
Referat prioriteringsrådet 
29. januar  

Deltakere: 

Brian Jørgensen Oslo kommune  
Lene Karin Wiberg KS  
Inge Strømmen Bergen kommune  
Jon Skriubakken Telemark fylkeskommune  
Sindre Gusfre Berge Utdanningsdirektoratet  
Kathrine Solstrand Utdanningsdirektoratet 

 

Mandat: 

Det ble foreslått en utvidelse av nåværende prioriteringsråd med ett nytt medlem fra Narvik 

kommune. Prioriteringsrådet er positive til innspillet. I tillegg foreslås det at Uninett deltar i en 

observatørrolle. Rådet er positive og tenker at det er fint å ha Uninett til stede for å kunne 

oppklare eventuelle spørsmål. Prioriteringsrådet har ingen innvendinger mot at mandatet 

endres.  

Vedtak: Mandatet utvides til å gjelde for Narvik kommune. Prosjektleder undersøker om 

Uninett vil delta på neste møte i mars.  

Oppfølging av tilbud til Uninett: 

Kathrine informerer om at Uninett har sendt en bistandsavtale som Udir ikke er fornøyd med. 

Det ventes på en ny og forbedret bistandsavtale. Dette gjelder (rådets prioriterte rekkefølge): 

1. Foreldre-barn-funksjonalitet 
2. Utvidet rollestyring 
3. Utvidet mulighet for tilgangsstyring 
4. Personsentrisk identitet 

 
Når det tas avgjørelser for videre utvikling av feide mener prioriteringsrådet det er viktig å 
forstå at grunnopplæringen består av 75% av Feide-brukerne. Avgjørelser i tjenestestyret må 
ta hensyn til dette. 

 
Manglende roadmap og kommunikasjon om gjennomføring av utviklingsprosjekter, gjør at 

det er vanskelig å forholde seg til Feide. Brukerne trenger forutsigbarhet. Hvordan kan man 

få fortgang i utviklingsprosjektene? 

Vedtak: Tatt til orientering 

Støttefunksjonalitet for risikovurderinger og databehandleravtaler  
 
Det foreslås å sette ned en gruppe bestående Uninett, en jurist og noen fra 

kommune/fylkeskommune som har jobbet med databehandleravtaler, risikovurderinger og 

DPIA. Denne gruppen bør få et mandat til å beskrive hvordan Feide-arkitekturen, særlig 

kundeportalen, kan videreutvikles til å støtte både leverandør-siden og skoleeiersiden i deres 

forpliktelser innenfor personvern. Dette skal blant annet sikre at det juridiske ansvaret for 

korrekt og oppdatert informasjon om Feide-produkter (fra leverandøren) samt 

godkjenninger/risikovurderinger (skoleeier) plasseres hos dem som har det formelle 

ansvaret. Her må det være et skille mellom tilrettelegger for gode prosesser 

(Utdanningsdirektoratet / UNINETT) og ansvarlige (leverandør/skoleeier). 



 

Prioriteringsrådet understreker hvor viktig det er for vertsorganisasjonene/skoleeiere at de får 

bistand i arbeidet med risikovurderinger og databehandleravtaler. Oslo kommune deltar 

gjerne i en slik arbeidsgruppe. 

 

Vedtak: Utdanningsdirektoratet ber tjenestestyret om å nedsette en arbeidsgruppe som skal 

utrede hvordan Feide-arkitekturen kan videreutvikles for å gi bedre støtte til skoleeieres og 

leverandørers lovpålagte arbeid med personvern. Arbeidsgruppen skal bestå av 

representanter fra UNINETT, skoleeier og leverandør, samt en med juristkompetanse. 

Utredningen skal være klar senest sommeren 2020, og det skal allokeres ressurser til å 

produksjonssette dette innen utgangen av 2020. 

 

Bruk av Feide i andre sektorer  
Hvis det skal Feide skal utvides til å gjelde for flere sektorer så er det viktig at det legges et 

godt arbeid bak det. Dette innebærer blant annet å lage en god datamodell og se på behov 

og strukturer i sektoren.  

Vedtak: Tatt til orientering 

 
Neste prioriteringsråd 17.-18.mars 
Prioriteringsrådet ønsker at Jon kan presentere FINT arkitekturen på neste møte. Saker som 

ønskes å tas opp, meldes inn til Sindre.  

Vedtak: Jon presenterer FINT-arkitekturen på neste møte som er 17.-18. mars 

 


