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Referat 
 

Til  Feide Tjenestestyre 

Fra  Uninett 

Dato  12.06.2020 

 

Gjelder  Møte i Feide Tjenestestyre  

 

 

Tid  09.30-11.30 

Sted  Videomøte, Zoom 

Deltakere Iver Kristoffersen (Udir), Kathrine Solstrand (Udir), Annette Grande Furset (Unit), Lars 

Kviteng (Uninett), Hildegunn Vada (Uninett), Maria Westman (Uninett), Sigrid Lian 

(Uninett), Snorre Løvås (Uninett), Bjørn Kopperud (Uninett) på sak 05/20 

Saksliste 

Sak 01/20 Referat fra møte i Tjenestestyret 22.11.2019 

Tjenestestyret godkjente referatet uten kommentarer. 

 

Sak 02/20 Orienteringssaker fra Udir, Uninett og Unit 

Det orienteres etter behov om Feide-relaterte tema innenfor: 

- Utvikling 

- Drift 

- Økonomi 

- Tjenester 

- Utrulling 

- Eventuelt referat fra arbeidsgrupper 

- Referat fra kontakt med Prioriteringsråd 

- Annet 
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Udir 

Feide-teamet i Udir har laget en aktivitetsplan for 2020 som inkluderer fem hovedmål. I tillegg jobber 

man også med to animerte filmer som går på datadeling og datakvalitet i Feide, og her har Uninett 

bistått med blant annet faglig innhold i filmene. Nyhetsbrev ble sendt ut 18. mai og 16. juni.  

 

Feide-teamet har hatt informasjonsmøte med friskoleorganisasjonen i forhold til hvordan de friskoler 

som ikke bruker Feide, stiller seg til å begynne å bruke Feide og gitt informasjon om hvilke krav som 

kreves for å bli Feide-bruker.  

 

Det er ønskelig med pålogging til Feide med symboler for 1.-4. trinn i stedet for med bokstaver og 

tall, dette har blitt diskutert sammen med Uninett for å undersøke hva som kreves for å få dette på 

plass. Prioriteringsrådet for grunnopplæringen er fornøyde med videreutviklingen av Feide, og 

ønsker sammen med Uninett å ta en diskusjon på databehandleravtale og risikovurdering.  

 

I lyset av covid-19 har mange ønsket å komme seg på Feide og utnytte digitale muligheter. Udir har 

hatt mange dialogmøter med KD og KS, som ønsker å vite mer om hvilke tjenester som kan legges inn 

i Feide av tilleggstjenester. Udir avventer en handlingsplan fra KD for ytterligere detaljer rundt 

ønskene til KD og KS.  

 

Ellers fungerer statusmøtene med Uninett veldig fint, og i tillegg tilbyr Uninett drop in-timer hver uke 

som Udir er veldig fornøyde med. Udir melder om at bruken av Zoom ved videomøter fungerer veldig 

bra i grunnopplæringen. 

 

Unit 

Modell for styring og forvaltning av fellestjenester i høyere utdanning og forskning er nå utarbeidet 

og det er etablert fem tjenesteråd med ansvar for ulike tjenesteområder. Et av disse rådene, 

tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet, vil blant annet erstatte Uninetts gamle 

prioriteringsråd for mellomvare som tidligere har vært UG-sektorens stemme i prioriteringer knyttet 

til Feide. ansvaret for tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet er plassert hos Uninett. Dette ble 

orientert nærmere om i egen sak. 
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Uninett 

Det er mange nyansatte ved Uninett som nå jobber med Feide, to utviklere og en 

tjenestekoordinator. Den nye tjenestekoordinatoren er delvis ansvarlig for kundeoppfølging og 

support. De nye utviklerne er allerede godt i gang og man ser fordelen med å ha jobbet i DevOps-

team som kontinuerlig jobber tett og med daglige standups. Arbeidet med kundeportalen, og at 

Uninett har leid inn et utviklingsteam for dette, har muliggjort frigjorte ressurser. 

 

I og med covid-19 hadde Uninett fullt fokus på stabil drift, og man fikk en voldsom trafikkøkning. 

Dette ga oss noen utfordringer da vi hadde en ny versjon på det vanlige produksjonssystemet av vår 

software. Heldigvis finnes et backup-system som kunne brukes og deretter kunne man rulle tilbake 

endringer til produksjonssystemet. Det har forekommet mye overvåking og sikring av at Feide 

fungerer, hvilket det gjorde. Dette gikk på bekostning av utviklingsaktiviteter da man ikke ønsket å 

kjøre inn noen nye endringer, men der er vi tilbake til normalen nå. For de som ikke hadde Feide, ble 

det opprettet en fiktiv organisasjon som var veldig nyttig da de kunne ta i bruk noen digitale 

ressurser. Den fiktive organisasjonen avsluttes i sommer. 

 

Sak 03/20  Ny visjon og produktstrategi v/Uninett 

Uninett har fra 2020 innført forvaltning av tjenester som produkter og -linjer med 

tilhørende produktansvarlige. I forbindelse med dette, samt generelle endringer i landskapet rundt 

Feide, er det behov for å få på plass en ny visjon, høynivå målsetninger og produktstrategi for Feide 

som understøtter behovene og forventningene i sektoren, myndighetene og hos Uninett.  Visjon, 

målsetninger og produktstrategi vil bli viktige for langsiktige og kortsiktige veikart og prioriteringer. 

Det er viktig at vi i dette arbeid kan koble dette til de daglige, ukentlige, månedlige prioriteringene 

for Feide sånn at vi ser at det daglige arbeidet drar oss i riktig retning. Det er også viktig med 

brukermedvirkning i dette arbeidet. 

 

Vedtak: Tjenestestyret ber Uninett etablere en arbeidsgruppe for arbeid med produktstrategi for 

Feide, med ambisjon om å komme i mål med en første versjon i løpet av høsten. 

 

Sak 04/20 Pilot – delegering av autentisering v/Uninett 

Det har i lang tid vært et ønske om at Feide skal være mer fleksibel med hvilken autentiseringsløsning 

som benyttes i bakkant og spesielt ressurssterke organisasjoner har hatt et ønske om å bruke sin 

egen autentiseringsløsning. Da mange av disse ressurssterke vertsorganisasjonene nå har tatt i bruk 



 

4 

AzureAD som “lokal” autentiseringskilde ble det i sent 2019 satt i gang en teknisk proof-of-concept 

for å se hvordan Feide kan delegere selve autentiseringen av brukeren til organisasjonens AzureAD 

og hvilke konsekvenser det har for den tekniske løsningen i Feide. 

 

Utprøvingen var basert på integrasjonen anbefalt av Microsoft, og utformet på en slik måte at 

brukerne fikk et valg om å bli autentisert hos Microsoft/AzureAD på påloggingsbildet. Etter 

gjennomført pålogging hos Microsoft ble brukernavnet benyttet til å hente ut Feide-attributter 

på vanlig vis fra katalogen gjennom LDAP. Det ble i tillegg lagt inn støtte for utlogging fra AzureAD 

ved utlogging i Feide, samt konfigurert begrensninger i hvilken type Microsoft-konto (ikke personlige) 

som kunne benyttes. Alle involverte brukere i utprøvingen rapporterte at pålogging og 

utloggingsflytene fungerte som forventet, og ingen problemer med disse ble funnet.  

 

Den integrasjonen vi nå foreslår å pilotere, medfører at Feide ikke kan se om en sterk autentisering 

er gjennomført eller ikke. For tjenester som er satt opp i Feide til å kreve sterk autentisering vil det 

derfor trigges en ekstra to-faktorautentisering i Feide selv om brukeren kanskje allerede har 

autentisert seg med to-faktor i AzureAD.   

 

Uninett anbefaler at det settes i gang en pilot der både ID-porten og AzureAD kan benyttes som 

autentiseringsløsning i Feide. Vertsorganisasjoner kan melde seg på pilotering av en eller begge 

autentiseringsløsningene samtidig. Det er viktig at vertsorganisasjonene er informert om at dette er 

en pilot og teknisk løsning vil kunne endre seg underveis i piloten, og at løsningen kan endre seg før 

en eventuell videreføring til produksjon. For organisasjoner der autentiseringen er delegert ut til ID-

porten/AzureAD vil Feide-katalogen fremdeles benyttes til å hente Feide-informasjonen om bruken 

som i dag.  

 

Vedtak: Tjenestestyret ber Uninett sette i gang planlagt pilot som åpner for at ID-porten og AzureAD 

kan benyttes som autentiseringsløsninger i Feide. 
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Sak 05/20 Tjenestestyring i høyere utdanning og forskning v/Uninett 

Bjørn Kopperud, avdelingsdirektør i Uninett, orienterte om den nye modellen for styring og 

forvaltning av fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Modell for strategisk styring av 

digitalisering i høyere utdanning og forskning ble etablert høsten 2018 med opprettelsen av 

Digitaliseringsstyret og underliggende fagutvalg. Digitaliseringsstyret og fagutvalgene står for 

prioritering og igangsetting av nye felles satsinger og prosjekter. Nå er modellen for kunde- og 

brukermedvirkning altså komplettert med modell for forvaltning og videreutvikling av eksisterende 

fellestjenester. Fem tjenesteråd er etablert for å ivareta dette. Arbeidet med modell for 

tjenestestyring har også resultert i opprettelsen av et råd for helhetlig prioritering for å sikre 

prioritering i styringsmodellen på tvers av fagområder og styringsprosesser. 

 

Ansvaret for tjenesteråd for infrastruktur, mellomvare og data (IMD) og informasjonssikkerhet er 

plassert hos Uninett. Dagens prioriteringsråd blir erstattet av tjenesteråd, som skal ha et tett 

samarbeid med allerede etablerte fagutvalg og rådet for helhetlig prioritering. Feide ligger som en 

egen produktgruppe på grunn av sin størrelse og viktighet. 

 

Tjenestestyret tok saken til orientering. 

 

Sak 06/20 Oppdatering av samarbeidsavtalen v/Unit 

Høsten 2018 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Utdanningsdirektoratet, Unit og Uninett 

om forvaltning, drift og utvikling av Feide. Denne avtalen dannet utgangspunkt for etableringen av 

Feide Tjenestestyre slik vi kjenner det i dag. En evaluering av samarbeidet og avtalen var opprinnelig 

planlagt innen utgangen av 2019, men er foreløpig ikke gjennomført. Blant annet fordi etableringen 

av ny og felles modell for brukermedvirkning i forvaltning og videreutvikling av eksisterende 

fellestjenester i høyere utdanning og forskning har tatt lenger tid enn først planlagt. Nå er også 

denne siste delen av styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning på plass og 

nå synes som et godt tidspunkt sett fra Units ståsted å gjennomføreplanlagte evaluering og 

oppdatering av samarbeidsavtalen. 

 

Vedtak: Tjenestestyret ber Uninett snarlig initiere en prosess for evaluering og oppdatering av 

samarbeidsavtalen. 
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Sak 07/20 Finansiering av utviklingsinitiativer v/Uninett 

For Feide er det viktig å ha en stabil og forutsigbar stor nok grunnfinansiering, og vi ser nå et større 

behov og ønske om mer funksjonalitet i Feide enn det finnes grunnfinansiering til å gjennomføre. 

Flere viktige interessenter rundt Feide, både myndighetsorganer og kunder, trekker frem at det er 

store muligheter for å få løst enda flere oppgaver gjennom Feide og dermed få hentet ut enda større 

gevinster av det arbeidet som allerede er gjort med utrulling og utbredelse av Feide. Blant 

annet gjelder dette områdene datadeling og informasjonssikkerhet/personvern, som blir en stadig 

viktigere del av kunnskapssektorens digitale økosystem og grunnmur. Prioriteringsrådet for 

grunnopplæringa har blant annet uttalt at enkelte vertsorganisasjoner kan tenke seg å bidra med 

ekstra finansiering av utviklingsinitiativer i Feide, utover den årlige avgiften.  

 

Vedtak: Tjenestestyret ber om at modell for finansiering av utviklingsinitiativer i Feide forankres i 

arbeidet med å oppdatere samarbeidsavtalen og ses i sammenheng med arbeid med produktstrategi 

for Feide. 

 

Sak 08/20 Enhetlig fakturering av Uninetts kunder v/Uninett 

Uninett ønsker å bruke samme profesjonelle håndtering av alle kunder vedrørende fakturering, samt 

å senke kostnaden ved å slippe å vedlikeholde flere ulike prosesser. Uninett har en god tradisjon med 

å sende ut forvarsel til våre kunder. Forvarselet sendes ut hvert år i juni til alle våre kunder og viser 

hva vi planlegger å fakturere dem for året som kommer. Det varsles både om eksisterende tjenester, 

forventet beløp, samt andre viktige endringer som påvirker pris eller tjenestetilbud til kundene våre. 

Erfaringsmessig vet vi at dette er noe våre kunder setter stor pris på da det er viktig for 

budsjetteringsprosessene deres.   

 

Uninett ønsker å sende ut forvarsel også til våre kunder i grunnopplæringa. Her vil det være naturlig 

å også informere om andre tjenester som kommuner etter hvert kjøper av Uninett, beløp per 

tjeneste, og her kan man også varsle om endringer som for eksempel når Feide-avgiften øker når 

man går over til full brukerbetaling.  

 

Vedtak: Tjenestestyret støtter at Uninett innfører samme prosesser for forvarsel og fakturering for 

kunder i grunnopplæringen som for sine øvrige kunder. Endringen trer i kraft umiddelbart med 

utsending av forvarsel for 2021 (sendes i 2020) og fakturering for 2020. 
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Sak 09/20 Endring av Uninetts representant i Tjenestestyret v/Uninett 

Lars Kviteng trer ut av Feide Tjenestestyre og erstattes av Snorre Løvås, som i dag er produktansvarlig 

for Feide. Endringen trer i kraft etter sommerferien. 

 

Tjenestestyret tok saken til orientering. 

 

Sak 10/20 Eventuelt  

Ingen saker meldt inn. 
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