
REFERAT FOR MØTE I PRIORITERINGSRÅDET FOR FEIDE I GRUNNOPPLÆRINGEN   
11.JUNI 2020 – VIDEOKONFERANSE  
Møtet startet kl. 10:00 torsdag 11.6 og avsluttet klokken 11:30 

  
Deltakere:   

Brian Jørgensen - Oslo kommune   
Inge Strømmen - Bergen kommune  
Viggo Fedreheim - Narvik kommune 

Jon Skriubakken - Telemark fylkeskommune 

Lene Karin Wiberg - KS 

Sindre Gusfre Berge - Utdanningsdirektoratet  
Kathrine Solstrand - Utdanningsdirektoratet  

 
Fraværende: 
     Halvor Hvilen – Midt-Telemark IKT 

   
Saksliste:   
  
Sak 8/20 Referat fra møtet 18. mars 2020 (Se vedlegg 1)  
 
Vedtak: Godkjent uten merknader 

 
Sak 9/20 Orientering fra Udir om status for Feide og pågående saker 
Utdanningsdirektoratet informerte om status for Feide og pågående saker: 

• Aktivitetsplan for Udirs Feide-team 

• Pålogging for 1.-4. trinn 
• Feide i barnehagen 
• Nye sider på feide.no 

• Feide og friskoler 
• Planleggingsverktøyet i læreplanverket 

• Gjennomførte og kommende webinarer for Feide-administratorer 
• Oversikt over oppgradering til feide 2.0 hos vertsorganisasjonene 

• Bistandsavtalen mellom Udir og Uninett 

• Animasjonsfilm om Feide (lenke til filmen) 

• Avvikle Feide sin koronaløsing den 15. juli. 
 
KS påpeker at de kan bidra med å spre informasjon. 
Det er viktig at nye Feide blir informert om til tjenesteleverandører. Det finnes andre 
leverandører som kanskje ikke kjenner til Feide (nasjonale sentre nevnes).  
IT-sjefkollegiet og fylkesutdanningssjefkollegiet er noe man kan benytte til å informere om 
Feide.  
 
Kommentar til bistandsavtalen: I forbindelse med utviklingsprosjektet foreldre-barn så 
ønskes en høringsrunde for den nye datamodellen slik det ble gjort for skjemaversjon 2.0. 
Det er viktig å ha med en slik høringsrunde i tidsplanen for prosjektet. Det utrykkes også 
bekymring til at bistandsavtalen utsettes, da dette innebærer utsettelse av viktig 
funksjonalitet for grunnopplæringen. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
 

https://www.feide.no/nyhet/feide-kort-forklart


 
Sak 10/20 Orientering om neste tjenestestyremøte 
Utdanningsdirektoratet orienterte om sakene som tas opp ved tjenestestyremøtet 12. juni:  
  
Orienteringssaker fra Udir, Uninett og UNIT 

Finansiering av utviklingsinitiativer v/Uninett 

Tjenestestyring i høyere utdanning og forskning v/Uninett 

Pilot – delegering av autentisering v/Uninett 

Enhetlig fakturering av Uninetts kunder v/Uninett 

Oppdatering av samarbeidsavtalen v/UNIT 

Ny visjon og produktstrategi v/Uninett 

Endring av Uninetts representant i Tjenestestyret v/Uninett 

 
Prioriteringsrådet ønsker å få svar på om det finnes mulighet til finansiering/merfinansiering 
av viktige utviklingsprosjekter for grunnopplæringen. Dette for at disse prosjektene skal bli 
prioritert og gjennomført innen rimelig tid. (Se også sak 12/20). 
 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 11/20 (jfr sak 5/20) Støttefunksjonalitet for risikovurdering og databehandleravtaler 
Det foreslås å danne to arbeidsgrupper for å jobbe med dette. Èn som jobber med 
databehandleravtale og èn som jobber med risikovurdering.  
KS nevner at det er satt ned en arbeidsgruppe i forbindelse med deres prosjekt om 
informasjonssikkerhet og tenker at disse arbeidsgruppene må ses i forhold til hverandre.   
I arbeidet med risikovurderinger nevnes det at å støtte for gjenbruk av risikovurderinger er 
viktig. Samtidig er det fint om teknisk informasjon hadde kommet direkte inn fra 
tjenesteleverandører. 
En del av denne funksjonaliteten bør ligge i Feide, men også noe utenfor. Må ses i 
sammenheng med kvalitetskriterier for tjenesteleverandører. 
 
Vedtak: Prioriteringsrådet foreslår at det settes ned to arbeidsgrupper som jobber med 
henholdsvis databehandleravtale og risikovurdering i samarbeid med Uninett og medlemmer 
av prioriteringsrådet. Kommunesektoren bør være godt representert i disse arbeidsgruppene, 
og det må også sikres at disse sees i sammenheng. 
 
 
 
Sak 12/20 Oppfølging av dialogmøte med Uninett (se vedlegg 2) 
Prioriteringsrådet opplevde det som et positivt møte. Det stilles spørsmål til endring av 
prioriteringer i Feide. Hvem påvirker hva og hvordan er det mulig å påvirke på det som 
ønskes å utvikle fra grunnopplæringen sin side? Det er viktig at prioriteringsrådet for 
grunnopplæringen får reell mulighet til å bidra i prioriteringen av utviklingsprosjekter i Feide. 
Det er viktig at Uninett har kontakt med relevante ressurser fra sektor i prosessen ved 
utvikling av Feide for å sikre brukerperspektivet i kommunesektoren.  
 



Det foreslås et nytt møte i august/september der sakene som er en del av bistandsavtalen 
tas opp. Videre ønskes det to møter i året, et på høsten og et på våren. Hensikten er å følge 
opp viktige saker for grunnopplæringen.  
 
Vedtak: Prioriteringsrådet ønsker å få svar på mulighetene for å påvirke prioriteringer av viktige 
utviklingsprosjekter for grunnopplæringen. Det foreslås to møter per år med representanter fra 
prioriteringsrådet, Udir og Uninett.  

 
 
Sak 13/20 Eventuelt 
 13/20.1 – KS orienterer om deres nye prosjekt SkoleSec 

KS orienterte om deres prosjekt SkoleSec. Som handler om å utvikle en tryggere 
innramming av digitale læringsmiljø. Det dreier seg om å styrke samarbeid i arbeidet 
med informasjonssikkerhet og personvern i skolesektoren. Arbeidet skal bidra til en 
mer samordnet sektor, styrket kompetanse og forenkle og forbedre anskaffelse og 
implementering av nye fremtidige digitale tjenester i skolen.  
 
Vedtak: Tatt til orientering  

 
 

13/20.2 – Orientering om innspillsmøtet om handlingsplanen for 
             digitaliseringsstrategien  

KS orienterte om innspillsmøtet med Udir, i regi av KD, som ble avholdt 3. juni.  
 
 Vedtak: Tatt til orientering 
  

13/20.3 Neste prioriteringsrådsmøte  
Det foreslås et videomøte med prioriteringsrådet før det fysiske møtet i 
november. 
 
Vedtak: Det settes opp et nytt møte høsten 2020. 


