
REFERAT FOR MØTE I PRIORITERINGSRÅDET FOR FEIDE I GRUNNOPPLÆRINGEN   
2. SEPTEMBER 2020 – VIDEOKONFERANSE  
Møtet startet kl. 12:00 onsdag 2.9 og avsluttet klokken 13:30 

  
Deltakere:   

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

Jon Skriubakken - Telemark fylkeskommune 

Lene Karin Wiberg – KS 
Christian Sørbye Larsen - KS 

Sindre Gusfre Berge - Utdanningsdirektoratet  
Kathrine Solstrand - Utdanningsdirektoratet  

   
Saksliste:   
  
Sak 14/20 – Referat fra møtet 11. juni 2020 (Vedlegg 1) 
 
Vedtak: Godkjent uten merknader 

 
Sak 15/20 – Orientering fra Udir om status for Feide og pågående saker 

Det ble informert om disse sakene: 
- Bistandsavtale mellom Udir og Uninett. Les mer under sak 4/20 her. 
- Kommende webinarer. 

Udir informerte om kommende webinarer for tjenesteleverandører. Mer info vil 
komme på feide.no.  

- Neste tjenestestyremøte som blir avholdt 17. september. 
Referat fra dette tjenestestyremøtet vil bli lagt ut på feide.no når det er klart:  
https://www.feide.no/tjenestestyret-feide 

- Status for oppgradering til Feide 2.0/nye Feide 
Per 2. september mangler kun 1 kommune å oppgradere til Feide 2.0 og nye 
Feide.   

- Zoom grunnskole. 
Fremtidige webinarer vil bli lagt ut på udir sin kalender: 
https://www.udir.no/kalender/ 

- Feide animasjonsfilmer - Lenke til film om datakvalitet: 
https://www.feide.no/datakvalitet  

- Evaluering av spørreundersøkelse for alternativ pålogging for 1.-4. trinn. 
Udir har evaluert og konkludert med dette ikke er noe som på nåværende 
tidspunkt skal prioriteres.  

- Prioriteringsrådets mandat. 
Mandatet skal revideres neste møte med prioriteringsrådet den 4. november 

 
Kommentarer rundt bistandsavtalen: 

- Det presiseres hvor viktig det er at oppgavene i bistandsavtalen bli prioritert i 
større grad og får fortgang for gjennomføring.   
 

 
 

https://www.feide.no/sites/feide.no/files/upload/referat_-_prioriteringsradet_feide18032020.pdf
https://www.feide.no/tjenestestyret-feide
https://www.udir.no/kalender/
https://www.feide.no/datakvalitet


Kommentarer rundt webinarer: 
- Er det planlagt flere webinarer for Feide-administratorer i 

kommune/fylkeskommunesektoren? Udir sier at det vil komme. 
- Det blir viktig å samordne webinar om databehandleravtale med SkoleSec. 

 
Andre kommentarer: 

- Det ønskes å få en oversikt over leverandørene som støtter Feide 2.0 til neste 
gang. 

 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 16/20 – (jfr Sak 11/20 og sak 5/20) Støttefunksjonalitet for risikovurdering og 
databehandleravtaler 
 
Sist møte så ble det foreslått to arbeidsgrupper som jobber med henholdsvis 
databehandleravtale og risikoanalyser. Det er Uninett som må ta initiativ til å starte opp 
gruppene. SkoleSec kan ta kontakt med Uninett for å signalisere at dette er noe de vil komme 
i gang med så fort som mulig.  
 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 17/20 – KS sitt prosjekt ang. personvern og informasjonssikkerhet – SkoleSec 
KS informerte om status for prosjektet SkoleSec. Prosjektet har en taskforce-gruppe som 
jobber med å få ut ressurser og veiledningsmateriell til sektoren raskt. Det jobbes med å få 
på plass en mer permanent, rollebasert delingsplattform for kontinuerlig arbeid med 
personvern og informasjonssikkerhet. I tillegg vil en delingsplattform kunne brukes til deling 
av maler og sjekklister til ROS, databehandleravtaler, DPIA osv. som ikke kan legges ut åpent 
Det jobbes eksempelvis også med en ordliste over begreper, og visuell prosessbeskrivelse 
for hvordan ivareta personvern og informasjonssikkerhet ved anskaffelser av nye løsninger. 
Et viktig mål med arbeidet er å samordne tiltak som ulike organisasjoner gjør på området -og 
fylle på der det mangler. Samarbeid med Udir og Uninett på flere områder er viktig.   
 
Spørsmål til saken: 
Har UH-sektor ved Unit gjort noe arbeid på personvern og informasjonssikkerhet? 
Problemstillingene er mye det samme som for UH-sektor. Unit har en innsats på dette 
området og støtte og rådgivning mot sektoren. Det vil være fint å høre hvilke erfaringer de har 
gjort seg og som kan bidra til merverdi.   
 
Forslag til vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 18/20 Eventuelt  


