
REFERAT FOR MØTE I PRIORITERINGSRÅDET FOR FEIDE I 
GRUNNOPPLÆRINGEN   
18. MARS 2020 – VIDEOKONFERANSE  
Møtet startet kl. 09:00 onsdag 18.03 og avsluttet klokken 12:00 

  
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 1/20 Referat fra møtet 7.-8. november 2019 (Se vedlegg 1) 
Vedtak: Godkjent uten merknader 
  
Sak 2/20 Orientering fra Udir om status for Feide og pågående saker 
Utdanningsdirektoratet informerte om pågående saker: Feide-teamets 5 mål for 2020, 
feide.no, den nye kundeportalen, tilskuddsordning for friskoler, samling for Feide-
administratorer, samling for tjenesteleverandører, pålogging for 1.-4. trinn og Feide i 
barnehagen, webinar for fylkeskommunene den 30. mars. 
Det kommer frem at det burde være en sammenheng mellom oppgradering til skjemaversjon 
2.0 og aktivering av nye Feide. Dette bør skje i èn og samme prosess. 
Mye av grunnen til forsinkelse av oppgradering av feide-skjema er at kommuner og 
fylkeskommuner prioriterer sammenslåing. 
Det poengteres at hvis ikke utvidelser blir utviklet i Feide, så er det en mulig at det blir utviklet 
andre steder, her refereres det til blant annet kommersielle løsninger eller FIKS-plattformen 
til KS. Viktig at det er en god plan og at det samsnakkes om hva som er best for sektoren. 
 
Udir informerer om at det jobbes med en alternativ innloggingsmåte for 1.-4. trinn. Dette 
innebærer bruk av ikoner/emojier for at det skal bli enklere for barna å huske passordet sitt. 
En slik løsning er viktig og kan bidra til å sikre personvernet og informasjonssikkerheten. 
Hvordan lage en god løsning for sterk autentisering for elever? De kjenner ofte til hverandres 
passord. YubiKey (link) er testet av Narvik som en mulig løsning for sterk autentisering for 
blant annet Feide-tjenester.  
 
Vedtak: Tatt til orientering og prioriteringsrådet presiserer viktigheten av å følge opp de ulike 
utviklingssakene og få et konkret tidsperspektiv. 
 
 
Sak 3/20 Orientering fra sist tjenestestyremøte (Se vedlegg 2) 
Utdanningsdirektoratet orienterte om de ulike sakene ved sist tjenestestyremøte. Det 
etterspørres om Uninett og Unit kunne utdype sine tanker rundt prosjekter som for eksempel 
Datadelingsprosjektet, forholdet til Digitaliseringsdirektoratets felles datakatalog og 
maskinporten.  
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

https://www.yubico.com/


Sak 4/20 Orientering om bistandsavtale med Uninett (Se vedlegg 3) 
Avtalen gjelder sakene: 
20/19 Kobling foreldre og barn i Feide, 23/19 Tilgangsbegrensning på skolenivå, 33/19 
Utvidet rollestyring, 34/19 Personsentrisk identitet 
 
Utdanningsdirektoratet orienterte om bistandsavtalen som er inngått mellom Udir og Uninett. 
Merk at oppstart for de ulike prosjektene blir påvirket av dagens situasjon rundt COVID-19 
viruset.  
 
Prioriteringsrådet etterspør en mer konkret plan for gjennomføring.  
Det ønskes at relevante ressurspersoner, som har spilt inn forslagene tidligere og som 
kjenner til behovet, blir inkludert i utviklingsprosessen. Dette for å sikre dette blir gode 
løsninger for sektoren. Det er også et forslag å inkludere KS for å se på en felles arkitektur 
for sektoren.  
 
Vedtak: Tatt til orientering. Prioriteringsrådet etterspør en mer konkret gjennomføringsplan 
og foreslår at det opprettes dialog med personer som har kommet med innspillene, slik at 
løsningen speiler behovene som er spilt inn.  
 
 
Sak 5/20 (jfr sak 35/19, 22/19 og 14/18) Støttefunksjonalitet for risikovurdering og 
databehandleravtaler 
Utdanningsdirektoratet orienterte om arbeidet med støttefunksjonalitet for 
databehandleravtaler og risikovurderinger for tjenester som bruker Feide. Saken er meldt inn 
til neste tjenestestyremøte.  
 
Rådet foreslår at Datatilsynet involveres. I tillegg vil Oslo kommune og KS gjerne delta i dette 
arbeidet. Rådet savner en konkretisering av arbeidet videre. De som bruker løsningene, må 
bli involvert da det er viktig for å få til et godt resultat som understøtter behovet til sektor. 
 
Vedtak: Prioriteringsrådet foreslår at relevante brukere blir inkluder inn i arbeidet videre. 
 
Sak 6/20 (jfr Sak 33/19) Utvidet rollestyring (Se vedlegg 4a og 4b) 
I prioriteringsmøtet 17.-18. november 2019 ble det ønsket at standarden PIFU-IMS utvider 
rollebegrepet på bakgrunn av innspill fra Brian. Forslaget ble presentert. 
Det er viktig å koordinere PIFU og Feide, slik at rollene samsvarer. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
  
Sak 7/20 Eventuelt  
 7/20.1 – KS orienterer om innspillsmøte om handlingsplan for digitalisering i 

grunnopplæringen 

KD og KS arrangerte i samarbeid et innspillsmøte for kommunesektoren hvor 10 

inviterte kommuner og en fylkeskommune var invitert til å presentere utfordringer og 

forslag til tiltak. Udir var også invitert til å delta, og var representert med tre deltakere.  

Det kom mange nyttige innspill fra kommunene som deltok, deriblant flere som 

omhandlet styrket satsing på personvern, informasjonssikkerhet, fellestjenester –og 

spesifikt satsing på Feide. Deltakerne er bedt om å komme med skriftlige innspill i 

etterkant av møtet. Det vil være viktig å få diskutert tiltakene som angår Feide i 

prioriteringsrådet, i andre fora for kommunal sektor og med organisasjonene som 

jobber med forvaltning av Feide. 

 Vedtak: Tatt til orientering 

 



7/20.2 - Hvordan Feide-arkitekturen kan utvikles til å bli en effektiv 

støttestruktur for kommunenes GDPR-arbeid 

Det ble diskutert ulike funksjoner som Uninett og Udir ser på for å effektivisere 

GDPR-arbeidet. Blant annet: 

- Støtte for at ROS-analyser til tjenester ligger i kundeportalen 

- Datostempling for databehandleravtaler 

- eSignering for databehandleravtaler 

Vedtak: Tatt til orientering 

7/20.3 – Videreutvikling av nye Feide 

På innspillsmøtet 5. mars (se sak 7/20.1) spilte flere kommuner inn ideer til 

videreutvikling som vil kunne gi nye Feide en større gevinst. Noen av dem er: 

- Foresatt barn-API: Det er avgjørende med et foresatt-barn API. Dette er en del av 

bistandsavtalen mellom Udir og Uninett 

- Utvidet gruppe-API: Når nye roller blir en del av Feide, er det behov for å utvide 

gruppe API’et slik at skoleleder-rollen vil kunne få tilgang til alle grupper på egen 

skole. 

- Personsentrisk ID-API: Det bør være et API som kan oversette mellom en brukers 

ulike ID’er. Samtidig bør det være flere måter å opprette den personsentriske 

ID’en på. Slik at elever som ikke har logget seg på nye Feide vil få opprettet en ID 

når for eksempel faglærer kaller gruppe-API’et. 

Vedtak: Tatt til orientering. Prioriteringsrådet foreslår konkrete API’er som bør 

utvikles, og at relevante ressurspersoner blir inkludert i prosessen.  

7/20.4 – Videreutvikling av statistikk 

Detaljeringsnivået for statistikk i nye Feide er ikke det samme som i gamle Feide. 

Dette fordi dataporten i utgangspunktet var tilegnet UH-sektoren, som ikke så 

behovet for statistikk på skolenivå. Uninett ser for seg at dette er noe de kan lage. 

Kommunene har behov for mer fleksible betalingsløsninger for digitalt innhold. 

Statistikktilgang via API i fremtiden.  Dette er et viktig behov for grunnutdanningen 

generelt dersom det skal sees på nye betalingsmodeller. Bærum kommune og FOU-

prosjektet AVT2 (Oslo, KS, Bærum og SLATE) skal pilotere dette. Det er viktig å 

synliggjøre behovet slik at infrastrukturen er klar til å håndtere dette behovet når det 

kommer i fullskala, sannsynligvis høsten 2021. 

Utenom saken: Det kommer frem i diskusjonen at det er viktig med samlinger som 

ikke bare er for Feide-administratorer, men også for andre som har nytte av 

informasjon om Feide-funksjonalitet. KS vil gjerne samarbeide for å få ut slik type 

informasjon. 

Vedtak: Tatt til orientering. Prioriteringsrådet anbefaler at videreutvikling av statistikk 

tas videre til tjenestestyret og presiserer at dette er viktig for grunnopplæringen.  

 

 

 

 



7/20.5 – Feide i beredskap 

Kathrine orienterte kort om Udirs beredskapaktiviteter relatert til Feide. Iver 

Kristoffersen (avdelingsleder/medlem Tjenestestyret) har ansvar for 

beredskapsaktivititen knyttet til Feide og eventuelle spørsmål og innspill rettes til han. 

Løsningen med en fiktiv Feide-organisasjon for organisasjoner uten Feide ble 

informert om. Det ble påpekt at løsningen ikke er bra med tanke på personvern og 

informasjonssikkerhet. Burde ikke vært sånn, Alle burde være på Feide. Hvis alle 

hadde vært på Feide, hadde vi ikke trengt å sett personvernet i fare. Gjøres det en 

risikovurdering for løsningen?  

Vedtak: Tatt til orientering 


