Det er viktig å 
finne ut hvordan dette kan gjøres på en god måte. Det vil kreve bytte av f.eks 
organisasjonsnummer. Fusjonsløsningen kan kanskje fungere for en oppdeling. 
Sikt kommenterte at det er gitt en muntlig orientering om dette, og Sikt har tatt kontakt med 
Viken fylkeskommune om at de tar ansvar for et møte for de fylkene som omfattes av dette. 
Kontaktpersonen hos Viken fylkeskommune organiserer dette, og Sikt stiller i møtet. 
 
Vedtak. Tatt til orientering. Sikt setter opp et møte til høsten for fylkene som skal deles. 
 
 

Sak 12/22 Bruk av Feide i offentlige tjenester (jfr sak 6/22.2) 
 

Kommunene er opptatt av at Feide blir benyttet, også av sentrale myndigheter. Det har ikke 

alltid vært tilfellet. Det er informert om at Feide er Udir sin prefererte løsning på området, og 

vil benytte den så langt det er mulig. Hittil har det dessverre vært noen uløste behov som har 

gjort det vanskelig.  

Vedtak: Udir tar innspillene med i videre utvikling av Feide i interne systemer. 

 
Sak 13/22 Eventuelt 

 
13/22.1 Generell info fra KS 
KS kommenterte at Digi-nettverket også kan bruke til Spørretime og andre aktiviteter. 



Videre informerte KS om møte i Digi Oppvekstutvalg i neste uke, 10.06.2022.  

Aktuell sak som omfatter involvering av kommunesektoren, samhandling med 

prioriteringsrådet. Innspill fra Udir og Sikt er velkomne til dette møtet.  

Videre arbeides det med ny strategi KS – KD hvor større linjer trekkes opp. KS stiller 

spørsmål om mulige innspill fra UDIR og SIKT i den forbindelse. I den nye strategien si 

noe om at det må komme et veikart eller handlingsplan, for å sikre mer langsiktighet 

og forutsigbarhet. 

 

13/22.2 Bedre prioritering og planlegging av Feide-oppgaver 

Sikt kommenterte at de ønsker mer langsiktighet i finansiering og planlegging. 

Midlene til videreutvikling kommer i dag knyttet til enkeltoppdrag og det fører til mye 

bruk av konsulenter / innleie, noe som fordyrer arbeidet som skal utføres.  

 

Udir kommenterte at finansieringsmodell for Feide ble behandlet i forrige møte i 

samstyringsrådet. Det ble besluttet å utrede finansieringsmodellen nærmere. 

Finansiering og styringsstruktur for Feide vil bli viktige tema i utredningen.  

 

 


