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Saksliste:   
Sak 14/22 – Referat fra møtet 2. juni 2022  
Vedtak: Godkjent uten merknader. 
 
Sak 15/22 – Orientering fra Udir om status for Feide  
Udir v/ Kathrine Solstrand ga en status gjennomgang av prioriterte saker som Feide teamene 
i Sikt og Udir nå jobber med: 
 
Informasjonsarbeid 

• Nyhetsbrev før sommerferien 
• Webinar 8/9 for Feideadministratorer. 
• Informasjonsmøte om datadeling 15/9 
• Jobbe med Feidemateriell, fra Uninett til SIKT logo. 

Integrasjon mot folkeregisteret 

• På plass nå. 

Gruppe-API 

• Enklere å hente data om elever og læreres gruppetilhørighet 
• Hente ut data uten påloggingssesjon 
• Legger til rette for metoder for å øke datakvaliteten 
• En fremtidsrettet måte å dele data på. 

Feide ROS og DBA 

• Økt om det i morgen 



Foreldrebarn funksjonalitet 

• Presentasjon i morgen 

Utvidet tilgangsstyring 

• Utprøving av løsningen nå, 6 kommuner/fylkeskommuner blir med og det er 
tilstrekkelig i første omgang. 

Datadeling 

• Se egen workshop senere på dagen 

Utvidet nedslagsfelt– nye Feide roller og grupper 

• Egen utredning 
• Tjenesteleverandører klager på ulik kvalitet, også ulik tolking av grupper. 

Feide statistikk 

• OIDC statistikk nå på plass 

 
Porteføljerådet rebalanserer porteføljen løpende, neste møte 19/10. 
 
Narvik kommune tok opp at de ønsker at Feidepålogging knyttet til google blir prioritert. Ikke 
på listen over kortsiktige prioriteringer per dato. Det ble informert om at google sannsynligvis 
ikke håndterer 2-faktor autentisering. Narvik har gode kontakter og blir gjerne benyttet i 
avklaringer mot Google. KS kan også bidra med å få flere kommuner på banen ved behov. 
 
Det er enighet om at de som står på kortsiktig er de viktigste. Medlemmene ønsker en 
gjennomgang av hele prioriteringslisten mellomlangsikt for å se om Google integrasjon er 
det neste som bør prioriteres opp eller noe annet. Den kortsiktige listen tar opp kapasiteten i 
et så langt tidsperspektiv at vi ikke trenger å sette opp et ekstra møte, men kan ta det i neste 
planlagte prioriteringsrådsmøte før jul. 
 
Vedtak: Tatt til orientering. Det settes opp et ekstra prioriteringsrådsmøte for å diskutere 
prioriteringslisten.  

 
 
Sak 16/22 (jfr. sak 10/22) – Mandat for prioriteringsrådet 
Ingen endring her siden sist. Tanken er å ha et Feide Brukerforum som er en felles 
møtearena for Feide aktørene (vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører). Nåværende 
Feide prioriteringsråd blir Feide ekspertråd. Udir og Sikt har ikke snakket med KS ennå om 
Feide ekspertråd. 
 
Lene Karin foreslår/ønsker kobling mot DigiOppvekst som arena for Feide prioritering. 
 
Det stilles spørsmål vedrørende endring fra prioriteringsråd til ekspertråd og betydning av 
begrepene. Betyr dette nye oppgaver og nye roller? Det er viktig å konkretisere hva som er 
prioriteringsrådet. Udir svarer at prioritering flyttes til digioppvekst, mens ekspertrådet i 
større grad blir et sted å diskutere utfordringene faglig for å avklare utfordringer og 
muligheter. Eventuelt også for å diskutere konkret utprøving. Ekspertrådet står derimot fritt til 
å gi innspill til digioppvekst.  
 



Vedtak. Udir går i samtale med KS for å se på videre organisering av prioriteringsrådet og 
mandat. 
 
 
Norsk profil av OneRoster (presentasjon v/ Sindre Gusfre Berge – Udir)  
Presentasjonen omhandlet utviklingen av et første utkast av en norsk profil av standarden 
OneRoster. Standarden PIFU-IMS benyttes i dag i overføring av data mellom Feide og 
kildesystem via BAS (brukeradministrativt system). OneRoster er tenkt å kunne erstatte PIFU-
IMS. Profilen er nå ute på høring. Kontakt Sindre for mer informasjon sgb@udir.no   
 
 
KiNS (presentasjon v/ Harald Torbjørnsen – KiNS). 
Harald presenterte KiNS og viktigheten av Feide som en politisk valgt løsning. Han trakk frem 
viktigheten av sterk autentisering også for elever. Han presenterte også «risikobank» som er 
et samarbeid med de kommunale medlemmene og Iconfirm. Dette er et verktøy for deling av 
eksempler på risikoscenarioer og tiltak som er relevante for gjennomføring av 
risikovurderinger og DPIA i egen organisasjon. Harald trekker også frem 
personvernkommisjonens sin utredning: tverrfaglig nasjonalt test- og kompetansemiljø og en 
personvernnorm for skole og barnehagesektoren. 
 
 
Arbeidsøkt - Datadeling ved Sikt  
Under arbeidsøkten kommer det frem i diskusjonene at det er for lite informasjon om 
datadeling. 
 
Viggo påpekte viktigheten med oversikt over attributter som deles med leverandører samt å 
stille spørsmål om leverandørene trenger alle attributter. Viktig med fokus på data-
minimering og bevissthet rundt datadeling. 
 
Viktig å få fullstendig oversikt over tilganger mellom systemene. Hvem har tilgang? 
Oversikt over sidesystemer utover det administrator har oversikt over. Hvem har hva? 
 
Kjell kommenterte at dette toucher inn på IAM (Identity Access Management) og IGA 
(Identity Governance & Administration) løsningen. Dette er et komplisert område.  
 
Jon viste til problematikk knyttet til innføring av VIS via FINT-modellen. Leverandørene må 
forholde seg til FINT-modellen som felles integrasjonsmodell for fylkeskommunene. 
 
Inge kommenterte at kommune-Norge ikke har FINT-modellen. De må bygge integrasjonene 
og betale leverandørene for dette. Er sikkerheten rundt disse god nok? Innbyggerne vil ha 
oversikt over hvilke data som deles. Kommunen mottar en rekke innsynsbegjæringer. 
 
Til sammen utgjør dette et spekter av hjemmelagde integrasjoner som utfordrer forvaltning 
og kan representere en sårbarhet. Praktiske problemer med bla. duplikat i OAS – 
sammenslåing – nytt fødselsnummer. Manuell varsling til andre systemer med manuell 
oppdatering i Conexus Engage. Det er et ønske om og behov for å bygge automatikk i 
løsningene. 
 
Brian viste til eksempel med 1000 fødselsnummerskifter per år. 
 
 
Betalingsmodell basert på Feide-statistikk v/ Brian Jørgensen og Lene Karin Wiberg 
Prototype for modell oppstart for to år siden. Mye motstand til å begynne med blant 
leverandørene. Det var en evaluering i 2021 - Leverandørene fikk pengene raskere og fikk 



bedre oversikt enn tidligere i piloten. I 2022 er 80% av skolene med på prosjektet – med 25 
produkter. 
Funksjon i praksis: 
Skolene kan plukke fritt fra digitale læremidler som har Feide-pålogging. Alle de 25 
produktene er tilgjengelig 24/7 for alle 139 skoler. Leverandørene får betalt per Feide-
pålogging. Det er opp til skolen om produktene skal være tilgjengelig for lærere eller ikke. 
 
 
 
Snorre Timen 
Snorre presenterte digitale identiteter og hvor Feide er plassert i landskapet med ulike 
identitetsløsninger. Han gikk videre og snakket om hva Feide er i dag: et tillitsnettverk, 
identitet, eID, hjelpetjenester. Til slutt gikk Snorre gjennom Feide i endring og de ulike 
prosessene som det jobbes med:  

- API-utvidelser for gruppe-oppslag utenfor brukerkontekst 
- Modernisering av SAML-infrastrukturen 
- Forbedringer knyttet til datadeling 
- Funksjonalitet rundt ROS og DBA i kundeportalen 
- Oppfølging av eID-strategi sammen med DigDir og offentlig sektor 

 
 
Han nevnte også aktiviteter som er på horisonten som vil påvirke Feide: 

- Ansattporten – innlogging i offentlig sektor 
- EUs digitale lommebok 
- Mer fleksible sterk autentisering 
- Tilgjengeliggjøring av Feide-data 

 
Det ble spurt om det er planer for å koble Apple-ID til Feide / Manage Apple_ID? 
Snorre svarer at dette har de ikke sett på ennå.  
 
DAG 2 
 
Feide ROS og DBA 
Stina Sofie ved Sikt presenterte status og en demo for hvordan løsningen kan implementeres 
i Feide sin kundeportal. Prosjektet har tidligere gjennomført en omfattende innsiktsfase og 
snakket med mange, også tjenesteleverandører. 
 
Det har vært en iterativ prosess som nå er endt opp i en sikkerhetspakke som inneholder en 
leverandørerklæring og et risikogrunnlag. Tilbakemeldingene på konseptet har generelt vært 
gode. Leverandørerklæringen er noe som fylles ut direkte i Kundeportalen. Og 
risikogrunnlaget er tilgjengelig for skoleeier som må gjøre de siste vurderingene.  
 
Det stilles spørsmål ved hvordan vi tenker oss utøvelse av «politimyndigheten». Snorre svarer 
at som Feide-aktør kan vi varsle vertsorganisasjonene hvis leverandørerklæringen ikke 
oppfyller kravene. Vertsorganisasjonen må ta aksjon. 
 
Narvik nevner at de opplever at leverandørene har ulik praksis og tar i bruk Feide på ulike 
måter. De bruker derfor mye tid på å stille tilleggsspørsmål. 
 
Oslo kommune trekker frem at det bør være en liknende løsning for UU-krav. 
Tilgjengelighetserklæringen er noe som også bør ligge inne i kundeportalen på samme måte 
som leverandørerklæringen. 
 



Det ble stilt spørsmål rundt formatet på leverandørerklæringen og dens knytning til DBA. 
Behov for en ekstra runde med brukersiden. Det ble vedtatt at Sikt, Udir og KS samt 
Taskforce gruppe jobber videre med dette for å etablere løsning for ROS. Eget arbeidsmøte 
gjennomføres. 
 
 
SkoleSec v/ Christian Sørbye Larsen 
Christian og Lene Karin presenterte status a SkoleSec prosjektet og trekker frem enkelte 
saker knyttet til utfordringene med personvern og informasjonssikkerhet.  
Christian nevner at vi skal være hjelpere - bidra til å hjelpe brukerne.  
 
Det er viktig å tenke helhetlig innenfor kommunal sektor hvor Feide er sentralt i forhold til 
dette. SkoleSec vil etablere og videreutvikle en digital delings- og samarbeidsplattform for 
deling av verktøy, ressurser og innhold knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. 
 
Foreldre-barn funksjonalitet 
Rune Nordang ved Udir presenterte status på foreldre-barn funksjonalitet. Det skal 
gjennomføres et felles møte med tjenesteleverandører. Narvik, Model, Asker og Oslo 
kommune deltar i piloten. Juridiske avklaringer er en flaskehals. 
 
Brian trekker frem et dokument fra Senter for IKT i utdanning om policy-arbeid knyttet til 
foresatte. Kanskje denne bør fornyes. Inge og Brian gir eksempler på hvorfor dette er 
vanskelig og implisitt hvorfor dette er viktig å få på plass. 
 
 
Samtykkefunksjonalitet 
SAS leverandørene har dette, men løsningene er ulike og av ulik kvalitet. Det er ønskelig at 
dette er en løsning i Feide. 
 
 
Avslutningsord ved Udir v/ Kristian Bergem 
Kristian holdt en avsluttende presentasjon rundt pågående prosesser i Feide. Samkjøring i 
sektor er viktig, eksempelvis MinID og Feide. Prioriteringsrådet er veldig viktig for Udir. 
Arbeidet med Feide ble satt i sammenheng med det større arbeidet Udir bedriver knyttet til 
digitalt økosystem i sektoren. 


