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Møte vedrørende etablering av styringsmodell for 
informasjonssikkerhet og personvern i UH-sektoren 
 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet til underliggende virksomheter i universitets- og 

høyskolesektoren datert 07.01.2019. Det fremkommer av brevet at departementet anser 

informasjonssikkerhet og personvern som en grunnleggende forutsetning for å kunne lykkes med 

digitaliseringen av sektoren. Kunnskapsdepartementets vurdering er at arbeidet med 

informasjonssikkerhet og personvern i dag ikke er på et tilfredsstillende nivå. På den bakgrunn mener 

departement at det er nødvendig å heve kvaliteten på dette arbeidet, for å kunne lykkes med 

digitaliseringen.  

 

På den bakgrunn skal Kunnskapsdepartementets styring av arbeidet med informasjonssikkerhet og 

personvern i sektoren styrkes. Dette skal skje ved at departementet innfører en ny modell for styring 

av informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning.  Modellen innebærer at 

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har fått i oppdrag fra 

departementet å utøve viktige styringsoppgaver med hensyn til informasjonssikkerhet og 

personvern. Oppgavene som departementet har lagt til Unit, og arbeidsdelingen mellom 

Kunnskapsdepartementet og Unit, er skissert i nevnte brev.  

 

I forbindelse med innføringen av styringsmodellen for informasjonssikkerhet og personvern i 

sektoren, har Unit behov for et møte med deres virksomhet. Vi har derfor satt opp et møte med 

dere. Se vedlagte oversikt over møtetidspunkter og møteform (fysisk møte/video).  

 

Hensikten med møtet er todelt: 

o Første del: Informere om hva det nye styringsrammeverket betyr for sektoren og for 

hver enkelt virksomhet, og besvare eventuelle spørsmål som dere måtte ha i 

tilknytning til rammeverket. 

o Andre del: Kartlegge status for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern 

hos dere. Kartleggingsskjema som vi skal fylle ut under møtet følger vedlagt. 

På første del av møtet ønsker vi at representant for ledelsen deltar sammen med 

informasjonssikkerhetsleder (eller tilsvarende) og representant for IT-avdelingen. Vi regner med at 

denne delen av møtet vil ta ca. én time.  

 



På andre del av møtet ønsker vi at informasjonssikkerhetsleder (eller tilsvarende) og 

personvernombud deltar, eventuelt også andre som dere mener kan kaste lys over status for 

arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern. Vi regner med at denne delen av møtet vil ta ca. 

to timer.  

 

Dersom foreslått dato og tidspunkt ikke passer for dere, ønsker vi tilbakemelding om dette så raskt 

som mulig og senest innen en uke før oppsatt møtedato til agnethe.sidselrud@unit.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Agnethe Sidselrud 

Seksjonssjef Jus og informasjonssikkerhet   Rolf Sture Normann 

        Seniorrådgiver 
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Vedlegg: 

- Oversikt over møtedatoer og møteform. 

- Kartleggingsskjema. 

- Brev fra KD av 07.01.2019. 
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mailto:agnethe.sidselrud@unit.no


Adresseliste 
 
Arkitekt og Designhøgskolen   postmottak@aho.no 
Høgskolen i Østfold    postmottak@hiof.no 
Høgskolen på Vestlandet   post@hvl.no 
Høgskulen i Volda    postmottak@hivolda.no 
Høgskolen i Molde    post@himolde.no 
Høgskolen i Innlandet    postmottak@inn.no 
Kunsthøgskolen i Oslo    postmottak@khio.no 
Nord Universitet    postmottak@nord.no 
Norges Handelshøgskole   nhh.postmottak@nhh.no 
Norges Idrettshøgskole    postmottak@nih.no 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet post@nmbu.no 
Norges musikkhøgskole    post@nmh.no 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet postmottak@ntnu.no 
OsloMet       
Samisk høgskole   
Universitetet i Agder    post@uia.no 
Universitetet i Bergen    post@uib.no 
Universitetet i Oslo    postmottak@uio.no 
Universitetet i Stavanger   post@uis.no 
Universitetet i Sørøst Norge   postmottak@usn.no 
Universitetet i Tromsø    postmottak@uit.no 
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