
REFERAT FOR MØTE I PRIORITERINGSRÅDET FOR FEIDE I GRUNNOPPLÆRINGEN   
4. NOVEMBER 2020 – VIDEOKONFERANSE  
Møtet startet kl. 09:00 onsdag 4.11 og avsluttet klokken 12:00 

  
Deltakere:   

Hilde Rafaelsen – Digitale Helgeland  
Brian Jørgensen - Oslo kommune   
Halvor Hvilen - Midt-Telemark IKT   
Inge Strømmen - Bergen kommune  

Jon Skriubakken – Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Lene Karin Wiberg - KS 

Sindre Gusfre Berge - Utdanningsdirektoratet  
Kathrine Solstrand - Utdanningsdirektoratet  
Halvor Hvilen – Midt-Telemark IKT 
 

Fraværende:  
 Viggo Fedreheim - Narvik kommune 

 

   
Saksliste:   
  
Sak 19/20 – Referat fra møtet 02.september 2020 (Vedlegg 1) 
Vedtak: Godkjent uten merknader 

 
Sak 20/20 – Presentasjon om FINT 
Frode Sjovatsen fra Vigo informerte om FINT.  
 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 21/20 – Mandat for prioriteringsrådet for Feide i grunnopplæringen (Vedlegg 2a og 2b) 
Udir ønsker å beholde deltakerne som allerede sitter i prioriteringsrådet for to nye år. I tillegg 
utvide til 6 representanter fra vertsorganisasjoner.  
Det foreslås at alle sakspapirer, inkludert vedlegg, legges ut på feide.no. 
 
Vedtak: Innholdet i mandatet beholdes slik det står i dag, men med en utvidelse av antall 
deltakere fra vertsorganisasjoner, antallet endres fra fire til seks. Alle sakspapirer skal legges 
ut på feide.no. 

 
Sak 22/20 – Orientering fra Udir om status for Feide og pågående saker 
Det ble informert om disse sakene: 

- Alle kommuner er på «nye Feide», og kun èn fylkeskommune gjenstår.  
Det spørres om hva Feide tenker rundt det å legge til rette for en raskere 
oppgradering av fremtidige Feide-skjema. Dette for at det ikke skal ta lang tid for 
vertsorganisasjoner å oppgradere. Forslag som nevnes for å forhindre dette er blant 
annet differensiert pris for de som ikke er på nyeste versjonen. Dette kan ses i lys av 
datakvalitet, da ulik skjemaversjon, praksis og datakvalitet i katalogene skaper 
problemer og uforutsigbarhet for tjenesteleverandører. 

- Udir informerte om at noen vertsorganisasjoner ikke er strukturert i henhold til 
nasjonale registre (NSR og Brønnøysundregisteret). Det jobbes med en prosess for å 
rette opp i dette. I den forbindelse dukker det opp et spørsmål angående 
kommunesamarbeid. Vil dette også gjelde kommuner som det er bestemt at skal 
samarbeide? 



- Feide har holdt og skal holde en rekke webinarer. Se arrangementsiden på feide.no 
for opptak, presentasjoner og informasjon om fremtidige webinarer: 
https://www.feide.no/arrangementer 

- Bistandsavtalen mellom Uninett og Udir (foreldre-barn kobling, tilgangsbegrensning 
på skolenivå, utvidet rollestyring og personsentrisk identitet). Uninett ønsker innspill 
til relevante roller. 

- Neste tjenestestyremøte er 8. desember 
- Feide.no – her legges det ut nyheter og annen viktig informasjon fortløpende 
- Kundeportalen blir stadig oppdatert, og det jobbes fortsatt med å integrere 

dashboard.dataporten.no inn i kundeportalen (kunde.feide.no).  
- Nyhetsbrev – det er sendt ut nyhetsbrev til tjenesteleverandører i Feide. Udir utforsker 

mulighetene for å nå andre relevante aktører/personer 
- Produktstrategi er lagt frem for Uninett. Udir skal også snakke med 

tjenesteleverandører, der Uninett skal være med.  
 
Vedtak: Tatt til orientering og Udir tar videre innspillene som prioriteringsrådet har kommet 
med. 
 
Sak 23/20 – Referat fra Tjenestestyret 17. september (Vedlegg 3) 
Udir orienterte om sakene fra tjenestestyret 17. September. Se referat fra tidligere møter i 
tjenestestyret her: https://www.feide.no/møter-og-referat  
 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 24/20 – (jfr Sak 17/20) KS sitt prosjekt ang. personvern og informasjonssikkerhet - 
SkoleSec  
Christian Sørbye Larsen informerte om status for prosjektet. UH-sektor har et arbeid på 
samme område. Det er interessant å kunne se hvilke samhandlinger man kan ha med UH-
sektor (Unit og Uninett). Hvordan bør vi samkjøre informasjon knyttet til personvern og 
informasjonssikkerhet mellom SkoleSec og Feide? Et møte med Uninett hadde vært å 
foretrekke. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 25/20 – Eventuelt  
Ingen saker på eventuelt 

https://www.feide.no/arrangementer
https://www.feide.no/m%C3%B8ter-og-referat

