
REFERAT FOR MØTE I PRIORITERINGSRÅDET FOR FEIDE I GRUNNOPPLÆRINGEN   
30. SEPTEMBER 2021 – VIDEOKONFERANSE  
Møtet startet kl. 09:00 onsdag 30.9 og avsluttet klokken 11:30 

  
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 

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

   
 
Saksliste:   
  
Sak 15/21 – Referat fra møtet 11. mai 2021 (Vedlegg 1) 
Vedtak: Godkjent uten merknader 

 
Sak 16/21 – Orientering fra Udir om status for Feide og pågående saker 
Udir orienterte om ulike saker:  

- Nyhetsbrev sendes ut 20. oktober  
- Det planlegges for en Feide-dag den 1. desember 
- Tjenestestyremøte 15. september 

o Vil fremover hete «porteføljestyret» 
- Viser utkast til prosess for utvikling av Feide 

o  
- Videreutvikling av Kundeportalen 

o Kundeportalen oppdateres stadig. Fokuset nå er på å gjøre datadelings-
funksjonaliteten bedre. Les mer om dette på feide.no 
https://www.feide.no/nyhet/feides-kundeportal-fornyes-og-forbedres  

- Foreldre-barn – pilotering 
o Denne funksjonaliteten piloters. Les mer på feide.no 

https://www.feide.no/nyhet/foreldre-skal-fa-bedre-innsikt-i-barnas-digitale-
skolehverdag  

- Utvidet rollebeskriving 
o Det jobbes med å kartlegge hvilke roller det er viktig at Feide støtter 

- Personsentrisk ID 
o Personsentrisk ID er satt på vent i avvente av arbeidet med eID strategien 

- FeideROS 
o Det er laget et visuelt konsept som skal brukertestes.  

- Grupper 
o Det er en pågående prosess knyttet til å forbedre gruppe-funksjonaliteten i 

Feide. 
- Brukerbetaling for 2022 

o Sentral finansiering forsvinner i 2022 

https://www.feide.no/nyhet/feides-kundeportal-fornyes-og-forbedres
https://www.feide.no/nyhet/foreldre-skal-fa-bedre-innsikt-i-barnas-digitale-skolehverdag
https://www.feide.no/nyhet/foreldre-skal-fa-bedre-innsikt-i-barnas-digitale-skolehverdag


o Betalingsmodell for 2022 vil være den samme som før, men økt iht. bortfall av 
sentral finansiering. Prisene for de store er økt mer enn de små, for å jevne ut 
kostnad per elev. 

o Udir vil jobbe med en ny betalingsmodell fremover, som bidrar til utjevning og 
senker hoppene mellom ulike nivå. 

- Feide-innlegg i KiNS konferansen om sterk autentisering 
 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 17/21 – Feide og opplæring i Kriminalomsorgen 
Rådet diskuterte de ulike problemstillingene som er skissert i vedlegget. I hovedsak dreier 
det som at det er behov for innlogging for innsatte og elever. Kriminalomsorgen har egne 
«spesielle» systemer for innlogging, som de ønsker å gjenbruke, samtidig som de ikke ønsker 
en Feide-katalog. Uninett skisserte opp en mulig løsning, men den kan være utfordrende å 
gjennomføre. Oslo viste så til hvordan de har gjort det med tilsvarende problemstillinger. 
Uninett tenker dette er en bedre løsning.  
 
Vedtak: Udir tar kontakt med Kriminalomsorgen og formidler kontakt med Oslo kommune, som 
bidrar videre i prosessen med å dele erfaringer med liknende løsninger 

 
Sak 18/21 – Grupper i Feide (Vedlegg 3) 
Ann Kristin Forshaug og Stina Sofie Møller fra designlaben i Uninett informerte om det 
pågående innsiktsarbeidet og tok imot innspill fra prioriteringsrådet. 
Rådet ga innspill om at det er viktig å involvere bredden av sektoren. Rådet viser til at det ikke 
er sammenfallende hva som legges i SAS og det som går ut i Feide-katalogen. 
Leverandørene for administrator systemer, bør legge til rette for at en admin kan overstyre 
det som kommer fra SAS. Det må være opp til kommunen å bestemme hvordan gruppene 
skal brukes/settes opp, men det må gå an å administrere.  
 
Rådet kommenterte også eksisterende gruppestruktur i Feide. Potensialet i «andre grupper» 
blir ikke brukt i grunnopplæringen slik det er lagt opp til i dag. Uninett nevner at AdHoc-
funksjonaliteten blir fjernet om de ikke ser mer nytte og verdi med den. Denne type gruppe 
kan eventuelt benyttes til å løse identifiserte utfordringer knyttet til grupper som ikke har 
grep-koder, om det gis rett veiledning. 
 
Det nevnes videre utfordringer knyttet til Grep-koder og hvordan dette er brukt i Feide. 
Undervisningsgrupper i Feide støtter bare Grep-koder, og det vil by på utfordringer for blant 
annet voksenopplæringen og fagskoler som ikke har koder, eller benytter et annet kodeverk.  
 
Rådet sier at det hadde hjulpet om man er tydeligere i veiledning på at fagskolen og 
voksenopplæringen skal bruke «andre grupper» og ikke «undervisnings grupper». Og at det 
hadde hjulpet med en rolle som kan administrere disse gruppene. Denne personen må ha 
tilgang til alle gruppene på skolen.  
 
Det nevnes også at det bør være bedre muligheter for praksis-studenter å få tilgang til 
læremidler FØR de kommer ut i praksis på skolen. Det er viktig med god tilgangsstyring, slik 
at ikke studenter får tilgang til informasjon de ikke skal ha tilgang til. Dette vil også gjelde for 
andre midlertidige roller. 
 
Vedtak: Udir og Uninett tar med prioriteringsrådets innspill videre i prosjektet 
 
Sak 19/21 – Presentasjon av FINT-løsning for grunnopplæringen via Feide 



Brian Jørgensen fra Oslo kommune presenterte forslag til en FINT-løsning for 
grunnopplæringen. Noen Feide-tjenester har behov for mer informasjon enn de får fra Feide-
katalogen i dag. Det er viktig at API-funksjonaliteten i Feide utnyttes.  
 
Prioriteringsrådet kommentere at det ser fornuftig ut. I dag er det store kostnader knyttet til å 
sette opp integrasjoner.  
Uninett kommenterer at Feide har frem til nå hatt fokus på innlogging og data ved innlogging. 
Ved å fokusere mer på system til system overføring, vil dette i så fall bli en endring på hva 
Feide er i dag. 
 
Det kommenteres fra rådet at Udir bør vurdere om de skal gjøre noe med dette videre.  
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 20/21 – Sikkerhetsrevisjon og samtykkefunksjonalitet for foresatte (Vedlegg 4) 
Brian Jørgensen fra Oslo kommune presenterte pilot for feidepålogging for foresatte. I tillegg 
gikk Brian gjennom et forslag for funksjonalitet for samtykke og sikkerhetsrevisjon av Feide-
tjenester. Se vedlegg 4.  
 
Prioriteringsrådet kommer med innspill om at Altinn har en oversikt over samtykke for deg 
som innbygger. Går det an å bygge på denne? I tillegg til at det kommer frem at FINT har en 
samtykkeløsning som også kanskje kan utnyttes. 
 
Uninett kommenterer at det kan være mulig å f.eks bruke Altinn til selve prosessen å gi 
samtykke. Feide kunne benytte denne informasjonen og sendt den videre ut til tjenestene når 
de trenger det. 
 
Det poengteres videre fra rådet at dette er noe som KS og Udir bør se på videre.  
 
Vedtak: Udir og Uninett diskuterer internt og kommer frem til en vei videre. 

 
Sak 21/21 Eventuelt 

21/21.1 - Orientering av KS sin samstyringsmodell 

Lene Karin Wiberg fra KS informerte om KS sin samstyringsmodell. Prioriteringsrådet 

kan tenkes å være en del av denne modellen. Hensikten med modeller er å styrke 

kommunikasjonen ut til kommunene og fylkeskommunene. I tillegg se på hvordan 

ulike aktører kan spille best mulig sammen for å kunne ta gode beslutninger.  

 

21/21.2 – Omorganisering i UH-sektoren 
Snorre Løvås informerte kort om omorganiseringen som Uninett er en del av. Fra 1. 

januar 2022 blir Uninett AS en del av et større tjenesteleveransemiljø. Gjennom en 

fusjonering med deler av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 

utdanning og forskning) og NSD (Norsk senter for forskningsdata AS) blir vi 

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – Sikt. Sikt skal blant annet utvikle, forvalte 

og drifte digitale fellestjenester og infrastruktur.  

 
 



Vedlegg 3 
 

Invitasjon til samtale om grupper i Feide 
 
Feide er i prosess med å undersøke hvordan gruppefunksjonaliteten i Feide kan 
forbedres. Denne funksjonaliteten brukes ofte i forbindelse med å gi tilgang til 
digitale hjelpemidler/tjenester og gir også mulighet til å uttrykke grupper ved hjelp av 
fagkoder fra Grep. Gruppetypene som finnes i Feide i dag er undervisningsgrupper, 
basisgrupper og annen-grupper. Vi ønsker å se på dagens løsning og hvordan den i 
større grad kan støtte opp under sektorens behov. Det vil være relevant å se på 
hvordan funksjonaliteten benyttes i dag og finne kortsiktige- og langsiktige løsninger. 
Det kan være f.eks «beste-praksiser», føringer for hvordan bruke funksjonaliteten og 
behov for ny funksjonalitet. 
  
Relevante roller for oss å snakke med er:  

- Feide-administrator(er) eller andre ansatte i deres kommune som kjenner til 
hvordan grupper settes opp / blir brukt i kommunen. 

  
Det vil være en kort samtale/intervju der vi vil snakke gruppefunksjonaliteten i Feide 
og hvordan denne benyttes. Eksempler på samtalepunkter: 
 

• Hvordan settes grupper opp hos dere?  
• Hvilken nytte har dere av gruppefunksjonaliteten? 
• Er det ulik bruk av grupper mellom kommuner? 
• Er det tjenester dere har som benytter seg av gruppefunksjonaliteten?   
• Hvilke utfordringer ser dere med dagens løsning? 
• Hvilke endringer bør gjøres i dagens løsning?  
• Er det behov for «beste-praksiser» og føringer for hvordan grupper skal settes 

opp og brukes? 
 
Se punkt 9.3 her for en oversikt over informasjonselementene som finnes om 
grupper i Feide i dag.  
 
Det er Uninett som vil gjennomføre intervjuene, med representanter fra Udir til 
stede.   
 
 

https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_chA3.html#informasjonselementer-om-gruppen-og-personens-relasjon-til-gruppen


Vedlegg 4 

 

Foreldre-barn pilotering 

 

Sikkerhetsrevisjon. 

Få hjelp fra Uninett/Udir til å utarbeide en spec for sikkerhetsrevisjon av Feide-tjenester. 

 

Samtykkefunksjonalitet for foresatte. 

1. . Eksempler på samtykkebasert behandling: 
a. Skolefotograf: Lov til å ta bilde, publisere bilde i skolekatalog 
b. Massemedier: Lov til å publisere bilde/tekst i massemedier 
c. Overføring av data: Mellom skoler, internt ved klassebytte, ref. 

opplæringsloven § 15-10. 
d. Etterlæring av kunstig intelligens: KS-prosjektet som fikk plass i Datatilsynets 

sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens har utredet elevens (foresattes) rett 
til å protestere på bruken av elevdata til videreutvikling av algoritmen i 
kunstig intelligens-applikasjoner.  

e. Generisk: En generisk funksjonalitet der administrator kan lage egne 
samtykkeskjemaer etter lokalt behov vil også være svært nyttig.  

 

Ved å plassere en slik samtykkemodul i Feide-løsningen, vil samtykkene være lesbare via API 

for Feide-tjenester som får rettighet til å lese disse. Det vil både gi brukeren (elev/foresatt) 

mye bedre oversikt over hvilke samtykker som er gitt og gjelder, samt sikre at disse 

etterleves ved at relevante applikasjoner kan lese dem direkte og forholde seg til 

oppdatert/korrekt samtykke.  

 


