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Forord  

Universiteter og høyskoler er pålagt gjøre risiko- og sårbarhetsvurderinger av datasystemer 

som de bruker. Dette følger av Personopplysningsloven §14 om Internkontroll, og 

Personopplysningsforskriften §2-4 om Risikovurdering. Mange av systemene er felles 

systemer for flere institusjoner, med sentral konfigurasjon og drift, og lokal konfigurasjon og 

opplegg for bruk. 

Denne veilederen inneholder Sekretariat for informasjonssikkerhets anbefaling for 

risikovurdering av felles systemer. 

Utfordringen er å sørge for at de behandlingsansvarlige er tilstrekkelig involvert, og at 

risikovurderingen er tilstrekkelig forankret i sektoren, uten at hver institusjon skal måtte 

gjøre sin egen risikovurdering av det sentrale systemet fra grunnen av. 

Det forutsettes at institusjonene har et internkontrollsystem som beskrevet i «En veileder i 

styringssystem for informasjonssikkerhet i UH-sektoren» for lokal oppfølging av 

risikovurderingen. 

Formål og målgruppe 

Formålet med veilederen er å bidra til at universiteter og høyskoler samler sine ressurser til 

felles risikovurderinger av felles systemer på en profesjonell og rasjonell måte. Veilederen 

retter seg mot ledere og ansatte med ansvar for informasjonssikkerhet i et felles system, og 

mot ansvarlige med en rolle i den sentrale forvaltningen på brukersiden av det felles 

systemet. Det er tatt utgangspunkt i systemer som er anskaffet gjennom UNINETT, men 

anbefalingene kan brukes uavhengig av hvilken organisasjon som gjør den sentrale 

forvaltningen. 

Bakgrunn 

Utformingen av veilederen bygger på erfaringer med sentral risikovurdering av sentrale 

systemer. Erfaringen tilsier at en felles risikovurdering utført av representanter for sektoren 

er en rasjonell og lite ressurskrevende arbeidsform. Men det kreves et rammeverk for å sikre 

tilstrekkelig forankring i sektoren, ansvarliggjøring av den enkelte behandlingsansvarlige, 

knytning til den enkelte institusjons internkontroll, og rullerende oppfølging. 
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Ansvarsforhold 

Den enkelte institusjon har, som behandlingsansvarlig, det fulle ansvaret for at det gjøres en 

risikovurdering av det felles systemet institusjonen benytter. Institusjonen står ansvarlig 

overfor Datatilsynet, Riksrevisjonen og eieren KD. 

UNINETT har et ansvar for å forvalte de felles systemene på en slik måte at institusjonene 

kan oppfylle sine forpliktelser, og bidra til at sikkerheten blir ivaretatt. UNINETT står 

ansvarlig overfor institusjonene, og eieren KD.  

Gjennomføring av ROS 

Trinnene i en risiko- og sårbarhetsvurdering: 

 UNINETT inviterer, i samråd med prioriteringsrådet for systemet, til deltagelse i et 

behandlingsansvarlig-utvalg for en ROS. Det oppgis hvilke roller/funksjoner som bør 

være representert i et utvalg for systemet. Institusjonene foreslår medlemmer til 

utvalget. 

 UNINETT setter sammen utvalget, på samme måte som en referansegruppe i en 

ordinær ROS med bare én behandlingsansvarlig. Det bør være en viss bredde av 

institusjoner representert. Utvalget må også være tilstrekkelig lite til å arbeide 

effektivt. Det må videre være en god sammensetning med hensyn på roller i forhold 

til systemet. Det anbefales maksimalt 5 medlemmer i utvalget. Det anbefales at flere 

medlemmer i utvalget hentes fra utenfor prioriteringsrådet og arbeidsgruppen. 

 Utvalget forelegges prioriteringsrådet til uttalelse. 

 Utvalget opptrer som de behandlingsansvarliges representanter under ROS. 

 UNINETT fasiliterer ROS-prosessen med bistand fra Sekretariat for 

informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren. 

 UNINETT utarbeider ROS-rapport i samråd med utvalget. I rapporten skilles det 

mellom funn ved det sentrale systemet som krever sentrale tiltak, og faktorer som 

har med lokal konfigurasjon og bruk å gjøre, som hver institusjon må ta inn i sin 

internkontroll. 

 UNINETT forelegger ROS-rapporten for prioriteringsrådet og arbeidsutvalget. 
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 Prioriteringsrådet gjør en første vurdering av funn fra ROS-rapporten, og de tiltak 

som er foreslått. Prioriteringsrådet vedtar hvordan ROS-rapporten videre skal følges 

opp i forhold til det sentrale systemet. 

 UNINETT oversender ROS-rapporten til institusjonene, med prioriteringsrådets 

vurderinger og vedtak vedlagt. 

 UNINETT og systemets arbeidsgruppe er ansvarlige for å gjennomføre de vedtatte 

tiltakene som gjelder det sentrale systemet, i samarbeid med eksterne leverandører. 

 Hver enkelt institusjon tar ROS inn i sin internkontroll, og følger opp funn og tiltak fra 

ROS som angår lokal konfigurasjon og bruk, gjennom sitt styringssystem for 

informasjonssikkerhet. 

 UNINETT foreslår overfor prioriteringsrådet en passende takt for rullerende ROS for 

systemet, og vurderer løpende om planlagte endringer i systemet er så store at neste 

ROS bør fremskyndes. 

Videreutvikling 

Videreutvikling av Veileder for sentral risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) av et felles system i UH-

sektoren gjøres av Sekretariatet for informasjonssikkerhet i universitets- og 

høyskolesektoren. Praktiske erfaringer med ROS av felles systemer tas inn fortløpende for å 

forbedre veilederen. 

Bistand   

Ta gjerne kontakt med Rolf Sture Normann (rolfnor@uninett.no) eller Jon Strømme 

(jon.stromme@uninett.no) dersom du har spørsmål vedrørende ROS av felles systemer i UH-

sektoren.  
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