
SAKSLISTE FOR MØTE I PRIORITERINGSRÅDET FOR FEIDE I 
GRUNNOPPLÆRINGEN   
31. MARS 2022 – VIDEOKONFERANSE  
Møtet startet kl. 09:00 tirsdag 31.3 og avsluttet klokken 12:00 
  
Deltakere:   

Brian Jørgensen - Oslo kommune  
Halvor Hvilen - Midt-Telemark IKT  
Inge Strømmen - Bergen kommune  
Viggo Fedreheim - Narvik kommune  
Jon Skriubakken – Vestfold og Telemark fylkeskommune  
Christian Sørbye Larsen - KS 
Snorre Løvås – Sikt 
Kjell Sivertsen – Sikt 
Sigrid Lian – Sikt  
Sindre Gusfre Berge – Utdanningsdirektoratet  
Kristian Bergem - Utdanningsdirektoratet  
Kathrine Solstrand - Utdanningsdirektoratet 

 
Fraværende: 

Hilde Rafaelsen – Digitale Helgeland  
Lene Karin Wiberg - KS 

 
 
Saksliste:  
Sak 1/22 – Referat fra møtet 14. desember 2021 (vedlegg 1)  
Vedtak: Godkjent uten merknader  
 
Sak 2/22 – Orientering fra Udir om status for Feide og pågående saker  
 

Kommunikasjonsarbeid Det jobbes med feide.no spesielt med informasjon om personvern og 
informasjonssikkerhet.  
Det ble sendt ut et nyhetsbrev i mars - «er du sikker».  

Workshoper Det er gjennomført en workshop for vertsorganisasjoner og en for 
tjenesteleverandører. Udir jobber med en oppsummering som skal 
sendes ut.  

KiNS konferanse Feide-teamet i Udir skal holde en presentasjon der tema er sterk 
autentisering. Det skal også informeres om foreldre-barn pilotering 
og informasjon om Feide ROS prosjektet. 

eKommune Det jobbes med å finne aktuelle temaer det skal informeres om på 
konferansen.  

Prosjektstyremøter I sist møte ble det diskutert videreutvikling av kundeportal og 
tilgangsstyring. 
Oslo ønsker å delta i piloten på aktivering på skolenivå. 

Datadeling Det planlegges nå en pilotering av datadeling i Kundeportalen. 

Feide ROS og DBA Det jobbes med brukerreiser knyttet til databehandleravtaler for 
kommuner for innspill. Brukerreisene skal prøves ut på kommuner.  

Porteføljestyremøter Tema i møtet 27.01 var samsstyringsmodell, prioriteringsrekkefølgen 
av Feide oppgaver og fjellkart for Feide. 

Roller Udir vil til høsten gjennomføre ytterligere brukerinnsikt og en høring 
der det vil være mulig å komme med innspill på forslaget.   

Statistikk  Det har vært en workshop mellom Udir og Sikt.   



Pålogging med ID-
porten 

Første steg med å hente navn fra folkeregisteret var vellykket, og 
APIet er nyttig for Sikt sitt formål. Teknikerne i Sikt ser på hvor 
ressurskrevende det er å implementere APIet. 

Foreldre-barn 
funksjonalitet 

Oslo har hatt en pågående prosess med Showbie for å teste ut 
funksjonaliteten.  
 
Det har vært møter knyttet til ROS-analyse av foreldre-barn-
funksjonaliteten.  
 
Det er ønske om å utvide pilotperioden, da Feide ønsker at flere 
kommuner skal være med i tillegg til at det krever en 
skjemaoppdatering. Det er snakk om til minst 31.12.2022, men 
kanskje også frem til sommeren 2023.   

 
Vedtak: Tatt til orientering  
 
Sak 3/22 – Diskusjon rundt 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.  
 
Vedtak: Udir gjør endringer i kriteriene i henhold til innspillene fra prioriteringsrådet.  
 
Sak 4/22 – Prosess rundt prioriteringer av Feide oppgaver (vedlegg 3)  
 
Prioriteringsrådet trekker frem at gevinstbildet er vesentlig for prioriteringen. Hva gir en 
funksjonalitet av nytte til brukeren? Helst tallfeste det som er mulig å tallfeste. Hvor mange 
mennesker bruker dette daglig? Tekst er vanskeligere å veie enn tall. Det er også viktig å 
synliggjøre hvilke brukergrupper det er snakk om. Det bør prioriteres etter om det omfatter 
mange, hvilke grupper og effekten det gir. Viktigheten av å ha et beslutningsgrunnlag trekkes 
frem. Det må hentes inn godt nok grunnlag. Det bør også være mekanismer for å kunne 
hente inn informasjon til et slikt grunnlag. 
 
Når det kommer et innspill til videreutvikling av Feide, foreslår Prioriteringsrådet at forslaget 
må komme sammen med utfylt score i henhold til noen kriterier. Det kan gjøre det enklere å 
prioritere. Dette kan være alt fra enkle ideer til ferdige kravspesifikasjoner. Det bør også være 
en veileder som forklarer hvordan skalaen bør tolkes. 
 
Det må komme frem i hvilken prosjektfase forslaget er i. 
 
Vedtak: Udir og Sikt tar med prioriteringsrådets innspill videre i arbeidet med prioritering av 
Feideoppgaver.  
 
 
Sak 5/22 – Mandat for prioriteringsrådet (vedlegg 4)  
 
Prioriteringsrådet trekker frem viktigheten av å ha representanter fra små, mellomstore og 
store kommuner og fylkeskommuner. Det må vurderes om friskoleområdet også bør delta. 



Det kommer forslag om å slå sammen UH-sektoren og grunnopplæringen i prioriteringsrådet. 
Dette for å kunne diskutere seg frem til gode løsninger. F.eks. på større områder som 
læringsanalyse og områder hvor det er felles på regelverk og interesse. Det trekkes også 
frem at det må vurderes hvilken type kompetanse det ønskes å ha inn i prioriteringsrådet 
(strategi, overordnet, system, teknisk). Ønsket sammensetning bør ses opp imot andre råd 
KS fasiliterer. 
 
Det foreslås også at det i enkelte møter er mulighet for leverandører å delta. Et annet innspill 
er at det i utvalgte møter fokuseres på enkelte temaer. 
 
Det diskuteres rundt antallet representanter i prioriteringsrådet. Det har fungert bra med 
antallet det har vært nå. Det nevnes at det er viktig å jobbe mer for å fange innspill og 
holdninger i kommune-Norge. Kunne prioriteringsrådet gjort noe for å få en bedre dialog med 
andre kommuner og fylkeskommuner for å fange opp initiativ, misnøye etc? Det finnes en e-
post adresse som ikke benyttes i stor grad. Kan denne markedsføres bedre slik at det blir en 
stemme inn til prioriteringsrådet? Det er også viktig å bruke de nettverkene som eksisterer i 
dag, f.eks Digi-Vestland.  
 
Det foreslås også å gå fra to til ett fysisk møte, og ta resten digitalt. 
 
Vedtak: Udir lager et forslag til mandat og går i samtale med KS rundt hvem som bør være 
representanter i rådet. Forslaget til mandat diskuteres i neste møte. 
 
Sak 6/22 – Eventuelt 
 

6/22.1 Oppdeling av fylker 
 
Sikt nevner at de fleste systemer er laget for sammenslåing, ikke oppdeling. Vi må 
finne ut hvordan dette kan gjøres på en god måte. Hva er usecasene? Det er mye som 
påvirker Feide, for eksempel bytte av organisasjonsnummer og realm. 
Fusjonsløsningen kan kanskje fungere for en oppdeling, dette må undersøkes 
nærmere.  
 
Vedtak: Sikt og Udir undersøker nærmere en mulig løsning for å støtte håndtering av 
Feide-identiteter fra ny og gammel organisasjon ved oppdeling av fylkeskommuner 
 
6/22.2 Sak fra Bergen kommune - bruk av Feide i offentlige tjenester 
 
Prioriteringsrådet utrykker frustrasjon når sentrale aktører ikke tar Feide seriøst når 
de utvikler tjenester, spesielt Udir. Feide tas ikke i bruk der det bør tas i bruk. Å ta i 
bruk Feide gir ikke bare enklere administrasjon, men også bedre sikkerhet og 
personvern. Det nevnes at vertsorganisasjoner opplever å stå alene med å fronte 
Feide som den valgte løsningen. Det er viktig å ansvarliggjøre det offentlige Norge i å 
ta i bruk Feide. Det offentlige er drivere for å få til en god utvikling av Feide.  
 
Udir klargjør at Feide er preferert løsning for Udir sine fellesløsninger og at vi arbeider 
med å fase ut alternative løsninger. Det har derimot vært utfordringer knyttet til 
funksjonalitet som i enkelte sammenhenger har gjort det vanskelig å ta i bruk Feide. 
Det gjelder for eksempel mulighet for maskin til maskin API, som dekker 
informasjonen i gruppe-API-et. 
 
Tjenesteleverandørene må også benytte seg av den nyeste funksjonaliteten. Sikt er 
enig i at det trengs mer informasjon knyttet til funksjonalitet i Feide, spesielt gruppe-
APIet. 



 
Det foreslås å få bruken av Feide inn i opplæringsloven, og sende inn et forslag ifm. 
prosessen KD nå har med ny opplæringslov.  
 
Det nevnes fra Sikt at ny eID-strategi også vil kunne ende opp i føringer rundt bruken 
av Feide. 
 
Udir nevner at dette er en sak som er fint å ta opp i samstyringsrådet.  
 
Vedtak: Saken tas opp igjen i neste prioriteringsrådsmøte 2. juni. 



Vedlegg 2 – Kriterier for prioritering av Feide-oppgaver 

Kriterier (Score 1-5) 

Nytte for brukerne  
Lærer, elev, skoleleder, etc. 

Løsningen bidrar til: 
Brukeren i sentrum, styrket 
digitalisering. 

Løsningen bidrar til: 
Bedre personvern og 
informasjonssikkerhet og universell 
utforming. 

Løsningen bidrar til bedre 
samhandling i sektoren 

Løsningen understøtter andre viktige 
tiltak / prosesser mot sektoren. 
(Elevundersøkelsen, Ståstedsanalyse 
for PPT etc) 

Kriterier (Ja/Nei/Usikker) 

Politiske bestillinger og bestillinger 
fra KD. 
Strategier, handlingsplaner etc. 

Understøtter tversektorielle 
prosesser 
eID, AnsattID, IDporten, etc. 

Lovpålagte føringer 
Er det noe i loven som tilsier at 
aktiviteten bør prioriteres høyere? 



Aggregert oversikt
Prioriteringsrådet

(drøfting)

Utkast til 
utviklingsplan

Styringsmøte
(beslutning)

Veikart
Leveranseplaner

Utvikling

Rapportering

Prosess for utvikling av Feide

Udir

Uninett

Nye behov og idéer fra:

▪ Prioriteringsrådet
▪ Møter med VO og TL

▪ Workshops
▪ feidepost@udir.no
▪ Div. innsiktsarbeid

Info. om status

Backlog

mailto:feidepost@udir.no


Prioriteringsrådet for Feide i grunnopplæringen 

Mandat gjeldende fra 1. januar 2021 
 
Oppgaver 

Prioriteringsrådet for Feide i grunnopplæringen er et rådgivende organ for 
Utdanningsdirektoratet. 

 
Rådet skal: 

• Bidra i arbeid med Feides langsiktige strategier. 
• Være en høringsinstans for foreslåtte endringer i Feide som berører grunnopplæringen. 
• Prioritere endringsønsker fra sektoren. 

• Ta opp spørsmål knyttet til drift og utvikling av Feide både av teknisk, funksjonell og 

organisatorisk karakter. 

 
Organisering 
Prioriteringsrådet består av 6 representanter fra vertsorganisasjoner i Feide, 1 representant fra KS 
og 2 representanter fra Utdanningsdirektoratet.  
Deltagere: 
Brian Jørgensen, Oslo kommune    
Halvor Hvilen, Midt-Telemark IKT    
Inge Strømmen, Bergen kommune   
Viggo Fedreheim, Narvik kommune  
Jon Skriubakken, Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Hilde Rafaelsen, Digitale Helgeland   
Lene Karin Wiberg, KS  
Sindre Gusfre Berge, Utdanningsdirektoratet   
Kathrine Solstrand, Utdanningsdirektoratet   
 
 
Utdanningsdirektoratet har ansvar for sekretariatsfunksjon og møteledelse. Det skal føres referat 
fra møtene for godkjenning i neste møte i rådet. 
 

Oppnevnelse av representanter i prioriteringsrådene skjer for to år om gangen, med mulighet til 
forlengelse inntil 2 år. Representanter oppnevnes av Utdanningsdirektoratet. Prioriteringsrådet har 
forslagsrett på nye representanter. 
 
Det tas sikte på minst 4 møter i året hvorav 2 av møtene er fysiske møter.  
 

Kostnadsdekning 
Reiseutgifter i forbindelse med de fysiske møtene dekkes av Utdanningsdirektoratet etter regning.  
Representantene fra vertsorganisasjonene gis også møtehonorar for de fysiske møtene etter 
reglene “Satser for utvalgsgodtgjøring for styrer, råd og utvalg”. Etter disse reglene er 
godtgjørelsen begrenset til inntil 6 timer per dag. Ytterligere informasjon om reiseregninger og 
honorar finnes på www.udir.no . 
 
 
 

http://www.udir.no/

