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Agenda 

 

Til  Feide Tjenestestyre 

Fra  Uninett 

Dato  22.11.2019 

 

Gjelder  Møte i Feide Tjenestestyre  

 

 

Tid  10.15-11.45 

Sted  Videomøte 

Deltakere Alf Hamar (Udir), Iver Kristoffersen (Udir), Kathrine Solstrand (Udir), Annette Grande 

Furset (Unit), Lars Kviteng (Uninett), Hildegunn Vada (Uninett), Maria Westman 

(Uninett), Kristin Selvaag (Unit) via telefon 

Vedlegg Forslag til styringsmodell utarbeidet av Digitaliseringsstyret (sak 38/19) 

Saksliste 

Sak 36/19 Referat fra møte i Tjenestestyret 10.09.2019 

Tjenestestyret godkjente referatet uten kommentarer. 

 

Sak 37/19 Orienteringssaker fra Udir, Uninett og Unit 

Grunnet forsinket oppstart av møtet og at møtet ble betydelig kortere enn planlagt, ble sak 37/19 

flyttet til etter sak 38/19 og orienteringene holdt veldig korte. 

 

Orientering fra Uninett 

Uninett er ferdig med sterk autentisering om ca. to uker. Det er ikke ønskelig å sette det i produksjon 

i eksamensperioden, uten man venter litt med den nært forestående løsningen. Når dette er på 

plass, kan sterk autentisering i nye Feide håndteres på samme måte som i gamle Feide. 
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Orientering fra Udir 

Udir informerte om utført møte i prioriteringsrådet for grunnopplæringen, hvor det er en del ønsker 

som fremst går på de større kommunene, men som hele prioriteringsrådet stiller seg bak. Det er noe 

frustrasjon over at ønskede endringer ikke blir utført, men det er forståelse for at det finnes 

begrensninger i forhold til kapasitet. Man har orientert om de nye betalingssatsene, som det er 

enighet om er for lave. Prioriteringsrådet ønsker at utviklingskapasiteten økes hos Uninett, og at 

dette finansieres via økt brukerbetaling. Det er ønskelig med en diskusjon på dette som går på 

muligheter og utfordringer fremover i forhold til Feide, som man sterkt ønsker å videreutvikle.  

 

Uninett ser dette innspillet som en positiv tilbakemelding fra prioriteringsrådet. Man har tidligere 

diskutert, og kommet til enighet om, at det skal settes søkelys på robusthet i systemet. Uninett følger 

dette opp. Udir ønsker å sette søkelys på personsentrisk ID og hvilke muligheter man har på Feide. 

Det er ønskelig at man setter opp en femårsplan på hvordan utvikling i riktig takt skal skje, noe som 

Uninett stiller seg bak. 

 

Orientering fra Unit 

Unit arbeider med å etablere felles modell for styring og forvaltning av fellestjenester i høyere 

utdanning og forskning, dette ble orientert nærmere om i egen sak. 

 

Sak 38/19 Tjenestestyring i høyere utdanning og forskning v/Unit 

Kristin Selvaag fra Unit leder Units arbeid med etablering av modell for styring og forvaltning av 

fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Kristin ringte inn til møtet for å presentere saken og 

ta del i diskusjonen.  

 

Pågående arbeid og foreløpig forslag til modell er beskrevet i eget saksdokument. Kristin utdypet i 

møtet og inviterte Tjenestestyret til å komme med sine refleksjoner. Modell for strategisk styring av 

digitalisering i høyere utdanning og forskning er allerede etablert med opprettelsen av 

Digitaliseringsstyret og underliggende fagutvalg. Digitaliseringsstyret beslutter blant annet hvilke nye 

fellestjenester som etableres for høyere utdanning og forskning. Ansvaret for forvaltning og 

videreutvikling av fellestjenestene vil ligge i modellen for tjenestestyring som nå etableres. Forslag til 

modell behandles i Digitaliseringsstyret i januar, før den kommer på en innspillsrunde i sektoren. 
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Tjenestestyret drøftet saken og var spesielt opptatt av hvordan arbeidet vil påvirke styringen av 

Feide og dagens samarbeidsavtale mellom Udir, Unit og Uninett. Feide er som kjent en tjeneste på 

tvers av høyere utdanning og grunnopplæringen, hvor grunnopplæringen representerer 75 % av 

brukermassen og inntektene. Tjenestestyret spilte inn at rammeverket Unit nå etablerer bør ivareta 

samvirke med andre sektorer og inkludere et forslag til håndtering av kryssektortjenester.   

 

Vedtak 

Tjenestestyret tar saken til orientering. Innspill fra Tjenestestyrets drøfting av saken tas med i 

det videre arbeidet med å etablere rammeverk for forvaltning og videreutvikling av 

fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Tjenestestyret ønsker å fortsette diskusjonen om 

hvordan arbeidet bør påvirke Feide-styringen. 

 

Sak 39/19 Studenter, søkere og forskere uten Feide-ID v/Unit 

Unit orienterte om problemstillingen beskrevet i saksdokumentet. Forskere, studenter og søkere 

som per i dag ikke har en Feide-ID skal ha tilgang til fellestjenester i høyere utdanning og forskning, 

tjenester som oftest allerede har Feide-innlogging. Unit ønsker å se nærmere på om Feide kan bidra 

til å løse noen av utfordringene med innlogging av disse brukergruppene.   

 

Tjenestestyret drøftet saken. I grunnopplæringen ses tilsvarende utfordringer knyttet til vikarlærere. 

 

Vedtak 

Unit initierer videre dialog med Uninett for å se nærmere på behov og mulige løsninger på 

problemstillingen knyttet til forskere, studenter og søkere som i dag ikke har Feide-ID, men som skal 

ha tilgang til fellestjenester i høyere utdanning og forskning. 

 

Sak 40/19 Feides forhold til Felles datakatalog og Maskinporten v/Unit 

Unit gjorde kort rede for sakens innhold som beskrevet i saksdokumentet. Feide er en del av det 

større økosystemet for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling og må ses i sammenheng 

med nasjonale komponenter for innlogging og datadeling, slik som ID-porten, Maskinporten og Felles 

datakatalog inkludert nasjonal API-katalog. Feide bør prioritere samarbeidsarenaer hvor videre 

arbeid med nasjonale løsninger diskuteres, samt avklare, tydeliggjøre og legge til rette for samspill 

med disse løsningene. For tiden synes arbeid med Felles datakatalog og Maskinporten spesielt 

relevant. 
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Tjenestestyret drøftet saken. På teknisk nivå har Uninett etablert uformelle kanaler for samarbeid 

om nasjonale løsninger, men på politisk og strategisk nivå behøves hjelp fra Udir og Unit. Saken vil 

diskuteres videre på veikartsamlingen i 2020 (se sak 43/19). 

 

Vedtak 

Tjenestestyret ønsker å prioritere deltakelse i samarbeidsarenaer hvor arbeid med nasjonale 

løsninger som Felles datakatalog og Maskinporten diskuteres.  

 

Sak 41/19 Avklaringer for feide.no-samarbeidet v/Uninett 

Uninett ønsker å klarne samarbeidet rundt feide.no for å optimalisere nettstedet for besøkere og 

ivareta behov til brukere og andre informasjonssøkere. Det er ønskelig at Uninett, Udir og Unit hver 

for seg internt utnevner en kommunikasjonsansvarlig som stiller i faste samarbeidsmøter. 

 

Vedtak 

Feide.no-samarbeidet vedtas og iverksettes fra og med 2020 i henhold til saksunderlag.  

 

Sak 42/19 Videreutvikling av tilpasninger av Feide til grunnopplæringen v/Udir 

Dette er en sak fra tidligere tjenestestyremøte som gjelder foreldre-barn-funksjonalitet, utvidet 

rollestyring, utvidet mulighet for tilgangsstyring og personsentrisk identitet. Udir har mottatt et 

tilbud fra Uninett på hvordan disse tiltakene er estimert opp imot den totale sluttsummen. Det er 

ønskelig at Uninett etablerer en samarbeidsavtale som viser hvilke aktiviteter som skal utføres. 

 

Vedtak 

Uninett utarbeider et forslag til samarbeidsavtale og oversender til Udir. 

 

Sak 43/19 Eventuelt  

- Tjenestestyret gjennomfører en samling som første tjenestestyremøte i 2020. Mål med 

samlingen er å utarbeide et veikart med langsiktig fokus. Uninett legger frem forslag på dato 

- Tjenestestyremøter for 2020 er fire møter, ett fysisk møte per halvår. Uninett kommer med 

forslag til fire datoer (ikke mandager eller tirsdager) 

- Alf Hamar går av med pensjon 1. desember 2019 og Kathrine Solstrand overtar hans plass i 

Tjenestestyret for Feide 


