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Innkalling til møte 6 i Fagutvalg for informasjonssikkerhet og personvern 

Dato: Fredag 18. oktober 2019   
Sted: Deltakere kan møte opp fysisk i Units lokaler i Oslo og i Trondheim eller delta via video. 
 
Kl. 14.00 – 14.10: Oppkobling til virtuelt møterom: 
 
https://meet.lync.com/unit.no/rolfnor/JUXIKB9C 
 
Kl. 14.10 – 15.30: 
 
Agenda: 
 
D-saker 
Sak 1 Styringsmodellen for informasjonssikkerhet: Risikohåndteringsplan. (15 min.) 

 

Unit har utarbeidet utkast til en Risikohåndteringsplan. Formålet med planen er å peke på tiltak som kan 

redusere risiko for manglende måloppnåelse i UH-sektoren på området. Fagutvalget gis anledning til å gi 

innspill på fremlagte plan. 

 

Sak 2 Styringsmodellen for informasjonssikkerhet: Policy for informasjonssikkerhet. (15 min.) 

 

Unit har utarbeidet utkast til policy for informasjonssikkerhet og personvern for UH-sektoren. Formålet 

med policy er at sektoren bedre skal kunne vurdere sin egen etterlevelse av informasjonssikkerhet og 

personvern gjennom at policyen beskriver de nasjonale minstekravene. Fagutvalget gis anledning til å gi 

innspill på om den fremlagte policyen vil hjelpe sektoren i det daglige arbeidet.  

 
Sak 3 Mandat for prosjektet med rådgivingstjenester v/Anders Lund, UNINETT AS (15 min.) 

 

Utkast til mandat for etablering av rådgivningstjenester i UH-sektoren legges frem for innspill. 

  

Sak 4 Ny klassifisering, endring av klassen “intern” til “beskyttet” (15 min.) 

 

UiO og NTNU har et ønske om at betegnelsen på konfidensialitetsklasse INTERN endres på grunn av at 

de har erfart at flere tolker det slik at det er kun interne medarbeidere som kan få tilgang til slik 

informasjon. Unit støtter dette forslaget og legger frem saken for diskusjon og innspill. 

 

Sak 5 Fagutvalgets rolle fremover 

 

I forbindelse med ferdigstillelse av Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning har 

Fagutvalget tatt opp sin rolle ift aktiviteter i de andre fagutvalgene.  

https://meet.lync.com/unit.no/rolfnor/JUXIKB9C
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O-saker 
 
Sak 6 Felles verktøy for økt systematikk og risikovurderinger (15 min.) v/Unit og NTNU, Stian Husemoen 

 

Unit har utarbeidet første versjon av utkast til mandat for konseptfase for prosjektet. Utkastet sendes 

med dette til Fagutvalget. Prosjektet må treffe riktig på behov i sektoren. Vi inviterer utvalget til å se på 

utkastet og forberede innspill til neste møte i Fagutvalget.  

 

NTNU deler tanker fra sitt arbeid med verktøy for risikovurderinger.  

 

Sak 7 Rammeverk for IKT-hendelser. 

 

Skriftlig orientering om status sendes til Fagutvalget i forkant av møtet.   

      
 
 
 


