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Program for informasjonssikkerhet i UH-sektoren 

Bakgrunn 
Kunnskapsdepartementet har bevilget 17,5 mill. kroner årlig over en fireårsperiode til Unit til 
et program for å bedre informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren. Programmet 
skal blant annet forbedre evnen til å forebygge, oppdage og håndtere trusler mot 
forskingsnettet, og inkludere tiltak som bedre analyseverktøy og kompetanseheving. 
 
Programmet består av tre prosjekter:  

1. Ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern  
2. Analysesenter og responsmiljø  
3. Rådgivingstjenester og kompetanseheving  

  
Ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern (Ansvarlig gjennomføring: Unit)  
Denne delen av programmet vil implementere en styringsmodell for informasjonssikkerhet i 
sektoren, basert på rammeverket ISO/IEC 27014:2013. Gjennom dette arbeidet vil det også 
etableres en forvaltning av en slik styringsmodell, med tilhørende overordnet rapportering til 
Kunnskapsdepartementet.  
  
Analysesenter og responsmiljø (Ansvarlig gjennomføring: Uninett)  
Deteksjons- og analysekapasitet skal forbedres, og det skal etableres et helhetlig og felles 
analysesenter for cybersikkerhet i sektoren. Uninett skal ivareta rollen 
som sektorvist responsmiljø, i tråd med NSMs «Rammeverk for håndtering av IKT-
sikkerhetshendelser», og forbedre sektorens evne til å håndtere trusler. Både gjennom bedre 
tilrettelegging og organisering.  
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Rådgivingstjenester og kompetanseheving (Ansvarlig gjennomføring: Uninett)  
Programmet skal etablere rådgivingstjenester for implementering og helhetlig praktisering av 
etablerte ledelsessystem for informasjonssikkerhet, samt etablere et program for heving av 
kompetanse innenfor informasjonssikkerhet og personvern for lederen, forskeren, studenten 
og øvrige ansatte.  
 
 

Vurdering 
Programmet dekker flere av initiativene som er beskrevet i handlingsplanen på fagområdet 
Informasjonssikkerhet, og er det viktigste tiltaket for å realisere digitaliseringsstrategien på 
dette området. Det er derfor naturlig å innta programmet og de underliggende prosjektene i 
porteføljestyringen og -rapporteringen.  
 
Programmet er et pålagt utviklingstiltak med egen bevilging, jf. 
Kunnskapsdepartementetstildelingsbrev til Unit. Digitaliseringsstyret skal således ikke fatte 
vedtak knyttet til om programmet skal gjennomføres eller ikke, men siden programmet skal 
resultere i fellestjenester for sektoren ligger det i Digitaliseringsstyrets mandat å fatte vedtak 
om styringsdokumentet på programnivå. 
 
Programmets styringsdokument med fokus på hovedleveranser, organisering og foreløpige 
tidsplaner vil bli presentert i møtet.  
 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret godkjenner styringsdokumentet for programmet.  
 
 
Vedlegg  
Sak 21 – Vedlegg 21A – Program infosikkerhet styrende dokument 


