
REFERAT FOR MØTE I PRIORITERINGSRÅDET FOR FEIDE I GRUNNOPPLÆRINGEN  
7. – 8. NOVEMBER 2019 – THON HOTEL OSLO AIRPORT  
Møtet starter kl. 10.00 torsdag 7.11 og avsluttes med lunsj kl. 13.00 fredag 8.11 
 
Deltakere:  

Brian Jørgensen Oslo kommune  
Lene Karin Wiberg KS  
Halvor Hvilen Midt-Telemark IKT  
Inge Strømmen Bergen kommune  
Jon Skriubakken Telemark fylkeskommune  
Sindre Gusfre Berge Utdanningsdirektoratet  
Kathrine Solstrand Utdanningsdirektoratet 
Alf Hamar Utdanningsdirektoratet    

  
Saksliste:  
Presentasjonsrunde 
Deltakerne presenterte seg selv. Det er flere nye. Kathrine fra Utdanningsdirektoratet som skal ta 
over for Alf som prosjektleder for Feide-teamet. Ny er også Sindre som jobber i Feide teamet med 
Kathrine. Lene Karin har tatt over for Ellen Karin som representant fra KS. 
 
Sak 29/19 Referat fra møte 21.-22. mars 2019 (Se vedlegg 1) 
Vedtak: Godkjent uten merknader 
 
Sak 30/19 Orientering fra Udir om status for Feide og pågående saker 
Alf, Kathrine og Sindre ga en orientering om status og aktuelle saker. 
Brian laget et notat med innspill til tilgangsstyring og modularisering av tjenester (vedlegg 5) 
Vedtak: Tatt til orientering. Notatet tas videre til tjenestestyret. 
 
Sak 30/19.1 Utvidelse av tilgangsbegrensning 
Det ble diskutert mulighet for å kunne styre tilgang på enkelte moduler fra tjenesteleverandør-siden i 
kundeportalen. Dette kan være hensiktsmessig for forlagene som kan prise enkelte moduler 
istedenfor en stor portefølje. Det ønskes at Feide støtter en arkitektur som gjør at tjenestene kan 
styre tilgang til ulike moduler innenfor deres portefølje og da kunne autentisere på produktnivå og 
ikke for hele portalen. En utfordring knyttet til dagens løsning er hvis det oppstår et problem med 
personvern knyttet til en modul i en portal, så kan hele portalen måtte bli stengt og ikke bare den 
ene modulen. Videre ble det drøftet at Feide kan bli utdatert hvis slike implementasjoner blir utsatt, 
da kommersielle aktører kan ta over rollen Feide har i dag som tjenesteplattform på dette området. 
Vedtak: Sammenfatte en uttalelse som Utdanningsdirektoratet bes tas videre til tjenestestyret 22. 
november 
 
 
Sak 31/19 Delegering av autentisering i Feide (se vedlegg 2A og 2B) 
Det ble kommentert at det er strålende hvis dette blir gjennomført i henhold til planen til Uninett 
som har et mål om å bli ferdig mot sommeren 2020. Det presiseres at det er veldig viktig at dette 
implementeres. Det ble også drøftet rundt bruken av privat mobiltelefon som en autentiseringskilde 
ved bruk av 2-faktorautentisering. Hvilke andre alternativer finnes?  
Det presiseres viktigheten å få frem utfordringene som Uninett uttrykker i notatet. Samordning av 
identitetshåndtering for ansatte i kommunal sektor (som min ID og Feide) er omtalt i 
digitaliseringsstrategien Èn digital offentlig sektor. Fortsetter diskusjonen under sak 34 og 38.  
 
 



Utdanningsetaten (Oslo kommune) ønsker å være involvert og delta i prosessen, men kan ikke 
garantere ubegrensede ressurser. KS ønsker også å være involvert i prosessen og holdes oppdatert.  
Vedtak: Prioriteringsrådet støtter Uninetts plan for videre fremdrift og at delegert autentisering i 
Feide blir tilgjengelig fra sommeren 2020.  
 
Sak 32/19 (jfr sak 16/18 og 27/19) Betalingssatser for vertsorganisasjoner fra 2020 og framover 
Det ble drøftet om det burde være insentiver for vertsorganisasjoner som ikke er på nyeste versjon 
av Feideskjema, eller en rabatt for de som er på den nyeste. Det kan gå ut over kommuner at andre 
ikke er på nyeste versjon fordi tjenesteleverandører er avventede med å utnytte seg av funksjonalitet 
i den nyeste versjonen.  
 
Alf informerte om betalingsmodellen og at det vil bli mindre tilskudd fra den teknologiske 
skolesekken for hvert år. I 2022 vil det være slutt med tilskuddsordningen. 
 
Videre kommer det frem at prisene for Feide er ekstremt lave med tanke på mulighetene i tjenesten. 
Det burde ikke være en lav prising som skal være en flaskehals for videre utvikling av Feide. Det 
uttrykkes en positivitet til å betale vesentlig mer for at tjenesten skal utvikles videre da 
den har så stor betydning for grunnopplæringen. Det ble foreslått å bruke Digifin for å finansiere 
utviklingsprosjekter i Feide som senere betales tilbake gjennom en brukerbetaling.  
Det ble også drøftet om det er behov for å leie inn ekstra kapasitet for å videreutvikle Feide. Feide-
teamet ytrer et ønske om tett samarbeid med Uninett og det er en del av planen på årshjulet til 
Feide-teamet. Det ble poengtert at det er viktig, for kontinuitetens skyld, at det er behov for at 
Uninett står for utviklingen av Feide, men at konsulenter kan være deltakende. Betalingsmodellen 
burde lages for et lengre perspektiv. Det foreslås insentiver for dem som er på eldre versjoner av 
Feide, for så å gi dem rabatt når de er på nyeste versjon. Dette for å poengtere viktigheten av å være 
på nyeste skjemaversjon. 
Vedtak: Prioriteringsrådet for grunnopplæring mener det er strategisk viktig for FEIDE at de 
imøtekommer utvikling og forvaltning av funksjonalitet for å etterkomme brukerbehov som er meldt 
inn i forskjellige notater og diskusjoner i prioriteringsrådet. Hvis dette gjennomføres, mener 
medlemmene i prioriteringsrådet at kommuner og fylkeskommuner er villige til å øke sine bidrag. 
 
 
Sak 33/19 Utvidet rollestyring 
Sindre informerte om utvidelse av rollebegrepet i Feidekatalogen og de rollene som har vært 
diskutert ved tidligere møter: skoleeier, skoleleder, lærer og midlertidig. Det ble presisert at det har 
vært diskutert enda flere roller enn disse.  Etter et møte med Uninett fikk Utdanningsdirektoratet 
spørsmål tilbake fra Uninett, der Utdanningsdirektoratet ble bedt om å dokumentere utvidet 
rollestyring mer grundig.  
 
Det ble diskutert at hvis en rolle er lovregulert, så burde den finnes i Feide. For eksempel rektor, 
helsetjeneste og FAU-representant. De skoleadministrative systemene har ikke et felt som registrer 
disse rollene. Det foreslås å se på FINT modellen og hva som allerede er gjort tidligere. Det er viktig 
at Feide katalogen inneholder roller som er en del skolehverdagen. Det stilles spørsmål ved 
rollestyring når f.eks en vikar skal, over en periode, overta som kontaktlærer. Hvordan skal denne 
delegering av roller skje?  
Per dags dato må man manuelt vedlikeholde rollestyringen, og de blir i liten grad opprettholdt og det 
kan skje at personer som ikke lenger skal ha tilgang har det og dette er et problem med tanke på 
GDPR. 
Det nevnes også at PIFU standarden er viktig for å tilgjengeliggjøre denne informasjonen. 
Det refereres til notatet Inge har skrevet (se vedlegg 3). Det nevnes at data overføres unødvendig 
fordi rollestyringen i Feide er begrenset, dette bryter ofte med GDPR.  



Det drøftes hvem rollen «skoleeier» skal tildeles. Det spilles inn problematikk rundt bruken av 
begrepet «skoleeier» da definisjonen er uklar hvis barnehage og PPT blir en del av FEIDE. Det foreslås 
«virksomhetsleder». Når man velger navn på roller, burde man ta utgangspunkt i opplæringsloven. 
Brian viser til et forslag for gruppenavn og rollenavn for PIFU-standarden (vedlegg 4). Det presiseres 
at behovet for en rollestyring i FEIDE er et sterkt ønske da det vil gi mange gevinster. Legges 
barnehage eller andre undersektorer inn i FEIDE blir det viktig å gå gjennom gruppe- og rollestruktur. 
Det etterspørres en formalisering av PIFU og Feide. Det foreslås om å få standardene OneRoster og 
PIFU-IMS sammen med FINT (og Feide) til å samhandle og lage en felles informasjonsmodell.  
Vedtak: Prioriteringsrådet foreslår å initiere en prosess for endring av PIFU-IMS og Feide-katalogen. I 
første omgang ønskes det en høring av rollene som er spilt inn fra Brian for deretter en oppdatering 
av datamodellen til Feide i samsvar med endringer i PIFU-IMS. I den forbindelse foreslår 
prioriteringsrådet et møte med Uninett og et utvalg fra prioriteringsrådet, for å drøfte dette videre. 
 
Sak 34/19 Personsentrisk identitet 
Uninett har informert tidligere at det skal settes i gang en utredning av personsentrisk identitet, men 
at det blir sett på som en stor og intrikat sak. Det drøftes rundt hvorfor personsentrisk identitet skal 
implementeres. Her kommer det frem argumenter som: bedre brukeropplevelse, slippe å få ny 
identitet ved bytte av skoler, hvorfor skal vi ikke ha Personsentrisk identitet? Det finnes ingen hinder 
for hvorfor en slik identitet ikke skal innføres. Det vises til at UH-sektoren tidligere valgte å 
deaktivere dette av en ukjent grunn, men grunnopplæringen vil aktivere den igjen. Det vises til 
behovet for en unik ID, men hvilken ID skal dette være? I forlengelsen av dette ble det drøftet at det 
er behov for mer åpenhet rundt personnummer slik at det kan brukes som en personsentrisk 
identitet. 
 
Brian demonstrerte tre forskjellige innlogginger i dataporten som ender opp i tre ulike dataporten 
ID’er. Det ønskes videre at innlogging med Feide og ID-porten (som har tilgang til fødselsnummer) 
kan slås sammen til en personsentrisk ID. Gevinster vil være at aktivitetsdata følger eleven også når 
han/hun bytter skole. Dette er viktig slik at skolene kan tilpasse på bakgrunn av denne dataen.  
 
Lene Karin henviser til digitaliseringsstrategien Èn digital offentlig sektor der det nevnes behovet for 
en e-ID for brukere som gir tilgang til tjenestene de har behov for. Det refereres også til ny 
stortingsmelding «Tett på, tidlig innsats og inkluderende fellesskap» (meld st. 6, kapittel 3.5 og 3.6). 
Det etterspørres en artikkel skrevet av Andreas Solberg fra Uninett som skal begrunne hvorfor 
dataporten skulle legge til rette for personsentrisk identitet. Denne artikkelen hadde denne URL-en: 
https://piiu.uninett.no/, men er fjernet. 
 
Brukeren selv skal ha en ID slik at han/hun kan se hvilken data som er registret på seg selv. Uten 
dette så kan data ligge hos tjenester etter at en bruker har byttet skole. Dette vil føre til at eleven 
ikke lenger vil ha tilgang til denne dataen og heller ikke lenger ha mulighet til å slette dette. Det 
strider med GDPR. Det drøftes også at det er problematisk at brukere ikke har ett brukernavn og 
passord gjennom hele utdanningsløpet. Men dette stiller også utfordringer til unike brukernavn på 
tvers av hele Norge.  
 
Vedtak: Prioriteringsrådet foreslår en innføring av personsentrisk identitet ved å bruke 
fødselsnummer som unik ID ved innlogging via dataporten og ID-porten. Dette argumenteres ved 
gevinster som god brukervennlighet og å ha samlet data/informasjon som kan følge brukeren ved 
bytte av skoler for å enklere gjøre tilpasninger for den enkelte elev.  
 
 
  

https://piiu.uninett.no/


Sak 35/19 (jfr. Sak 14/18 og 22/19) Støttefunksjonalitet for risikovurdering og 
databehandleravtaler 
Sindre informerte om databehandleravtalen som ligger som betafunksjonalitet i kundeportalen. Den 
er nå videresendt til juridisk avdeling hos Utdanningsdirektoratet. Resultatet er å håpe at denne kan 
godkjennes slik at direktoratet kan foreslå at sektoren tar den i bruk og at den ikke lenger er en 
betafunksjonalitet. Det presiseres fra rådet at det er viktig at det finnes MAL for 
databehandleravtaler som kan hjelpe vertsorganisasjonene, da det er mange som ikke har 
kompetanse eller tid nok til å lage mange databehandleravtaler. Videre ble det diskutert muligheten 
om å ha noe liknende for risikovurderinger. Brian henviser til et innspill 20. desember 2018 som 
omhandler forslag til videre utvikling av betafunksjonaliteten.  Det informeres om at 
risikovurderinger ikke har vært gjort noe med og foreslås å droppes. Det presiseres derimot at slike 
risikovurderinger er viktig for sektoren. Det drøftes muligheten til å stille krav til 
tjenesteleverandører for å bli godkjent Feide-tjeneste. For å bli det så kreves det godkjente 
risikoanalyser som oppdateres hver 6. måned. Gjøres ikke dette så deaktiveres tjenesten til det er på 
plass.  
Vedtak: Prioriteringsrådet foreslår at databehandleravtalen som nå ligger som betafunksjonalitet går 
gjennom juridisk avdeling hos Utdanningsdirektoratet og får status som tilgjengelig mal med 
veiledningstekster. Det ønskes også en tilsvarende støttefunksjonalitet for risikoanalyse. 
Prioriteringsrådet ber tjenestestyret formalisere en arbeidsgruppe med medlemmer fra Feide, 
kommunesektoren og tjenesteleverandører som jobber videre med funksjonalitet for 
databehandleravtale og risikoanalyse. 
 
Sak 36/19 Videreutvikling av Feide.no 
Kathrine orienterte om nye funksjoner på nettsiden feide.no blant annet tilgjengelige tjenester.  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 37/19 Eventuelt 

37/19.1 Orientering fra KS 
Lene Karin ga en orientering om hva KS jobber med. I juni la Regjeringen og KS i fellesskap 
frem en strategi for digitalisering i offentlig sektor, Èn digital offentlig sektor. KS ber 
Utdanningsdirektoratet og prioriteringsrådet merke seg aktiviteten som pågår. Flere av 
innsatsene vil ha direkte innvirkning på Feides utvikling og utbredelse.   
KS er etter ønske fra sine medlemmer (kommuner og fylkeskommuner) i ferd med å styrke 
sitt arbeid på digitaliseringsområdet. Utdanningssektoren er viktig innsatsområde her. KS skal 
videreutvikle sin styringsmodell og samhandling med kommunene på dette området, slik at 
både samarbeid, informasjon og forankringen til sentrale innsatser blir styrket. I tråd med 
føringene i den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor jobbes det også for å få bedre 
samordning med staten. 
Det er viktig at man i videre arbeid med utvikling og utbredelse av Feide er oppdatert på 
andre pågående prosesser knyttet til økosystem, identitetsforvaltning, 
informasjonssikkerhet, datadeling og utvikling av tjenesteplattformer i offentlig sektor.  
Link til digitaliseringsstrategi for offentlig sektor: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/ 
Vedtak: Tatt til orientering  
 
37/19.2 Ny funksjonalitet i kundeportalen: Logg over hvem som har aktivert/deaktivert en 
tjeneste med timestamp. 
Det ønskes en funksjonalitet i kundeportalen om hvem som har aktivert/deaktivert en 
tjeneste med en timestamp i en logg. 
Det ble også informert at det er vanskelig å skille mellom eier av et produkt og 
produktporteføljen til en tjeneste. Det ble diskutert roller i kundeportalen og behovet for ulik 
funksjonalitet avhengig av hvilken rolle man har. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/


Vedtak: Prioriteringsrådet foreslår at funksjonaliteten for en logg over hvem som har 
deaktivert/aktivert en tjeneste blir implementert i kundeportalen 

 
 37/19.3 Referater fra prioriteringsrådet 

Det kom frem som et behov for at referater og saksdokumenter fra prioriteringsrådet legges 
ut offentlig. 

 Vedtak: Prioriteringsrådet foreslår at referat og sakspapirer skal legges ut offentlig 
 

Sak 37/19.4 Øke betalingskontingent til Feide 
Det ble diskutert ved flere anledninger et ønske om å øke betalingskontingenten for Feide. 
Dette for å sikre stødig utvikling av nye integrasjoner og funksjoner i tjenesten. Feide er en 
viktig del av grunnopplæringen, og hvis ikke nye funksjoner blir implementert vil andre 
tjenester finne løsninger og Feides styrke i grunnopplæringen vil svekkes. Sektoren uttrykker 
villighet til å øke prisen for Feide for å i større grad kunne realisere nye og gode 
implementasjoner.  
Vedtak: Prioriteringsrådet foreslår å øke betalingen av Feide for å kunne finansiere årsverk 
hos Uninett. Dette for å sikre stadig utvikling av ny funksjonalitet i Feide. 
 
 
37/19.5 Datakvalitet i Feidekatalogen 
Det ble informert om en sak fra en tjenesteleverandør som informerer om dårlig datakvalitet 
i Feide-katalogene. Mye av dette er knyttet til mangelfull eller dårlig gruppedata. God 
datakvalitet blir viktig i fremtiden når tjenester i større grad utnytter seg av 
datadelingsfunksjonalitet i Feide. Det ble drøftet om det er hensiktsmessig med en sjekkliste 
for god datakvalitet i tillegg til strengere krav for sjekken av datakvalitet til Uninett.  
 
Det foreslås en video for Nye feide, dataporten og god datakvalitet, med hvilke gevinster 
dette medfører. Det foreslås at det kan opprettes grupper på tvers av vertsorganisasjoner 
med noen som kan Feide godt. Dette for å bistå i arbeidet med god datakvalitet og 
oppgradering av Feidekatalogen.  
 
Det er viktig å kommunisere tilskuddsordningen opp mot tjenesteleverandørene og vise til at 
brukermassen av nyeste skjemaversjon er stor. Det presiseres at det er viktig å jobbe opp 
mot tjenesteleverandørene for å få dem til å utnytte seg av mulighetene i Feide.  
Vedtak: Prioriteringsrådet foreslår ulike typer aktiviteter for brukere av Feide for å sikre god 
datakvalitet. I tillegg til at Feide blir et tema i ulike konferanser og samlinger. 
 

 
Tilleggssak: 
Sak 38/19 (jfr 21/19) Bruk av Feide i barnehage og andre sektorer i kommuner og fylkeskommuner. 
Vedlagt notat fra Inge Strømmen. (Vedlegg 3) 
Det ble drøftet hvilke av de nye sektorene som skal være en del av Feides grunnskolemodell og hvilke 
skal bli egne datamodeller. Det blir viktig å se på datamodellene for grunnopplæringen og UH-
sektoren som eksisterer nå, og opprette en arbeidsgruppe som kan se på hvordan lage en løsning for 
de nye sektorene som er foreslått. Det ble også spilt inn at dette burde ses opp mot 
informasjonsmodellen til FINT. Det drøftes videre å lage en god datamodell som definerer de ulike 
rollene som det er behov for i sektoren: skoleeier, skoleleder, FAU-medlem, helsearbeide osv. 
Vedtak: Prioriteringsrådet foreslår en arbeidsgruppe som jobber med en utredning for hvordan lage 
en løsning som inkluderer de nye sektorene som er nevnt i vedlegget. 
 


