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Sak 1    
Handlingsplan for digitalisering: veien videre (D-sak). 

 
Orientering om høringsrunden og diskusjon om Units videre arbeid med koordinere arbeidet med 
Handlingsplanen: 
Innspill til initiativene på området informasjonssikkerhet: 
o Sterk støtte til sikkerhetssatsingen 
Innspill til handlingsplanen på overordnet nivå:  
o Digitaliseringsstyret støtter institusjonenes tilbakemelding og revisjonene er gjort for å ivareta 

ambisjonsnivå versus kapasitet. Tydeliggjøring av roller og ansvar. Forholdet mellom fellesløsninger 
og ivaretakelse av lokal innovasjonskraft. 

o Digitaliseringsstyret fremhever også viktigheten av å forankre handlingsplanen lokalt i 
institusjonene. Viktig å få en realistisk forventningsavklaring. Institusjonene må selv revidere og 
tydeliggjøre sine egne handlingsplaner rundt digitalisering, og selv sørge for at deres ansatte har 
god nok digital kompetanse. 

o Viktig å presisere en god arbeidsfordeling, med tanke på kapasitet og rolleavklaring. Vi skal 
samarbeide, ikke lage egne løsninger. Vi trenger en god og løpende dialog for å sikre fellesløsninger. 

o Gevinstrealisering knyttet til det totale resultatet, og for den enkelte institusjon, må komme bedre 
frem i handlingsplanen. 

o Det er mer å hente på samarbeid mellom forskning og utdanning.  
o Det er viktig å tydeliggjøre Units ansvar for digitalisering på forskningsområdet for institusjoner 

utenfor UH.  
  
 
Sak 2   
Orientering fra møte i programstyret for Program for styrket informasjonssikkerhet (O-sak). 
  
Det ble gitt orientering fra møtet ved programdirektør Anders Lund, Uninett:  
 
o Møtet i programstyret ble holdt 25.04. 
o Programstyret 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 
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Lars Atle Holm, Direktør ved NMBU 
Anette Thorkildsen Osaland, CISO ved UiA 
Hildegunn Vada, Avdelingsdirektør ved Uninett  

o Programstyret gjorde avklaringer rundt programmets tre hovedprosjekter og styrets rolle i 
programmet, med særlig fokus på prosjektet for innføring av ny styringsmodell og dette prosjektets 
plassering i programmet, gitt Units myndighetsrolle på område.  

o Styringsdokumentasjon for programmet er vedtatt i Digitaliseringsstyret 11. april, men var 
utgangspunkt for overordnet introduksjon til innholdet ovenfor Programstyret. 

o Styret legger opp til 4 møter a 2 timer i året. 
o Neste møte vil ha fokus på prosjektmandat for ny styringsmodell og prosjektet for 

analyse og respons (så snart som mulig og senest 20. juni). 
 
Kommentarer fra Fagutvalget: 
 
o Det er veldig positivt at man har oppnådd bredde når det gjelder sammensetning av programstyret, 

samt bedre kjønnsrepresentasjon. 
 

 
Sak 3   
Implementering av Styringsmodellen for informasjonssikkerhet og personvern i UH-sektor (O-sak). 
Arbeid med tilstands- og risikovurdering på sektornivå. 
 
Det ble gitt orientering om status for arbeidet og besøksrunden i sektoren og ved KD underliggende 
direktorater og selskaper i 1Q 2019. Det ble i tillegg gitt orientering om metodikken i arbeidet med 
tilstands- og risikovurderingen og tidsplan frem mot behandling i programstyret 20. juni: 
 
o Oppfølgingsmøter med KD, statusmøter hver 14. dag 

o Alle 21 statlig eide universitet og høgskoler har hatt informasjons- og kartleggingsmøter 

o Kartlegging av øvrige virksomheter under KD: Prosessen er godt i gang 

o Risiko- og tilstandsrapport levert til KD, unntatt offentlighet (§15) 

o Det er utarbeidet anbefalinger til institusjonene. Brevene skal gjennom ledermøte i Unit. 

Anbefalingene blir fulgt opp av Unit 

o Innhold i tilstandsrapporten: 

o Informasjonsverdiene i forskning og høyere utdanning er svært varierte. 

o Personalressurser – Bedre lederforankring, men ingen vesentlig styrking av 

personalressurser 

o Trusler – Universiteter og høgskoler kan være attraktive mål for eksterne aktører  

o Styrker og sårbarheter – Gjort mye godt arbeid lokalt med få ressurser, men flertallet sliter 

med god innføring av ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern 

o Modenhetsnivå:  

o Grønt: Virksomheten har innført og satt i drift et dokumentert ledelsessystem for 

informasjonssikkerhet. Aktivitetene i ledelsessystemet gjennomføres innenfor alle 

virksomhetsområder (undervisning, forskning, administrasjon og formidling). Aktivitetene 

dokumenteres og fører til kontinuerlig forbedring. 

o Gult: Virksomheten har innført og delvis satt i drift et dokumentert ledelsessystem for 

informasjonssikkerhet. Enkelte (men ikke alle) aktiviteter i ledelsessystemet gjennomføres 

innenfor utvalgte virksomhetsområder (undervisning, forskning, administrasjon eller 

formidling). De aktiviteter som gjennomføres blir i noen grad dokumentert og fører til 

kontinuerlig forbedring. 



 

  3  

o Rødt: Virksomheten har ikke (eller har i svært begrenset grad) innført og satt i drift et 

dokumentert ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Aktivitetene i ledelsessystemet 

gjennomføres ikke (eller gjennomføres tilfeldig og ad hoc). De aktiviteter som eventuelt 

gjennomføres dokumenteres ikke (eller dokumenteres i svært liten grad). Aktivitetene 

fører ikke til kontinuerlig forbedring. 

o Frem til 4. juni – utarbeidelse av en offentlig risiko- og tilstandsrapport 

o 4. juni – presentasjon av hovedfunn på sektornivå på Digitaliseringskonferansen 

o 20. juni – behandling av rapporten i Programstyret  

 

Kommentarer fra Fagutvalget: 
 
o Tilstandsvurderingen peker på mange områder med status rødt. Unit må legge til rette slik at 

institusjonene har forutsetninger til å gjøre et arbeid for å oppfylle kravene. 
o Det er ønskelig med tydeligere oversikt over hva institusjonene blir målt på i tilstandsvurderingen. 
o Fagutvalget støtter bruk av trafikklysfarger i oversikten over modenhetsnivå. 
o Fagutvalget ønsker at Unit følger opp tilstandsvurderingen og kommer med klare anbefalinger til 

institusjonene. 
 
 
Sak 4   
Program for informasjonssikkerhet (D-sak). v/Anders Lund, Uninett AS 
   
Det ble gitt status for arbeidet med prosjektene Deteksjons- og analysekapasitet og Rågivning og 
kompetanseheving: 
o Styringsdokumentasjon for programmet beskriver vektlegging av "analyse og respons" før 

"rådgiving og kompetanseheving" - fokuserer derfor på dette i oppstart 

o UTKAST til mandat foreligger, men dette skal diskuteres med UiO og NTNU før forankring og 

beslutning i Programstyre 

o Viktig del av prosjektet er å "etablere sektorens analysesenter for cybersikkerhet" (tilskuddsbrev fra 

Unit til Uninett): Dette må vi forsøke å se i sammenheng med erfaringer UiO og NTNU har, samt 

muligheter vi har for å få til godt samvirke mellom infrastrukturer for analyse 

o DNS Brannmur er i pilot, og gitt interesse i sektoren vil denne tas ut av satsningen og bli en 

selvbærende tjeneste 

o Prosjektet "analyse og respons" vil fokusere videre på å styrke respons-delen av sektoren, gjennom 

å bedre understøtte kommunikasjon mellom de operative miljøene (IRT, CERT, SOC): Etablere pilot 

for "sikker chat" på tvers av disse 

o Utfordring er å gjennom mandat gi omriss/rammer for hele perioden, være konkret på 

oppgaver nært i tid (2019/2020) og samtidig gi rom for løpende prioriteringer og pilotering/utvikling 

som skal resultere i verdiøkende tjenester 

o Veikart (program og prosjekt) peke retning og sette aktiviteter inn i kontekst 

 
Kommentarer fra Fagutvalget: 
 
Mandatet for prosjektet for analyse og deteksjonskapasitet: 
o Tjeneste som sperrer for phishing fungerer allerede effektivt og bra. 
o Det ble stilt spørsmål rund estimater og hva som ligger bak budsjetttallene.  
o Det ble diskutert hvilke miljøer som er scopet for prosjektet: de operative sikkerhetsmiljøene. 
o Kunne IRT-ledere være referansegruppe for prosjektet? De håndterer hendelsene og kjenner 

utfordringene i sektoren. 
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Rådgivning og kompetanseheving: 
o Utvalget ser frem til å få mandatet for det tredje prosjektet i satsingen – prosjektet for rådgivning 

og kompetanseheving. Det er et stort behov for kompetanseheving i sektoren. 
o Det er uheldig at prosjektet for rådgivningstjenester er forsinket.  
o Hva vil omfanget være? Hvilken kompetanse og kompetansebygging for hvem? Spisskompetanse 

eller generell kompetanse på området? Faglig ansatte eller administrativt ansatte? 
o Både institusjonene og private selskaper har laget e-læring og andre moduler for opplæring. Det er 

mange verktøy der ute som bør kartlegges. Basic opplæring i informasjonssikkerhet finnes allerede, 
men institusjonene trenger å vite om det er noen deler som bør være felles for sektoren.  

o Difis veiledere finnes, men de er ikke sektortilpasset. 
o Det er ønskelig at sektor involveres. Nødvendig med klarhet i rolle og oppgavefordeling. Hvor mye 

skal diskuteres i programstyret versus i andre fora. Fagutvalget har mye kompetanse og erfaring og 
kjenner godt til sektorens behov. Programstyret vil ikke foreta prioriteringer. Det er andre som bør 
bidra med å gjøre prioriteringene. 

o I prosessen med å utarbeide Handlingsplan for digitalisering ble det mange diskusjoner om hvordan 
Unit og institusjonene skal samhandle om informasjonssikkerhet ift de øvrige initiativene i 
handlingsplanen. Hvordan skal vi jobbe med informasjonssikkerhet på tvers av områdene og på 
overordnet nivå? Saken diskuteres videre på neste møte i Fagutvalget. 

o Sikresiden er implementert i sektoren og tilbyr relevante ressurser.  
o  Behovet varierer mellom institusjonene. Noen tjenester vil institusjonene måtte betale for dersom 

man ikke har investert i intern kompetanse på informasjonssikkerhet. 
 
 
Neste møte i Fagutvalget avholdes til høsten. Institusjonene møtes på Sikkerhetsforum 3. juni. 
 


