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D-saker 
 
Sak 1 Styringsmodellen for informasjonssikkerhet: Risikohåndteringsplan 
 
Agnethe Sidselrud orienterte. Unit har utarbeidet utkast til plan for håndtering av risiko som er beskrevet i 
Tilstandsvurderingen. Formålet er å foreslå effektive tiltak for å redusere risikoen for manglende 
måloppnåelse i UH-sektoren på området.  Innhold i risikohåndteringsplanen er: 

• Bakgrunn for utarbeidelse av denne plan 
• Hovedmålsetningene i digitaliseringsstrategien 
• Risiko for manglende måloppnåelse innenfor hver av de fire hovedmålene i digitaliseringsstrategien 
• Sammenhengen mellom de vedtatte initiativene som er omtalt i Handlingsplan for digitalisering som 

ble vedtatt av Digitaliseringsstyret våren 2019. 
• Anbefalte tiltak innenfor de anbefalinger som rapporten Tilstandsvurdering av informasjonssikkerhet 

og personvern blant de statlig eide universitetene og høgskolene, både på institusjonsnivå og 
nasjonalt nivå.  

 

Fagutvalgets innspill: 
• De konkrete risikoene bør beskrives bedre. 
• Risikoplanen bør vise til policy som beskriver minstekravene 
• Tips om å se til arbeidet som gjøres i Danmark med å vedta de konkrete minstekravene. 
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• I avsnittet om anskaffelser bør det fremgå tydelig at det skal gjennomføres vurdering ift 
informasjonssikkerhet. 

• Ønske om et konkretisert krav til institusjonene angående ressursbruk.  
Unit svarer: Vi ønsker, gjennom policyen, å ansvarliggjøre lederne slik at de er nødt til å stille med 
tilstrekkelig med ressurser for å sikre gode rammevilkår for arbeidet.  
 
Fagutvalget sender saken videre til Ledermøtet i Unit for beslutning.  
Fagutvalget foreslår at Risikohåndteringsplanen godkjennes, med bakgrunn i tilleggskommentarer 
som kom opp i møtet.  

Sak 2 Styringsmodellen for informasjonssikkerhet: Policy for informasjonssikkerhet 
 
Rolf Sture Normann orienterte. 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.  

KD har bedt Unit om å definere nasjonale minstekrav i en policy. KD skal fastsette policyen etter at Unit har 
kommet med forslag. Dette blir KD sitt dokument til sektoren.  
 
Fagutvalgets innspill: 

• Se på begrepsbruk og tekst:  
- side 4 under krav 3: Sensitive opplysninger – særlig kategori  
- Krav 6: Begrepet høyrisiko, ikke skriv «for personvern», da mister mye annet betydning 
- Side 5: «Datatilsynet har laget en liste». Bruk ordet «minimumsliste»  

• Øverst på side 2: Se på formulering om at «det er et minstekrav». 
Fagutvalget diskuterte om policyen dekker kun de nasjonale minstekravene, eller om den også 
dekker et høyere nivå. Det er vanskelig å dokumentere at du har oppnådd et høyere nivå enn de 
nasjonale minstekravene, derfor ønsker fagutvalget at det fremgå av innledningen at denne policyen 
går utover de nasjonale minstekravene. 

• Det fremlagte dokumentet er konkret nok for å følge opp for institusjonene. 
• Enkelte medlemmer av fagutvalget stiller spørsmål om de fremlagte kravene er minstekrav eller 

beskriver ønsket tilstand der institusjonene hever seg over minstekravene. 

 
Fagutvalget anbefaler Policy for informasjonssikkerhet med de kommentarene som kom opp i møtet.  
 

Sak 3 Mandat for prosjektet med rådgivingstjenester v/Anders Lund, UNINETT AS 
 
Anders Lund og Maria Luces orienterte. Uninett har utarbeidet et utkast til mandat for etablering av 
rådgivningstjenester i UH-sektoren. Mandatet viser til tilstandsrapport og handlingsplan for digitalisering. 
Prosjektet skal: 

1. Etablere en fellesfunksjon i sektoren med ansvar for overordnet koordinering av 
rådgivningstjenester, og som bistår sektoren innen informasjonssikkerhet og personvern.  
2. Kartlegge eksisterende kompetanse som kan tilgjengeliggjøres i sektoren og identifisere 
eksisterende tiltak for kompetanseheving som det kan være hensiktsmessig å bygge videre på. Dette 
skal bygge videre på allerede gjennomført kartleggingsarbeid i sektoren, for eksempel gjennomført 
risikovurdering (tilstandsrapporten, se under).  
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3. Iverksette nye tiltak for å heve kompetanse på institusjonsnivå innen informasjonssikkerhet og 
personvern i tråd med kartleggingen.  
4. Vurdere hensiktsmessige samhandlingsarenaer for å skape forankring, brukerinvolvering, drøfting 
av løsninger, etc.  
5. Vurdere hvordan prosjektet best mulig kan hjelpe institusjonene i arbeidet med kultur- og 
holdningsskapende arbeid innenfor informasjonssikkerhet og personvern 

 
 
Fagutvalgets innspill: 

• Burde det vært en del av rådgivningstjenesten å kunne tilby veiledning for grunnsikring IKT?  
Svar Unit: Ja, og viktig i forhold til et godt ledelsessystem. Vi legger inn dette i teksten på side 5. 

• Policy for informasjonssikkerhet (sak 2) konkretiserer mye, og dette prosjektet hjelper oss å se 
sammenhengen og innholdet i satsingen.  

• Kartlegging og involvering av brukerperspektivet legger føringer for hele prosjektet, slik at 
leveransene skal treffe bedre. 

• Ressurskrevende og ambisiøst mandat 
• Ønskelig at dette deles med sektoren: Maler, beste praksis-eksempler, veiledninger. 
• Investeringsmidler – løpende aktivitet 

 
Fagutvalget stiller seg bak forslagene til hovedleveransene i rådgivningsprosjektet. 
 
Sak 4 Ny klassifisering, endring av klassen “intern” til “beskyttet” 
 
Øivind Høiem ved Unit orienterte. 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.  

Klassifiseringer:  
1. Åpen 
2. Intern/Begrenset er endret til Beskyttet (Protected)  
3. Fortrolig 
4. Strengt fortrolig  

Fagutvalgets innspill: 
• Ønsker alternativ i en periode: Internt/beskyttet 
• Fargene er viktigst, så flere støtter forslaget 

 
Fagutvalgets flertall støtter forslag om at ny veileder med oppdaterte endringer legges på Units nettsider. 
Endring: Beskyttet (intern) 
 

Sak 5 Fagutvalgets rolle fremover 
 
Sonja Dyrkorn innledet. I forbindelse med ferdigstillelse av Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning 
og forskning har Fagutvalget tatt opp sin rolle i forhold til aktiviteter i de andre fagutvalgene. Hvilke saker 
skal vi uttale oss om og hvor ofte skal vi møtes? 
 
Fagutvalgets innspill: 
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• I løpet av dagens møte har fagutvalgets rolle blitt mye tydeligere, ettersom vi nå er med på å 
anbefale mandater, policyer eller tjenester. Lettere å se sammenhengen. 

• Unit har et pågående arbeid som tar for seg høyresiden av modellen for tjenestestyring. Fagutvalget 
ønsker å bli involvert i dette arbeidet.  

Unit sender medlemmene i fagutvalget en skriftlig orientering om det pågående arbeidet med 
Tjenestestyringsmodellen, og orienterer utvalget i neste møte.  
 

O-saker  
 
Sak 6 Felles verktøy for økt systematikk og risikovurderinger v/Unit og NTNU, Stian Husemoen 
 
Unit har utarbeidet første versjon av utkast til mandat for konseptfase for prosjektet. Prosjektet må treffe 
riktig på behov i sektoren. Fagutvalget inviteres til å se på utkastet og forberede innspill til neste møte i 
Fagutvalget.  
 
Stian Husemoen ved NTNU orienterte kort om NTNU sitt arbeid med verktøy for risikovurderinger: 
- NTNU har vært i dialog med store aktører i markedet, både privat næringsliv og offentlig virksomhet, for å 
se hvor problematikken ligger. Resultatet er nedslående, i og med at vi ikke har kommet så mye lenger enn 
de andre aktørene. Veldig mye baserer seg på tradisjonelle Excelark etter workshopbaserte møter.  
- Gjennomføring og oppfølging er krevende.  
- NTNU er opptatt av å ha et godt oversiktsbilde og sette inn tiltak der det trengs.  
- Vi er i gang med å lage kravspesifikasjoner der vi tenker et system som er selvgående med verdivurderinger 
og enkle ROS-analyser. 
 
Innspill fra fagutvalget: 

• USN deler sin kravspesifikasjon. Deres system Visma treffer godt på mange punkter, og har 
tilpasningsmuligheter. 

• Unit deler sin erfaring med ROS API som skal sikre en automatisert infoflyt. 
 
En prosjektgruppe settes ned i regi av Unit og saken tas opp igjen i et senere fagutvalgsmøte.  
 

Sak 7 Rammeverk for IKT-hendelser 
 
En skriftlig orientering om status ble sendt fagutvalgets medlemmer i forkant av møtet. 
Unit kommer tilbake til saken i et senere fagutvalgsmøte.  

 
 
Neste møte blir tidlig i januar 2020. Digitaliseringsstyret har møte 30. januar.  
Doodle sendes ut for å fastsette dato. 

Møtet ble avsluttet kl. 15:25.  
 
Vedlegg: Presentasjon vist i møtet. 
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