
REFERAT FOR MØTE I PRIORITERINGSRÅDET FOR FEIDE I GRUNNOPPLÆRINGEN   
14. DESEMBER 2021 – VIDEOKONFERANSE  
Møtet startet kl. 12:00 tirsdag 14.12 og avsluttet klokken 15:00. 
  
Deltakere:   

Hilde Rafaelsen – Digitale Helgeland 

Brian Jørgensen - Oslo kommune   
Halvor Hvilen - Midt-Telemark IKT   
Inge Strømmen - Bergen kommune  
Viggo Fedreheim - Narvik kommune 

Jon Skriubakken – Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Lene Karin Wiberg – KS 
Christian Sørbye Larsen - KS 

Sindre Gusfre Berge - Utdanningsdirektoratet  
Kathrine Solstrand – Utdanningsdirektoratet 
Kristian Bergem - Utdanningsdirektoratet   
Tove Mette Brennhaug – Uninett 
Snorre Løvås - Uninett  

   
 
Saksliste:   
  
Sak 22/21 – Referat fra møtet 30. september 2021 (Vedlegg 1) 
Vedtak: Godkjent uten merknader 

 
Sak 23/21 – Orientering fra Udir om status for Feide og pågående saker 
Udir orienterte om ulike saker: 

- Webinar 1.12.21 om datadeling - https://www.feide.no/arrangementer  
- Udir ville ha innspill på antall arrangementer i året. Prioriteringsrådet sier at antallet 

ikke er så farlig, men at 2-4 stykk høres rimelig ut. Det er viktig å ikke ha et webinar 
bare for å ha det. Relevans er viktig 

Workshop for tjenesteleverandører 

- Feide-teamet planlegger å arrangere workshop for tjenesteleverandører på nyåret 
(SAS, BAS og LMS leverandører)  

Porteføljestyremøtet 30.11.21 
- Venter på godkjenning av referatet 
- Uninett skal finne ut hvor referatene skal ligge på feide.no  

FINT-løsningen 
- Udir er i prosess for å se på behovet 

Kriminalomsorgen 
- Det ble satt opp et møte i etterkant 
- Kriminalomsorgen skal ta kontakt med Uninett (Sikt) direkte 

Samtykkefunksjonalitet for foresatte  
- Er nå i konseptfasen 

Videreutvikling av kundeportalen 
- Det skal være en workshop med Udir og Uninett på nyåret 

Foresatt-barn funksjonalitet 
- Brian nevnte at Oslo kommune samler opp momenter for videreutvikling som de 

kommer over etter hvert. Dette sendes over til Uninett. Har også hatt dialog med 
leverandører. Flere sier de er interesserte, men er litt avventende. De vil gjerne ha mer 
funksjonalitet fra APIet, som f.eks å kunne hente ut navn 

- Narvik ønsker gjerne å pilotere denne løsningen 

https://www.feide.no/arrangementer


ROS-analyse av foreldre-barn pilotering 
- Er i oppstartsfasen, og én fra Udir vil lede arbeidet 

Utvidet rollestyring 
- Udir lager en oversikt over roller og funksjoner 
- Kommer med et forslag som skal sendes ut på høring 
- Prioriteringsrådet nevner at det er viktig at Udir her har dialog med SAS 

leverandørene. Det er viktig at rollene støttes i kildesystemet.  
Utvidet tilgangsstyring 

- Beskjed fra Uninett at dette er mer omfattende enn først antatt. De ser nå på hva 
utfordringene er 

Personsentrisk ID 
- Uninett har sendt over en rapport til Udir 
- Prioriteringsrådet ønsker å se rapporten, og nevner at dette bør ses i sammenheng 

med eID 
- Det blir viktig å gå gjennom strategi for eID når den kommer på høring 

Feide ROS-konsept 
- Se sak 25/21 

Grupper i Feide 
- Udir og Uninett jobber med en oppsummering av innsiktsrunden i høst 

Statistikk 
- Det er satt opp en workshop med Uninett og Udir for å se på behovene knyttet til 

Feide-data 
 
Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 24/21 – Prioriteringsliste over Feide oppgaver (Vedlegg 2) 
Prioriteringsrådet ble delt opp i to grupper og diskuterte rundt en prioritering av ulike Feide-
oppgaver. Gruppene var enig i at arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser og 
databehandleravtaler i Feide er det viktigste. Gruppene nevner også utvidet rollestyring, 
datadeling og arbeid å bedre statistikken i Feide. Det ble også nevnt en administrasjons-
modul som kan overstyre det som står i Feide-katalogen. Andre i prioriteringsrådet er 
skeptisk til en admin-modul. Det bør heller være gode rutiner, og man bør unngå å fikse på 
dataene. Det som er i Feide-katalogen, bør oppdateres automatisk og gjenspeile 
kildesystemet. Uninett fraråder å gjøre direkte endringer i Feide-katalogen.  
 
KS nevner at det vil være fint å ta opp denne saken igjen senere med prioriteringskriterier og 
et godt saksunderlag i forkant. Prioriteringsrådet savner også litt mer tydelighet rundt hvilke 
oppgaver som henger sammen. Det er mange avhengigheter og betingelser. Det blir viktig at 
Feide kommuniserer hvilke oppgaver som prioriteres lavt/høyt, kommuner kan eventuelt lage 
sine løsninger om ikke Feide gjør det. Prioriteringsrådet presiserer også at mange av Feide-
oppgavene har stått på lista i mange år.  
 
Vedtak: Udir bearbeider innspillene og setter opp et oppfølgingsmøte i januar 2022. 
 
Sak 25/21 – Feide ROS – veien videre (Vedlegg 3) 
Aksel Bjørnø informerte om FeideROS-konseptet og veien videre for prosjektet. 
 
Tilbakemeldinger fra prioriteringsrådet er at dette ser veldig bra ut. Oslo kommune bidrar 
gjerne i den videre prosessen. Klokt å pilotere med planleggingsverktøyet som er en Udir-
tjeneste, og se på kriterier, må-krav og gjøre det ufarlig. Udir poengterer at det er viktig å 
tydeliggjøre at man bruker Cybersikkerhetssenteret i piloten, og at det ikke er sikkert det er de 
som skal benyttes over tid. 
 



Det er viktig at det ikke rokkes med prinsippet om at hver kommune er behandlingsansvarlig. 
Løsningen skal kvalitetssikre prosessene i kommunene. Det trekkes også frem at det hadde 
vært stor hjelp om det er en «risikobank» som viser potensielle risikoer, der andre kommuner 
også spiller inn.  
 
Vedtak: Uninett og Udir tar med prioriteringsrådets innspill videre i arbeidet. 

 
Sak 26/21 – Diskusjon og innspill rundt utfordringer med Feide 
Utfordringer som trekkes frem av prioriteringsrådet er: 

- Viktig at flere tenker på å ta i bruk 2-faktor autentisering og at disse løsningene 
støttes av Feide  

- Universell utforming – burde se på dette også i likhet med det som er gjort i 
FeideROS-prosjektet. En nasjonal tilnærming til universell utforming hadde også vært 
nyttig. Skal man ta inn krav for universell utforming inn i piloteringen av FeideROS? 

- Mekanismer i Feide som gjør at du kan avslutte påloggingen 
o Uninett nevner at dette er lagt inn som et kandidatkort. Global utlogging og 

token-invalideringstjeneste. Feide kan ikke sikre for at brukeren er logget ut av 
alle tjenester, men kan legge til rette for det 

- Det er utfordringer med at personer med innvandrerbakgrunn ofte bytter 
fødselsnummer. Tjenester som bruker fødselsnummer som den viktigste IDen, må 
kontaktes. Det hadde vært fint med gode mekanismer for håndtering av 
fødselsnummer. Vurdere et felt som heter «gammelt fødselsnummer»? 

- Det er utfordringer knyttet til at praksisstudenter trenger tilgang til skoleeier sine 
læremidler tidlig 

o Uninett kommenterer at det er viktig med bedre automatisert dataflyt mellom 
Universitet og skoleeier 

Vedtak: Udir tar prioriteringsrådets innspill med i videre prosess med prioritering av Feide-
oppgaver. 
 
Sak 27/21 – Eventuelt  
Ingen saker på eventuelt. 



   
 

   
 

 
Navn på oppgaven  

 
Kort beskrivelse av oppgaven  

 
Effektmål 

Datadeling i Kundeportalen 
 

Mer brukervennlig plattform. Kommunikasjonsarbeid 
og informasjon rundt datadeling deles. Bistå piloter 
som ønsker å dele data. Jobbe aktivt med å fylle 
datakatalogen med innhold.  

Vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører 
deler mer data. 
Bedre kvalitet i digitale læremidler for lærere og 
elever. 

Foreldre-barn funksjonalitet  
 

Det tilrettelegges for en tjeneste som kan gi foresatte 
på en gitt eller valgt vertsorganisasjon, kan logge seg 
på med ID-porten og koble seg opp mot sine barns 
opplysninger i Feide.  

Bedre skole-hjem samarbeid. 
Foresatte får bedre innsikt i barnet sitt skolearbeid. 

Samtykkefunksjonalitet for foresatte 
 

Behov for en løsning for at foresatte enklere kan gi 
samtykke på vegne av sine barn. 

Bedre kontroll og oversikt for foresatte knyttet til å gi 
å trekke tilbake samtykke 
Forbedret informasjonssikkerhet og personvern 

Feide risiko og sårbarhetsanalyser og 
databehandleravtale  
 

Udir, i samarbeid med Uninett, er i prosess med å 
undersøke hvordan Feide kan støtte oppunder 
prosessen med å ta i bruk nye digitale tjenester i 
skolen, med fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser og 
databehandleravtale. 

Mindre arbeid for vertsorganisasjoner knyttet til ROS 
og DBA. 
Bedre personvern og informasjonssikkerhet. 

API – Skole adm. system  Det har kommet inn behov for å kunne hente relevant 
Feide-data direkte fra SAS ved bruk av API`er.  

Enklere tilgang til relevant data. 
 

FINT-løsningen  
 

Feide-tjenester har behov for mer informasjon enn det 
de får fra Feide-katalogen i dag. API-funksjonaliteten i 
Feide bør utnyttes mer. Færre integrasjoner. 

Vertsorganisasjoner sparer penger på integrasjoner 
mellom systemer. 
Bedre dataflyt. 

Personsentrisk identitet 
 

En funksjonalitet der det innføres en identitet for 
brukerne som er uavhengig av vertsorganisasjon.  

Forenkle overgang mellom skoler og endring av 

brukernavn. Felles identitet i hele sektoren.  
 En felles identifikator på tvers av identiteter, en 

«kunnskapssektor-identifikator». Data kan følge 

identiteten. 

Utvidet rollestyring 
 

Utvidelse av rollebegrepet i Feide-katalogen med 
eksempelvis følgende roller: Skoleeier, skoleleder, PPT-
ansatte. 

Enklere tilgangsstyring  
Tydeliggjøring av rollene som er relevante for 
grunnopplæringen. 

Utvidet tilgangsstyring 
 

For hver tjeneste blir det mulig for leverandør og 
vertsorganisasjon til å begrense tilgangen til tjenesten 
til å omfatte en eller utvalgte skoler. 

Enklere lisenshåndtering for vertsorganisasjoner og 
tjenesteleverandører. 
Sikre personvern og informasjonssikkerhet. 



   
 

   
 

 

 

Aktivering ned på skolenivå.  Tilgang kun for skolene som bruker tjenesten. 

Grupper i Feide  
 

Vi ser at dagens modell for grupper i Feide ikke er 
tilstrekkelig og vertsorganisasjoner ønsker flere typer 
grupper. Det uttrykkes også behov for en tydeliggjøring 
av hvordan gruppefunksjonaliteten skal tas i bruk. 

Bedre tilgang til digitale tjenester for ulike grupper av 
elever.  
Bedre gruppestruktur. 
Felles forståelse for hvordan gruppene skal brukes i 
Feide. 

Grep koder i Feide  
 

Det kan være at det mangler en felles forståelse (beste 
praksis) for hvordan bruke Grep i Feide. Tjenester har 
økende behov for informasjon om brukernes årstrinn, 
fag, og lignende. Dette henger tett sammen med 
gruppefunksjonaliteten. 

Enklere for tjenesteleverandører å sikre riktig tilgang 
i tjenesten. 
Plassere lærere og elever korrekt, og med riktige 
tilganger. 

Feide statistikk   
 

Mer innsikt i bruken av Feide – både fra 
vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører.  

Gir et bedre informasjonsgrunnlag i forhold til 
beslutninger om videreutvikling av funksjonalitet og 
prioritering av dette, samt planlegging av aktiviteter. 

Planleggingsverktøyet (PIL) og 
pålogging med ID-porten 

Instruktører i bedrifter trenger tilgang til 
planleggingsverktøyet.  

Bedre tilgang for instruktører i bedrifter som ikke har 
Feide pålogging. 

Brukerbetaling for Feide  
 

Utvikle en ny betalingsmodell.  Mer rettferdig betaling og utjevning.  

Feide og opplæring innenfor 
Kriminalomsorgen  
 

Det har kommet inn et behov for utredning av Feide-
innlogging for elever/deltakere i opplæring innenfor 
kriminalomsorgen. Skjule at de er innsatte ved KO.  

Feide tilgang og autentisering for innsatte i 
opplæring innenfor kriminalomsorgen 

Administrasjonsmodul i Feide 
 

Det har kommet inn et behov for en type 
administrasjonsmodul som har ulike funksjoner: 
- Enkelt kunne legge inn brukere i grupper 
- Kunne «overstyre» / endre informasjonen som ligger i 
Feide-katalogen 
-Registrere nye brukere 

Bedre kontroll på Feide-informasjon til brukerne for 
vertsorganisasjonene.  

Åpne sakstilgangen – Uninett sin 

Prod.pad  

Gjøre Uninett sin sakstilgang tilgjengelig for 
allmennheten.  

Alle kan gå inn og se hvilke oppgaver som er 
planlagt i veikartet. 
Utviklingen av Feide blir mer transparent . 

Feide-pålogging med Google 

Workspace 

Det er nå snart støtte for pålogging via Azure AD, og 
det kan være et behov for å gjøre det samme for 
Google sin liknende løsning Google Workspace. 

Enkel Feide-pålogging med brukeren sin google-
konto. 



Feide ROS
Tilbakemelding på konsepter
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Konseptene
Andre vertsorganisasjoners ROS og DBA

Vertsorganisasjonene laster opp 
deler av egne risikovurderinger 
og databehandleravtaler
Andre vertsorganisasjoner kan 
se deler av deres 
risikovurderinger og 
databehandleravtaler



Konseptene
Prosessfasilitering fra CSC

Vertsorganisasjoner kan booke 
tid med Cybersikkerhetssenteret 
for å få hjelp til å fasilitere 
workshop knyttet til 
risikovurdering av en bestemt 
tjeneste



Konseptene
Ofte stilte spørsmål

Egen side med svar fra 
leverandører på 
vertsorganisasjoners mest stilte 
spørsmål knyttet til tjenesten



Hvem har vi pratet med?

Oslo kommune Bergen kommune Holmestrand kommuneTønsberg kommune



Tilbakemelding

Skaper mer hodebry å måtte gå gjennom 356 andre risikovurderinger
Veldig avhengig av hvordan visningen av risikovurderingen ser ut og hva som deles
Kan fort bli et problem om det defineres som et offentlig dokument
Redd noen kommuner kopierer og ikke får noe eierskap til risikoelementene
Alle ønsker å bidra til delingskultur, men det er mye usikkerhet rundt hva som kan deles og 
om arbeidet som deles er bra nok

Tilbakemeldinger

Alle Feide- tjenester er kvalitetssikret av nasjonale myndigheter. Om det ikke lar seg gjøre 
så er det ønskelig med en nasjonal/sentral vurdering/revisjon av tjenestene som 
utgangspunkt for egen risikovurdering
Det var også et sterk ønske fra Oslo om at Personvernloven artikkel 35, pk 10, ble gjort 
gjeldende om det ble gjort en nasjonal vurdering
Bank med kun risikoelementer som administreres av vertsorganisasjonene er også en 
mulighet
Lik DBA for alle leverandører som er lett å kjenne igjen for kommunene. Synlig hva som 
fjernes, legges til og andre endringer

Ønsker

Andre vertsorganisasjoners ROS og DBA



Tilbakemelding

Praktisk for en liten kommune som mangler kompetansen eller 
ressursene
Ikke like verdifullt for større kommuner
CSC bør heller bruke ressurser på å se på tjenesten fremfor å veilede 
andre hvordan de skal gjøre det
Skeptisk til prisen og om de har råd, spesielt mindre kommuner som 
trenger det mest
Usikker på om "tilleggstjenester" er riktig å begrepsbruk

Tilbakemeldinger

Prosessfasilitering fra CSC

Prismodell som er tilpasset små kommuner
Ønsker



Tilbakemelding

Ofte stilte spørsmål er et misvisende begrep. Folk forventer å finne 
spørsmål som kommuner har stilt andre kommuner eller generelle 
spørsmål til Feide
Positiv til slike spørsmål, bruker mye tid på å hente denne type 
informasjon fra leverandørene
Unngå et for teknisk språk, hold det klart

Tilbakemeldinger

Predefinerte spørsmål fra KS, nasjonalt eller Feide
Kall det heller "Leverandørerklæring"
Kan feks være en del av søknadsprosessen av å bli Feide- tjeneste

Ønsker

Ofte stilte spørsmål



Oppsummering
Kommunene vil helst at alle Feide- tjenester skal være 
trygge å bruke slik at de slipper arbeid knyttet til ROS 
og DBA
Et godt alternativ er at en nasjonal aktør/myndighet 
gjør vurderinger som kan benyttes som utgangspunkt
Mindre kommuner med begrenset kompetanse og 
ressurser vil fortsatt trenge hjelp med å ferdigstille 
arbeid knyttet til ROS og DBA
Leverandørenes svar på predefinerte spørsmål i 
kundportalen knyttet personvern og sikkerhet vil 
minimere tidsbruk for både vertsorganisasjoner og 
leverandører

1 23

Nasjonal 
vurdering Leverandør- 

erklæringProsess- 
fasilitering



Test løsning på 
kommuner

Få innspill fra 
leverandører

Veien videre
Videre foreslår vi først og fremst å teste ut "nasjonal risikovurdering" av en bestemt tjeneste i Feide 
Kundeportal sammen med representanter for kommune- Norge. Gjennom samtalene vi har hatt er det en klar 
enstemmighet om at det er dette kommunene ønsker. Parallell utvikling av de andre konseptene er avhengig 
ressurser tilgjenglig. En videre hypotese er at "nasjonal vurdering" ikke vil løse problemet knyttet til 
risikovurdering alene, spesielt ikke for mindre kommuner, og det vil derfor være behov for leverandørerklæring 
og mulighet for å bestille prosessfasilitering.

Utarbeide MVP 
sammen med CSC

Gjennomfør 
risikovurdering for 
bestemt tjeneste

Få tilbakemelding 
fra andre kommuner 

på vurderingen Gjør iterasjoner

Design løsning for 
nasjonal vurdering i 

kundeportal

Design sammen med 
SkoleSec

Mars 2022Februar 2022Desember 2021 Januar 2022 Februar 2022 Mars 2022Mars 2022

Test med 
leverandører

Videreutvikle sammen 
med CSC

Design løsning
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