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Sigrid Lian – Uninett 
Eivind Krieg Lysø - Uninett 
Hildegunn Vada - Uninett 

   
Saksliste:   
  
Sak 8/21 – Referat fra møtet 9. februar 2021 (Vedlegg 1) 

 
Vedtak: Godkjent uten merknader 

 
Sak 9/21 – Orientering fra Udir om status for Feide og pågående saker (Vedlegg 2) 

 
Saker det ble orientert om: 

- Nyhetsbrev 
- Infografikk 
- Webinar – Feide-dag, sensommeren  
- Referat fra tjenestestyremøte 25.03.2021 – vedlegg 2 
- Samarbeidsavtalen 
- LK –det er nyttig å få referatene fra tjenestestyret 
- Videreutvikling av kundeportal – avtale her 
- Handlingsplan – Viktig at brukergruppene er involvert tilstrekkelig.  
- Arbeid med målgrupper 
- Pilotering foreldre-barn 
- Utvidet rollestyring 
- Arbeid med målgrupper 
- eKommune – Feide-sesjon 
- Drop-in for medlemmer i prioriteringsrådet – Udir kommer med forslag til dato til 

høsten 

 
Vedtak: Tatt til orientering og Udir tar innspillene videre. 
 
Sak 10/21 – Sikker autentisering  
Yvonne Hansen, innleid konsulent, beskriver en utarbeidet A3 over sikker autentisering. Det er 
få som logger på med sterk autentisering. Udir ønsker å øke informasjonssikkerheten i 
grunnopplæringen.  
 



 
 
Hva kan vi gjøre for å få opp bruken av sterk autentisering/to-faktor? 
Det kommer frem fra prioriteringsrådet at noen av deres kommuner har aktivert for lærere, 
mens andre har avventet i forbindelse med korona-pandemien. Det er viktig at det skilles 
mellom sterk autentisering for elever og lærere, og videre finne statistikk for hvor mange 
lærere som logger på via sterk autentisering/to-faktor. Prioriteringsrådet påpeker også at det 
er viktig at Feide i større grad legger til rette for vertsorganisasjoner og kunne styre sterk 
autentisering på en enklere måte. Et forslag til løsninger er at Feide-brukere kan benytte 
innsynstjenesten til å si om de ønsker å benytte sterk autentisering eller ikke. Et annet forslag 
er å bruke trinninformasjon til å si f.eks «alle elever på 8. trinn skal sterk autentisering 
aktiveres for». Det er behov for å styre hvem som skal ha sterk autentisering på flere nivåer i 
organisasjonene. KS sier seg villig til å bistå Udir med å kommunisere informasjon knyttet til 
sterk autentisering i sine kanaler. 

 
Prioriteringsrådet poengterer som en forlengelse av diskusjonen rundt sterk autentisering at 
Feide kanskje bør ta en rolle i å forsøke å koordinere et arbeid på tvers av sektorer i 
kommunen. Ikke bare knyttet til sterk autentisering, men pålogging generelt – en 
innloggingsplattform til flere sektorer i kommunen. 
Uninett kommenterer at det er prosesser knyttet til ID-porten, helseID og samtaler med Digdir 
knyttet til eID. Feide har også sagt seg villig til å pilotere ansattporten. Det er ønskelig at flere 
innloggingsløsninger kobles til Feide.  

 
Vedtak: Tatt til orientering og Udir tar innspillene videre i arbeidet med sikker autentisering. 
 
Sak 11/21 – Feides produktstrategi  

 
Hildegunn Vada, avdelingsdirektør ved Uninett, presenterte om produktstrategien til Feide.  
Uninett har gått gjennom prioriteringsrådets kommentarer og innspill til strategien. 
Hovedpoenget med produktstrategien er ikke å synliggjøre alle de konkrete aktivitetene, men 
de overordnede linjene. Det er likevel viktig at de konkrete aktivitetene som trekkes frem 
henger godt sammen med helheten, der hovedmålet er noe som man skal strekke seg etter. 
Arbeidet skal være brukerorientert. 
Hildegunn kommenterte videre enkeltaktiviteter: 

- Personsentrisk ID 
- Tilby Feide-data via APIer 
- Feide og maskinporten 



Prioriteringsrådet hadde også kommet med innspill knyttet en «nasjonal FINT-løsning for 
grunnopplæringen via Feide». Rådet ble enige med Uninett om at Oslo kommune skal 
presentere use case for dette ved neste møte til høsten. 
 
Prioriteringsrådet påpeker at det siste overordnete målet bør ha et annet fokus. Det bør være 
et mål som fokuserer på at tjenestene som tilbys i Feide skal være gode og at målet har en 
ambisjon på vegne av elevene og studentenes læring. 
 
Videre prosess knyttet til strategien.  
Produktstrategien skal være et «levende» verktøy som gir mulighet til strategiske diskusjoner 
rundt overordnede mål og retning for Feide med de ulike interessentgruppene. Med bakgrunn 
i innspillene så lager Uninett et nytt utkast og bruker det blant annet som input i KDs prosess 
med strategi for Feide.  

 
Vedtak: Tatt til orientering og Uninett og Udir tar innspillene videre i arbeidet med 
produktstrategien. I neste møte presenterer Oslo kommune use case og tanker bak «FINT-
løsning for grunnopplæringen via Feide».  
 
Sak 12/21 – (jfr sak 5/21) Orientering om pågående prosjekt – Feide tjenesteonboarding 
ROS og DBA med Feide 

 
Ellen Wagnhild-Antonsen og Aksel Morris Bjørnø presenterte arbeidet som er gjort rundt 
brukerinnsikt knyttet til tjenesteonboardring med fokus på ROS og DBA. 
 
De oppsummerte arbeidet så langt der prosjektet har hatt samtaler med personer fra ulike 
nivåer i kommunen i flere kommuner. 
 
De oppsummerer samtalene med blant annet: 

- Prosessen med ROS-analyser og Databehandleravtaler tar lang tid 
- Det er kapasitets- og kompetansemangel på området personvern og 

informasjonssikkerhet 
- Behov for mer bistand fra sentralt hold 
- Ikke alle leverandører er like gode på å opplyse om hvilke data de henter 
- Dialogene med leverandører kan være krevende 
- ROS-analyser må vurderes igjen, noe som er krevende og tar tid 
- Ønsker å kunne kontakte andre som jobber med det samme i andre kommuner for 

erfaringsutveksling 
- Bør stiller mer krav til leverandørene 

 
Videre er tanken å snakke med leverandører.  
KS nevner at de allerede har gjort en del innsiktsarbeid både hos kommuner og leverandører, 
og kan dele verdifull innsikt. 
Oslo kommune nevner at det er gjort et arbeid i en undergruppe av SkoleSec. Dette arbeidet 
går ut på å utforme et forslag til dokument som skal hente inn informasjon som trengs fra 
leverandørene, knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Dette dokumentet er 
skreddersydd mot Feide-tjenester. Leverandørene skal komme med innspill på dokumentet.  
 
Prioriteringsrådet stiller spørsmål ved om sentrale myndigheter vil tørre å utforme avtaler 
som kan benyttes av kommunene. Loven sier at kommunene skal gjennomføre ROS-analyser, 
databehandleravtaler osv, men kommunene har ikke mulighet til å gjøre denne jobben alene. 
Kommunene må samarbeide, eller så må myndigheter bistå. Samtidig er det viktig å stille 



krav til leverandører på dette området. 
 
Vedtak: Tatt til orientering og Udir tar innspillene videre i arbeidet med tjenesteonboarding. 
 
Sak 13/21 – Status fra Uninett (Vedlegg 3)  

 
Sigrid Lian presenterte status fra Uninett. Se vedlegg 3. 

- Foresatte barn-API: 
o Uninett ønsker å teste med Oslo kommune før de åpner for pilotering. Uninett 

avklarer med Oslo om når og hvordan.  
- Utvidet rollestyring: 

o Forslaget på roller er litt forsinket, det vil komme en høring mot sektor knyttet 
til forslag til roller.  

- Tjenester med OIDC-konfigurasjon flyttes til kundeportalen 
o I løpet av juni flyttes OIDC-tjenestene fra dashboard.dataporten til 

kundeportalen. 
- Overgang til attributtgrupper 
- Datadeling 
- Innlogging med Helse-ID – PoC 
- Veileder for identifisering av enheter 
- AzureAD-pilot 
- Aktivering på skolenivå 

o Arbeidet begynner i starten av juni. 
 
I tillegg kom prioriteringsrådet med et innspill knyttet til arbeidet med «Tilgang på skolenivå». 
Ofte så piloterer kommuner en tjeneste på èn skole før den rulles ut til alle andre skoler. 
Leverandører bør også da granulere sin produktportefølje, dele opp i mindre tjenester. Hvis 
en kommune må sperre en tjeneste på grunn av for eksempel personverngrunner, kan 
kommunen i verste fall måtte sperre hele porteføljen med tjenester. Dette fordi tjenesten i 
Feide er registrert som en felles tjeneste istedenfor flere undertjenester.  

 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 14/21 Eventuelt 
 
Ingen saker på eventuelt. 
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Referat 

 

Til  Feide Tjenestestyre 

Fra  Uninett 

Dato  25.03.2021 

 

Gjelder               Møte i Feide Tjenestestyre  

 

 

Tid  12.00-13.30 

Sted  Videomøte, Zoom 

Deltakere Iver Kristoffersen (Udir), Kathrine Solstrand (Udir), Annette Grande Furset (UNIT), 

Lars F. Hatlehol (UNIT), Hildegunn Vada (Uninett), Sigrid Lian (Uninett) 

Saksliste 

Sak 1/21 Referat fra møte i Tjenestestyret 08.12.2020 

Tjenestestyret godkjente referatet uten kommentarer. 

 

Sak 2/22 Orienteringssaker fra Udir, Uninett og UNIT 

Det orienteres etter behov om Feide-relaterte tema innenfor: 

- Utvikling 

- Drift 

- Økonomi 

- Tjenester 

- Utrulling 

- Eventuelt referat fra arbeidsgrupper 

- Referat fra kontakt med Prioriteringsråd 

- Annet 
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Unit 

Unit omfattes av strukturendringene omtalt i sak 3/21 og er allerede i gang med den første av to 

store omstillingsprosesser som følge av endringene.  

 

Udir 

11. mars ble det sendt ut nyhetsbrev til feideadministratorer og tjenesteleverandører, samt FM-nett. 

 

Udir vurderer hvordan de best skal kommunisere mot de ulike målgruppene fremover. Det 

gjennomføres blant annet intervju med Feide-administratorer og skoleledere.  

 

Udir deltar i et prosjekt Uninett har startet der man bruker tjenestedesign for å se om prosessene 

som vertsorganisasjoner må gjøre rundt risiko- og sårbarhetsvurderinger og etablering av 

databehandleravtaler kan forenkles. 

 

Sammen med Uninett og Bergen kommune er det levert presentasjoner til en Feide-sesjon på 

eKommune-konferansen 15.april.  

 

Det har vært møter angående bruk av Feide til fritidskort og for PPT-tjenesten, men det er foreløpig 

ikke gjort noen avklaringer. 

 

Angående oppgraderingen til Feide 2.0 inkludert aktivering av nye Feide er det en fylkeskommune 

som gjenstår, og fristen er satt til utgangen av mars. Antall friskoler som tar i bruk Feide øker og de 

fleste er etablert med nyeste Feide-versjon.  

 

I det forrige møte med Prioriteringsrådet for Feide i grunnopplæringen deltok representanter fra 

Uninett og det ble godt mottatt. Referat fra møtet ligger her (https://www.feide.no/moter-og-

referater-i-prioriteringsradet-grunnopplaeringen) 
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Uninett 

 

Drift 

Feide-tjenesten hadde et utfall på OIDC-tjenesten på noen minutter 15. desember 11:22-11:23. Ble 

gjort noen forbedringer angående minne og etter det har tjenesten fungert som normalt.  

 

Januar 2021 ligger på topp 3 i bruk av Feide pr måned noensinne. 

 

Utvikling 

 

Det har vært gjort en stor jobb med forbedring av Feides kundeportal. Vi ser at kundeportalen er et 

viktig verktøy for våre kunder, og den må være enkel å bruke for både vertsorganisasjoner og 

tjenesteleverandører. Følgende har blitt gjort siste kvartal: 

• I slutten av februar la vi ut et grensesnitt som skal hjelpe tjenesteleverandørene med 

overgangen fra enkeltattributter til attributtgrupper 

(https://www.feide.no/nyhet/tjenesteleverand%C3%B8rer-endre-til-attributtgrupper-innen-

7-april ). Vi satte frist om at jobben må gjøres innen 7.april, men det har kommet noen 

tilbakemeldinger som gjør at datoen nok blir skjøvet på.  

• I starten av mars ble endelig muligheten for registrering av alle typer tjenester (inkludert 

OIDC-tjenester) tilgjengelig i kundeportalen i stedet for det gamle Dataporten dashboard. 

Det er gjort mye grunnarbeid for å muliggjøre dette, og det jobbes fortsatt med å forbedre 

prosessen og å få flyttet OIDC-tjenester over fra Dataporten dashboard til kundeportalen. 

• Selve registreringen av en tjeneste har også blitt forbedret og bit for bit kommer nå på plass.  

Arbeidet med å koble til nye innloggingsmetoder bærer frukter: 

• I starten av mars prodsatte vi ID-porten innlogging på Feide-kontoer etter en vellykket 

pilotperiode.  

• Vi samarbeider med Norsk Helsenett om en proof-of-concept-løsning for sammenkobling 

mellom Feide og Helse-ID. 

 

Vi styrker Feides funksjonalitet rundt datadeling. Vi har i perioden lansert en proof-of-concept-

løsning for ny metode for tilgangskontroll til API-er. Løsningen er testet ut av blant annet FS. 

I tillegg til utvikling av ny funksjonalitet jobber Uninett hardt med å modernisere Feide. Dette for å 

gjøre enda raskere og smidigere utvikling i tiden som kommer. Det har blitt gjennomført en vesentlig 

oppdatering av koden i innloggingstjenesten, som inneholder mye refaktorering og ny testdekning. Vi 

jobber også med å øke robustheten på en rekke komponenter.  

Følg med på veikartet som er tilgjengelig på https://www.feide.no/veikart    
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Sak 3/21       Strukturendringer i kunnskapssektoren v/Uninett og Unit  

Regjeringen ved Kunnskapsdepartementet (KD) har besluttet å iverksette strukturelle endringer for 

organiseringen av kunnskapssektoren. Arbeidet med å gjennomføre de varslede endringene starter 

umiddelbart. Se pressemelding fra regjeringen her: 

Regjeringen slår sammen virksomheter til nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse - 

regjeringen.no 

 

Nytt direktorat med hovedkontor i Bergen 

Med virkning fra 1. juli 2021 slås Kompetanse Norge, Diku og deler av Unit sammen til et nytt 

direktorat; Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. I tillegg til disse organisasjonene vil 

også følgende oppgaver/enheter bli innlemmet i det nye direktoratet: 

• Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) 

• Register over vitenskapelige publiseringskanaler 

• Universell 

• Oppgaver i NOKUT som ikke er direkte knyttet til tilsyns- og akkrediteringsoppgavene 

 

Nytt tjenesteleveranseorgan med hovedkontor i Trondheim 

Med virkning fra 1. januar 2022 organiseres Units tjenesteleveranser innenfor IKT sammen med 

Uninett, Uninett Sigma2 og deler av NSD. Den nye virksomheten får ansvar for tjenesteleveranser til 

kunnskapssektoren. 

 

For Unit sin del pågår nå et arbeid med å avklare hvilke oppgaver som hører hjemme i direktoratet og 

hvilke som hører hjemme i tjenesteleveranseorganet. Units oppgaver med nasjonal samordning på 

IKT-området, policyutvikling, samt arbeid med styringsmodellen for informasjonssikkerhet er 

oppgaver som planlegges lagt til direktoratet. Units oppgaver i Samordna opptak, med unntak av de 

digitale løsningene som benyttes i gjennomføringen av opptakene, legges også til direktoratet. 

Samordna opptak er en kritisk tjeneste som er inne i sin mest hektiske periode fra etter påske og ut 

august. For å redusere risiko for årets opptak vil derfor Samordna opptak ikke overføres fra Unit til 

direktoratet før 1. januar 2022.  

 

Samstyringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning, med Digitaliseringsstyret, 

fagutvalg og tjenesteråd, videreføres ut året. Intensjonen med Digitaliseringsstyret vil bli videreført 
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også etter 2021, men den konkrete utformingen vil måtte tilpasses de nye virksomhetene. Det vil 

også være naturlig å fortsette det gode samarbeidet i tjenesterådene.  

 

Uninett og Unit vil i hele 2021 ha stort fokus på å opprettholde normal tjenesteproduksjon.  Det vil 

ikke merkes så mye til omorganisering og sammenslåing av etatene dette året. 

 

Tjenestestyret tok saken til orientering. 

 

Sak 4/21       Samarbeidsavtalen v/Uninett 

 

Høsten 2018 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Utdanningsdirektoratet, Unit og Uninett 

om forvaltning, drift og utvikling av Feide. Denne avtalen dannet utgangspunkt for etableringen av 

Feide Tjenestestyre slik vi kjenner det i dag. En evaluering av samarbeidet og avtalen var opprinnelig 

planlagt innen utgangen av 2019, men ble utsatt blant annet i påvente av etablering av ny modell for 

brukermedvirkning i forvaltning og videreutvikling av eksisterende fellestjenester i høyere utdanning 

og forskning. Denne er nå etablert og har vært i bruk siden mai 2020. 

 

Med bakgrunn i at Unit har etablert egen styringsmodell for fellestjenester i høyere utdanning og 

forskning er alle parter enige om at den neste samarbeidsavtalen kun inngås mellom 

Utdanningsdirektoratet og Uninett.  I utgangspunktet ønsket Uninett en avtale som enkelt kunne 

utvides til å favne et samarbeid om en portefølje av tjenester grunnopplæringen kan ha nytte av, 

men Utdanningsdirektoratet ønsket å videreføre en avtale som kun omhandlet Feide.  

 

Udir og Uninett har igangsatt en prosess for å enes om ny samarbeidsavtale, med mål om at ny 

avtale signeres i løpet av Q2 2021. 

 

Inntil en ny samarbeidsform er etablert vil Uninett videreføre dagens samarbeidsavtale og 

tjenestestyre. 

 

Tjenestestyret tok saken til orientering. 

 

Sak 5/21       Handlingsplanen for digitalisering av grunnopplæringa v/Udir 
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Ny handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringa ble lansert i desember 2020. Arbeidet med 

oppfølging av handlingsplanen ble igangsatt i februar 2021, og sluttrapportering er planlagt innen 

utgangen av året. Handlingsplanen støtter i hovedsak opp om delmål 2 i Digitaliseringsstrategi for 

grunnopplæringen 2017–2021: «IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av 

opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte». 

 

Handlingsplanen inneholder 18 tiltak. Av disse har Udir ansvaret for oppfølging av 15 tiltak, mens KD 

selv følger opp tre av tiltakene.  

 

Tiltak 3 har Feide-teamet ansvaret for og det består av:  

- Videreutvikle kundeportalen (styrke sluttbrukeropplevelsen for skoleeiere som bruker 

kundeportalen og støtte opp om mål om datadeling og styrke personvernarbeidet i skolen)  

- Foreldre-barn funksjonalitet i Feide (gi foreldre bedre innsikt i barnas digitale skolehverdag) 

- Personsentrisk identitet (en identitet som følger eleven gjennom utdanningsløpet) 

 

Ett av tiltakene som KD selv følger opp, gjelder å «Utarbeide en strategisk plan for videre utvikling av 

Feide som blant annet viser hvilke utfordringer Feide skal løse.». Her vil det være naturlig at Udir og 

Uninett samarbeider om å bistå KD med beskrivelser utfordringer og muligheter som kan danne 

grunnlag for deres arbeid med den strategiske planen. 

  

Forslag til videre samarbeidet knyttet til handlingsplanen 

• Nåværende samarbeid videreføres for utvikling av personsentrisk identitet og foreldre -barn-

funksjonalitet. 

• Ambisjonene for videreutvikling av Kundeportalen defineres, og samarbeidet formaliseres.  

• Dialogen om eventuelle øvrige samarbeidsområder knyttet til handlingsplanen videreføres.  

• Omfanget av samarbeidet avstemmes med tilgjengelig kapasitet og finansiering. 

 

Udir og Uninett har god dialog om de tiltakene som berører Feide. 

 

Tjenestestyret tok saken til orientering. 

 

Sak 6/21       Produktstrategi v/Uninett 
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Feide tjenestestyre vedtok 12.06.2020 at Uninett skulle etablere en arbeidsgruppe for å utarbeide en 

produktstrategi for Feide, med ambisjon om å komme i mål med en første versjon i løpet av høsten.  

 

Bakgrunnen for vedtaket om ny produktstrategi var at Uninett fra 2020 innførte forvaltning av 

tjenester som produkter og -linjer med tilhørende produktansvarlige. I forbindelse med dette, samt 

generelle endringer i landskapet rundt Feide, er det behov for å få på plass en ny visjon, høynivå 

målsetninger og produktstrategi for Feide som understøtter behovene og forventningene i sektoren, 

myndighetene og hos Uninett.  Visjon, målsetninger og produktstrategi vil bli viktige for langsiktige 

og kortsiktige veikart og prioriteringer.  

 

Produktstrategien for Feide skal være et levende dokument, og vil oppdateres jevnlig med bakgrunn i 

blant annet tilbakemeldinger fra Feides brukere eller føringer fra myndighetene.  

 

Tjenestestyret fikk i møtet presentert produktstrategien og en begrunnelse for hvorfor de ulike 

punktene er valgt ut.  

 

Førsteutkastet til produktstrategien har vært presentert for UH-sektorens tjenesteråd for 

infrastruktur, mellomvare, data og informasjonssikkerhet, og Utdanningsdirektoratet planlegger en 

workshop med prioriteringsråd for Feide i grunnopplæringa. 

 

Etter at prioriteringsrådet for grunnopplæringa har hatt en gjennomgang av produktstrategien er det 

naturlig at en versjon 2 av produktstrategien utarbeides med utgangspunkt i endringer foreslått av 

fora for brukermedvirkning. 

 

Tjenestestyret tok saken til orientering. 

 

Sak 7/21  Eventuelt  

Det neste møtet i Tjenestestyret er satt til onsdag 2.juni 12:00-14:00. 
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3. mai starter Kristian Bergem som ny leder for avdelingen som Feide-teamet i 

Utdanningsdirektoratet tilhører.  



Status fra Uninett 
 

Foresatte- barn-API 
 

Oppgaven går ut på finne en måte å hente ut hvem som er foresatt. Foresatte skal så kunne logge 

seg på tjenester som støtter foresatte-innlogging ved bruk av ID-porten og få tilgang til informasjon 

knyttet til sine barn. Det skal også være mulig å hente ut hvilke barn som er knyttet opp mot en 

foresatt.  

Status 

Udir jobber med å finne deltagere i pilotprosjektet og de vil få beskjed om dato for et 

informasjonsmøte når vi i Uninett har fått gjort klart funksjonaliteten og testet den ut.  

Hva er implementert? 

1. PoC med testbrukere i Feide-systemet 

2. API er gjort klart 

3. Det nye attributtet er lagt til på ldap-servere til Uninett 

4. Uninett har testet APIene 

Veien videre 

1. Uninett tester  

2. Informasjonsmøte til de som deltar på piloten 

3. Pilotering mellom tjenester og vertsorganisasjoner 

4. Eventuelle korrigeringer etter piloten 

5. Oppdatere skjemaversjon og produksjonsetting 

 

 

  



Utvidet rollestyring 

 

Status 

Vi har gått gjennom innspillene vi har fått og utarbeidet et dokument med forslag til roller det 

utvides med.  

Veien videre 

• Forslaget blir sendt ut på høring 

• Utvikling - De nye rollene blir definert  

• Uninett tester 

• Pilotering med vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører som har kobling fra før 

• Eventuelle korrigeringer etter piloten 

• Avgjøre om det skal ventes på Foresatte-barn eller om det lages en egen skjemaversjon for 

utvidet rollestyring 

• Produksjonssetting  

 

Tjenester med OIDC-konfigurasjon flyttes til kundeportalen 

I løpet av sommeren flyttes alle tjenestene med OIDC-konfigurasjon (“Nye Feide”) fra Dataporten til 

Feides kundeportal. For dere som vertsorganisasjon har det vært slik at dere bare har trengt å 

forholde dere til kundeportalen for å aktivere tjenester, men det har vært mye forvirring ettersom 

noe funksjonalitet i kundeportalen ikke fungerer for tjenestene med OIDC-konfigurasjon. Dette 

gjelder f.eks statistikk over bruk av tjenesten og muligheten til å laste ned databehandleravtale.  

Det at tjenestene med OIDC-konfigurasjon vises som egne tjenester skaper forvirring dersom det 

også finnes med SAML-konfigurasjon. Da er det vanskelig å vite hvilken tjeneste som skal aktiveres. 

Vi vil derfor gi beskjed til tjenesteleverandørene at de bør flytte over OIDC-konfigurasjonen til 

tjenesten med SAML i løpet av sommer. De kan gjøre det ved å bruke funksjonalitet i kundeportalen 

for å flytte konfigurasjoner mellom tjenester innen en organisasjon.  

Flyttingen medfører også at tjenestene med OIDC-konfigurasjon vil vises i oversikten på nettsiden 

(https://www.feide.no/tjenester-med-feide-innlogging), noe som mangler i dag. 

 

  



Overgang til attributtgrupper  
 

Vi ønsker en felles håndtering av alle tjenester i Feide, uavhengig av om de bruker SAML2- eller 

OIDC-protokollen. Som et tiltak går vi bort fra å registrere enkeltattributter på SAML-tjenester til å 

bruke attributtgrupper. De nye gruppene gjør at tjenesten får ett enkelt valg av brukerinformasjon 

som fungerer både for SAML og OpenID Connect-konfigurasjoner.  

Uninett vil sørge for at alle tjenester bruker attributtgrupper fra 1. juni.       

Visning av attributtgrupper: 

 

Nyhetssak der overgangen til attributtgrupper beskrives mer detaljert 

 

  



Datadeling 
 

UX-designerne som er leid inn til å jobbe med kundeportalen er godt i gang med innsiktsarbeidet 

angående datadeling. De har intervjuet noen vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører, og 

gjennomført interne workshops med deltakere fra Udir, Uninett og teamet som videreutvikler 

kundeportalen.  

Målet er å få en felles forståelse for hva datadeling er i Feide-sammenheng, hvilke behov som trengs 

og hva vi skal prioritere å utvikle i kundeportalen.  

 

AzureAD-piloten 
 

Piloten må utvides i tid så vi får testet ut workarounds for sterk autentisering m.m. før vi går videre.  

Videreutviklingen vi ser MÅ på plass før vi går i produksjon:  

* signalisering av tofaktor 

* mulighet for sperre autentisering mot Feide-LDAP 

https://www.feide.no/veikart-innlogging 

 

Innlogging med Helse-ID - Proof-of-Concept 
Flere tjenester har behov for å kunne benytte Helse-ID som innloggingsmetode på linje med Feide-

kontoer, ID-porten, eduGAIN o.l. 

 

Sammen med Norsk helsenett vil vi gjøre en PoC-implementasjon som noen Feide-tjenester vil 

kunne prøve ut. 

 

Veileder for identifisering av enheter 

Feide har deltatt i Digitaliseringsdirektoratets arbeid rundt identifisering av organisasjoner, 

virksomheter og andre enheter, spesielt ifm med elektronisk adressering, autentisering og 

tilgangskontroll. Virksomhetssertifikater har vesentlige svakheter som i mange tilfeller gjør at det 

må lages tilleggsløsninger.  

Første steg er nå ferdig med en veileder som beskriver hvordan dette kan gjøres med dagens 

løsninger. Neste steg er tiltak som kan bedre situasjonen i fremtiden for å gjøre det enklere å, 

kontrollert og sikkert, dele data på tvers av organisatoriske grenser. 

https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/veileder-virksomhetsautentisering/2435  

 


