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1. INNLEDNING 
Programmet «UH Sikkerhetssatsning 2019-2022» skal gå over fire år. I forkant av etableringen har 
nivået på informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren vært et diskusjonstema mellom 
Kunnskapsdepartementet, Uninett og sektoren. Det har også blitt gjennomført en ekstern vurdering 
av arbeidet med informasjonssikkerhet i Uninett, knyttet til Uninett CERT, Sekretariatet for 
informasjonssikkerhet og Forskningsnettet. I 2017 publiserte departementet 
«Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021» og i 2018 ble Unit 
opprettet. Dette konkretiserte arbeidet og en sentral finansiering for perioden kom på plass. 
 
Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 inneholder følgende tiltak: 

 

5.4.10 En målrettet styrking av informasjonssikkerheten  
Kunnskapsdepartementet har overordnet ansvar for informasjonssikkerheten i UH-
sektoren og vil fortsette å stille tydelige krav til institusjonene, og følge opp disse 
kravene gjennom styring og tilsyn. Disse kravene bygger på nasjonale regler og føringer 
og må forstås som minstekrav til informasjonssikkerhet. Departementet legger vekt på 
at UH-institusjonene har et bevisst forhold til informasjonssikkerheten som en kritisk 
suksessfaktor for egne digitaliseringsstrategier og strategiske satsinger. Universitetene 
og høyskolene er kunnskapsvirksomheter hvor forvaltning og foredling av 
informasjon/data er en del av kjernevirksomheten. Å videreutvikle denne 
kjernevirksomheten gjennom en strategisk satsing på digitalisering innebærer også at 
institusjonene må ha et aktivt forhold til styringen av informasjonssikkerheten, og ha 

en egen strategisk interesse i å løfte denne høyere enn de nasjonale minstekravene. 
 

I Prop. 1 S (statsbudsjettet) for budsjettåret 2019 er det satt av 17,5 millioner for å gi dette 
tiltaket konkret innhold: 
 

Regjeringa foreslår 17,5 mill. kroner til eit program for informasjonstryggleik i 
universitets- og høgskolesektoren. Evalueringar har peikt på veikskapar ved tryggleiken i 
forskingsnettet og utfordringar med å få på plass tilstrekkeleg styring av 
informasjonstryggleiken i sektoren. 

 
Midlene er forslått gitt til Unit, men det er påpekt at disse midlene også kan anvendes til å gi 

Uninett tilskudd. Noe mer detaljering rundt forventet innhold i prosjektet er gitt i kap. 281 post 01: 
 

Kunnskapsdepartementet foreslår å løyve 17,5 mill. kroner årleg til UNIT til eit program for 
informasjonstryggleik i universitets- og høgskolesektoren. Dette er i utgangspunktet eit 
fireårig program. Programmet skal mellom anna forbetre evna til å førebygge, oppdage og 
handtere truslar mot forskingsnettet, og inkludere tiltak som betre analyseverktøy og 
kompetanseheving. 
 

Unit er nå ansvarlig for eierstyringen av Uninett, og har gjennom tildelingsbrev for 2019 satt 
rammer for Uninetts del av programmet: 
 

Kunnskapsdepartementet har i digitaliseringsstrategien for universitets- og 
høyskolesektoren lagt vekt på at universitetene og høyskolene har et bevisst forhold til 
informasjonssikkerheten som en kritisk suksessfaktor. Departementet har lagt til grunn at 
institusjonene i arbeidet med digitalisering har en egen interesse i å ha bedre 
informasjonssikkerhet enn de nasjonale minstekravene. Kunnskapsdepartementet gir tilsagn 
om 17,5 mill. kroner til Unit for en årlig satsing innen informasjonssikkerhet i universitets- 
og høyskolesektoren. Av disse gis tilsagn om 12,5 mill. kroner til Uninett og et prosjekt for 
styrket informasjonssikkerhet og etablering av sektorens analysesenter for cybersikkerhet. 
Målsettingen er blant annet å forbedre evnen til å forebygge, oppdage og håndtere trusler, 
og inkludere tiltak som bedre analyseverktøy, tilbud om rådgivingstjenester og 
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kompetanseheving. UNINETT skal i samarbeid med sektoren etablere et prosjekt for å 
realisere målene, med deltagelse fra informasjonssikkerhetsmiljøene på Gjøvik (NTNU) og 
USIT ved UiO. Unit vil på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet styrke styringen av 
informasjonssikkerhet i sektoren gjennom å etablere roller i tråd med beskrivelsene i 
rammeverket ISO/IEC 27014:2013. De øvrige 5 mill. kroner skal finansiere etablering og 
forvaltning av disse oppgavene og rollene i Unit. UNINETT kan få tildelt enkelte oppgaver 

knyttet til operasjonalisering av oppgavene i dette rammeverket. UNINETT CERT skal 
ivareta oppgaven med å være et sektorvist responsmiljø slik dette er beskrevet i 
rammeverket og det skal utarbeides en arbeidsdeling og et løpende samarbeid mellom Unit 
og UNINETT i håndteringen av IKT-sikkerhetshendelser. Arbeidet med gjennomføringen av 
rammeverket handler i stor grad om å koordinere og forbedre sektorens etablerte rutiner 
og kapasitet for hendelseshåndtering samt å sette dette inn i en større nasjonal 
sammenheng. 

2. MÅL 
I forarbeid, fram til satsningen ble vedtatt av departementet, er det pekt på flere områder som bør 
inngå i et program for økt satsning på informasjonssikkerhet i UH-sektoren. Dette har også vært 
drøftet og forankret i «Fagutvalg for informasjonssikkerhet», samt i «Prioriteringsrådet for nett og 
nettnære tjenester». Prop. 1S og tildelingsbrev støtter opp under disse forslagene, og i dette 
framkommer flere målsetninger med programmet. 
 
Sektoren skal totalt sett forbedre sin evne til å forebygge, oppdage og håndtere trusler, og 
styringen med informasjonssikkerheten i sektoren skal under bedre kontroll. Dette skal samordnes 
bedre og gjøres mer helhetlig, og settes inn i en større nasjonal sammenheng. Den totale effekten 

av dette er at arbeidet med informasjonssikkerhet i sektoren skal opp på et bedre nivå enn de 
nasjonale minstekravene. 
 
Tydeliggjøring av ansvar og roller vil også inngå som et mål med programmet. Gjennom 
implementering av styringsmodellen vil det utarbeides arbeidsdeling og et løpende samarbeid 
mellom Unit og Uninett i håndteringen av IKT-sikkerhetshendelser. 

3. LEVERANSER 
Programmet vil gruppere arbeidet i tre hovedområder: 

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

 
Ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern (Ansvarlig: 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: 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. 
 
Rådgivingstjenester og kompetanseheving (Ansvarlig: 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. 
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4. RAMMEBETINGELSER 
Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 er tydelig på behovet for 
en målrettet styrking av informasjonssikkerheten i UH-sektoren, og føringer for gjennomføring er 
gitt gjennom tildelingsbrev til Unit og Uninett. Rammene for innholdet er også satt av «Fagutvalg 
for informasjonssikkerhet» og nedfelt i foreslått handlingsplan som går til Digitaliseringsstyret for 
godkjenning. 
 
Gjennom tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Unit, og videre i tildelingsbrev fra Unit til 
Uninett, kan programmet få styringssignaler. I etableringen tas det utgangspunkt i at programmet 
vil ha en årlig ramme på 17,5 millioner, med varighet fire år, fastlagt i årets tildelingsbrev. 
 
Programmet eies av Unit, med programledelse hos Uninett. 

 
I de delene av programmet hvor Uninett har ansvar er det pekt på at gjennomføring skal skje med 
deltagelse fra informasjonssikkerhetsmiljøene på Gjøvik (NTNU) og USIT ved UiO. 

5. AVGRENSNINGER OG AVHENGIGHETER 
I oppstart av programmet er det naturlig å vektlegge prosjektene «Ny styringsmodell» og 

«Analysesenter og responsmiljø». Det vil gjennom arbeid med implementasjon av styringsmodell i 
Unit bli en tydeliggjøring av roller og ansvar, som vil være med på avgrensning av omfang. 
Kartlegging og rapportering i dette arbeidet vil også være viktig innspill når prioritering og mer 
målrettet rådgivingstjenester og kompetanseheving i sektoren skal etableres. 
 
Programmet kan ikke ta ansvar for gjennomføring av oppgaver som virksomhetene selv er juridisk 
ansvarlige for, men programmet skal i størst mulig grad tilby målrettede tjenester som gir gevinster 
og tilrettelegge i større grad for at virksomhetene kan bedre utføre oppgaver de er ansvarlige for. 

6. INTERESSENTER 
Gjennomføringen av programmet skal skje i tråd med de føringene som er gitt gjennom 
tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet, og videre i tildelingsbrev til Uninett fra Unit. Disse gir 
målsetninger for programmet hvor hele universitets- og høyskolesektoren er involvert, og mer 
spesifikt pekes det på et samarbeid med UiO og NTNU. Forankring i sektoren er viktig, både på 
innhold og faktisk gevinstrealisering. Deltakelse i programstyre og framtidig referansegruppe (eller 
flere referansegrupper om dette er hensiktsmessig) må gjenspeile dette, samtidig er det viktig å 
bygge på allerede eksisterende fora i sektoren: 

• Fagutvalg for informasjonssikkerhet 
Inngår i den strategiske styringsmodellen Unit har etablert i sektoren, og skal bidra til 

brukermedvirkning. 

• Prioriteringsråd for nett og nettnære tjenester 
Etablert av Uninett for å sikre brukermedvirkning på tjenesteporteføljen Uninett har. 

• UH-IT 
Samarbeidsorgan mellom de største institusjonene i sektoren rundt IT (IT-ledere). 

 
God kommunikasjon rundt programmet er en viktig premiss for å realisere målene. Det vil derfor 
være nødvendig å sette av egne ressurser til et slikt arbeid, og i den sammenhengen utarbeide mer 
detaljerte planer og strategi for en helhetlig kommunikasjon. 
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7. ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 
 

 
Programstyre består av: 

• Sigurd Eriksson, Ass. direktør og Avdelingsdirektør i Unit (Programeier, Leder programstyre) 

• Tom Røtting, Adm. direktør i Uninett 

• Lars Oftedal, IT-direktør ved UiO 

• Håkon Alstad, IT-sjef ved NTNU 

• Jostein Jensen, Direktør for sikkerhet ved NHN 

• Lars Atle Holm, Direktør ved NMBU 
 

8. PROGRAMMETS USIKKERHETER 
På et overordnet nivå i programmet er det et sett med risikoer som kan bidra til usikkerhet. 
Tabellen nedenfor viser noen slike, men det vil gjennom prosjektene i programmet ytterligere 
tydeliggjøres risikomatriser som er mer spesifikke.  
 

Risiko Håndtering av risiko 

Ressurspersoner nedprioriterer oppgaver i 
programmet til fordel for daglige operative 
gjøremål. 

Programstyre med eierskap til ressursuttak, 
samt tydelige bestillinger rundt omfang av 
oppgaver. Anvendelse av markedet for innleie. 

Manglende utbredelse av leveranser gjennom 

programmet. 

God kommunikasjon og informasjon rundt nye 

tjenester. God forankring i sektoren for 
arbeidet som gjøres. Synliggjøring av gevinster 
av fellesløsninger, i samarbeid med 
premissleverandører. 

Organisering som program kan hindre en smidig 
utviklings- og leveransemodell. 

Programstyret har kontinuerlig bevissthet rundt 
dette og legger til rette for og anerkjenner 
prototyping, MVP (Minimum Viable Product) og 
Design Thinking som metodikk. 

Programleder 
Programleder Uninett 

Programstyre 
Leder Unit 

Ny styringsmodell 
Prosjektleder Unit 

Analysesenter og 
responsmiljø 

Prosjektleder Uninett 

Rådgivningstjenester og 
kompetanseheving 

Prosjektleder Uninett 

Referansegruppe 
Faglig forankring og råd 

Programkontor 
Plan, rapportering, 

kommunikasjon, administrativ 
støtte 
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Manglende enighet og forankring blant 
interessenter fører til forsinkelser og 
begrensninger 

Programstyre med beslutningsmyndighet. Bruke 
nyopprettede styringsmodeller (på utsiden av 
programmet) for eventuelle beslutninger som 
krever dette. 

Forsinkede leveranser i deler av programmet 
påvirker leveranser i andre prosjekter. 

Identifisere og fokusere på avhengigheter i og 
utenfor programmet, tydeliggjøre roller og 

ansvar i programmet og eksterne leveranser. 

Programmet blir for fragmentert og gir for 
utydelig helhetsverdi for sektoren. 

Utarbeide veikart/handlingsplan som omhander 
hele programmet. Forankre innholdet hos 
viktige interessenter. 

 

9. TIDSPLAN OG MILEPÆLER 
Programmet vil basere seg på en mest mulig smidig gjennomføring, med fokus på kontinuerlige 
leveranser og realisering av tjenester/innhold som gir merverdi for sektoren. Dette betyr at 
planlegging og innhold for leveranser vil ha et fokus på kort og mellomlang tidshorisont. 
Prosjektene i programmet vil detaljere dette mer, mens overordnet i programmet vil en 
hovedleveranse være et veikart/handlingsplan (sommeren 2019) for programmets periode. Denne 
må kunne revideres jevnlig, i tråd med føringer gitt av Programstyre og de styringssignaler som gis 
av departementet og Unit gjennom tildelingsbrev. 

10. BUDSJETT OG FINANSIERING 
Programmets finansiering er å anse som investeringsmidler for å forbedre håndtering og kontroll 
med informasjonssikkerheten i sektoren. Investeringen er årlig på 17,5 millioner. Totalt 70 
millioner over fire år. Arbeidet med ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern vil 
basere seg på omlag 28,5% av disse investeringsmidlene, mens det resterende vil gå til arbeidet 
med analysesenter, respons, rådgiving og kompetanseheving. Her kan eventuelt departementet 
og/eller Unit komme med endrede styringssignaler, men dette er rammene som er gitt i 
utgangspunktet. 
 

I programmet er det viktig å forsøke å holde de administrative kostnadene nede, samtidig som disse 
i størst mulig grad holdes innenfor de prosjektene hvor de tilhører. På en slik måte at 
administrasjon av selve programmet holdes nede på et minimum og størst mulig effekt av 
investeringene går til gevinstrealisering. 
 
Gjennom programmet må de enkelte prosjektene utarbeide betalingsmodeller og 
finansieringsmodeller for den løpende håndteringen av tjenester og leveranser som etableres. 

11. STRATEGI FOR GJENNOMFØRING 
I programmet er det, som tidligere nevnt, naturlig å fokusere på «ny styringsmodell» og «analyse og 
respons» i oppstart av programmet. Dette har også vært avklart med sektoren, både i Fagutvalg for 
informasjonssikkerhet og i Prioriteringsråd for nett og nettnære systemer. Denne typen forankring 
er viktig i gjennomføringen av programmet, og for gevinstrealiseringens del en nødvendighet. 
 
For konkrete arbeidsoppgaver og milepæler i programmets prosjekter må det tas stilling til: 

• Anvendelse av markedet, som i endel sammenhenger kan gi hurtigere leveranser og bedre 
håndtere svingninger i etterspørsel 

• Forsøke å bygge på sektorens samlede kompetanse ved gjennomføring 

• Se til internasjonalt og nasjonalt samarbeid for å finne synergier, gjenbruk av løsninger og 
erfaringer 

• Ved gjennomføring vurdere hva det er viktig å bygge internt i sektoren av kapasitet, og 
dermed hvilken kjernekompetanse sektoren selv bør besitte opp mot markedsleveranser 

 
Programmets forskjellige prosjekter må tilrettelegge for at leveranser kan utvikles og leveres på en 
smidig måte. Det er viktig med en kontinuerlig leveransemodell, hvor fortløpende forbedringer kan 
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inngå. Gjennom å tilrettelegge for smidige leveranser, der Design Thinking, prototyping og MVP er 
viktige bærebjelker, vil man treffe brukerbehovene på best mulig måte, samtidig som programmet 
leverer kontinuerlig verdi. 

12. KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
Programmet er forventet å heve nivået på arbeidet med informasjonssikkerhet i sektoren. Det vil 
derfor være en forutsetning at programmet løpende leverer konkrete verdiøkende tjenester til 
sektoren og at disse får en utbredelse i sektoren. Et slikt samspill krever god informasjon og 
kommunikasjon rundt leveransene i programmet, samt god brukermedvirkning og forankring. 
 
Tidligere erfaring tyder på at sektoren har et varierende nivå på arbeidet med 
informasjonssikkerhet. Det vil i programmet være viktig å løfte de som er på et lavt nivå, samtidig 
som de institusjonene som i dag allerede har et sterkt fokus på slikt arbeid opplever at programmet 

bidrar til merverdi. 
 
Visjonen er at arbeidet med informasjonssikkerhet i sektoren skal opp på et bedre nivå enn de 
nasjonale minstekravene. Konkretisering av minstekrav, og bedre indikatorer som kan tydeliggjøre 
at sektoren er på riktig vei, vil kunne bidra til dette. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


