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Referat fra møte i Fagutvalg for informasjonssikkerhet 
Møte 1/2020 

Dato 22.01.2020 

Tid 14:00-16:00 

Sted Nettmøte 

Medlemmer   

Til stede Sonja Irene Dyrkorn (leder), UiB  Anders Lund, Uninett  

 Ingvild Stock-Jørgensen, UiT  Espen Grøndahl, UiO  

 Odd Asbjørn Halseth, NORD   Stian Husemoen, NTNU 

 Kristian Sollesnes, NiH  Paal Are Solberg, USN * 

 Anette Thorkildsen Osaland, UiA Sjur Martin Bjerke, UiS * 

   

Ikke til stede Marianne Høgtveit Myhren, NSD AS   

Unit Agnethe Sidselrud Grete Christina Lingjærde (Sak 1) 

 Asbjørn Reglund Thorsen (Sak 6) Kjersti Lerstad (referent) 

 Benjamin Gangvik  

 

Merknader: 
* Ragni Serina Zlotos fra USN og Marina Davidian fra UiS har sluttet og blir erstattet når institusjonene har 

kommet med forslag til nye medlemmer. I dette møtet stilte Paal Are Solberg fra USN og Sjur Martin Bjerke 

fra UiS.  

 

Sak 0 Referat og dagsorden. Saker til Eventuelt. 

Referat fra møte 18.10.2019 ble godkjent. 

Fagutvalgsleder orienterte kort om struktur for møtet: 

Orienteringssakene legges frem skriftlig uten at det settes av møtetid. Fagutvalget gis allikevel anledning til å 

komme med spørsmål eller kommentarer. Dette gir fagutvalget mer tid til å konsentrere seg om 

diskusjonssakene. 

Fagutvalget hadde ingen merknader til orienteringssakene. 

Det ble ikke meldt inn noen saker til Eventuelt. 

 

D-saker 

 

Sak 1 Innspill til arbeidet med styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av 

fellestjenester 
Grete Christina Lingjærde ved Unit orienterte om sakens bakgrunn og videre prosess. Det er nedsatt en 

arbeidsgruppe med medlemmer fra sektoren som har påpekt viktigheten av å ha et Råd for helhetlig 

prioritering over tjenestestyrene. Dette rådet (bestående av utvalgs-/rådsledere og Unit) skal sikre helhetlig 

behandling og prioritering av fagutvalg og tjenesteråd opp mot Digitaliseringsstyret. Arbeidsgruppen ønsker 

fagutvalgets innspill til det skisserte alternativ 2 i presentasjonen. 

Fagutvalgets innspill: 

• Bekymringer: 
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o Modellen ser litt tung og byråkratisk ut. 

o Modellen angir flere nivåer med beslutningsprosesser. Kan det bli overlapp i mandatene i 

brune og grønne bokser? 

o Hvilke bokser har hvilke mandat? Viktig å tydeliggjøre beslutningsmyndigheten. 

o Det mangler pil med strategiske føringer opp til Digitaliseringsstyret. 

o Unit er representert i råd for helhetlig prioriteringer. Klarer Unit å skille rollen mellom 

direktorat og leverandør? 

o Trenger man å ha både fagutvalg og tjenesteråd?  

Svar: Tjenesteråd skal ledes av sektoren og skal arbeide mest med drift og allerede 

eksisterende tjenester, men må også ha det strategiske perspektivet. Treårige veikart viser 

treårig horisont, men revideres årlig.  

o Det kreves ekstra kapasitet på informasjonssikkerhet og det juridiske innenfor 

fellestjenestene dersom rådet, Unit eller KD beslutter at en tjeneste må tas i bruk. Ansvaret 

for å ivareta informasjonssikkerhet er fortsatt plassert på den enkelte institusjon. Vil Unit 

eller KD pålegge institusjonen å bruke systemene/tjenestene? Hvor ligger ansvaret for 

beslutninger i modellen når institusjonene er uenige om dette?   

 

• Kan det illustreres bedre at det er mer emneorientert fokus oppover og at faglige vurderinger 

kommer inn fra sidelinjen? Modellen kan tolkes at alt skal igjennom de fem nivåene.  

• Viktig med jevnlig evaluering av modellen. 

• Sammensetningen i utvalgene/rådene er viktig. 

• Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å se effekten av modellen. Det må åpnes for en mulighet til 

å kunne revidere modellen. Det er bra at det åpnes for at fagutvalg for et område kan være identisk 

med et tjenesteråd for dette området. 

• Se grundigere på antall og fordeling innen tjenesteområder og tjenesteråd.  

o Områdedeling der IMD og Informasjonssikkerhet er samlet: Veldig brede områder 

 

Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalg for informasjonssikkerhet foreslår at det arbeides videre med modell 2, med bakgrunn i innspill 

som kom opp i møtet. 

 

Sak 2 Kartlegging av informasjonsverdier i UH-sektoren 

Benjamin Gangvik ved Unit orienterte. KD og Unit ønsker å komme nærmere et representativt bilde av 

informasjonsverdiene på sektornivå. Dette er viktig både fordi det vil ligge til grunn for prioritering av 

forebyggende arbeid, og det vil gi føringer for hvilke prioriteringer som skal gjøres i håndteringen av alvorlige 

IKT-sikkerhetshendelser. KD og Unit ser nå på andre måter å kartlegge sektorens informasjonsverdier i tillegg 

til kartleggingsmøtene med institusjonene, som er et viktig grunnlag for Unit sin risikovurdering. KD og Unit 

ønsker blant annet å starte en dialog med UHR sine utvalg innen utdanning og forskning for å få innspill fra 

deres medlemmer om hvilke informasjonsverdier de ser på som viktige å ivareta for sektoren. Videre 

vurderer også Unit behovet for standardisering innen kartlegging av informasjonsverdier og eventuelle 

fellesinitiativ for å bistå sektoren med dette arbeidet. Utvalget ble bedt om innspill: 

 

• Hvilke behov institusjonene har for å få bedre oversikt over sine informasjonsverdier (egnet verktøy, 
rådgivningstjenester). 

• Hvilke informasjonsverdier fagutvalget ser på som spesielt viktig. 
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• Hvor de mener informasjonsverdiene er mest uoversiktlig.   
 

Fagutvalgets innspill: 

• Det kan være en god ide å etablere rådgivningstjenestene på dette området. Vi har klart å kartlegge 

personopplysningene som behandles, men ikke de andre informasjonsverdier. 

• Vi har ikke et like klart bilde på hvordan vi skal dokumentere informasjonsverdier. 

• Dette er et enormt arbeid som kan virke urealistisk å gjennomføre. Smale fagfelt gjør at vi må ta små 

steg.  

• Rådgivning og veiledning må gi praktisk hjelp for institusjonene til å komme i gang. Fagutvalget 

etterlyser Beste praksis-eksempler.  

• Enkelte forskningsområder er særlig utsatt for spionasje, prosjektene som omfattes av 

Sikkerhetsloven og eksportkontroll – der trenger vi å skaffe oss oversikt over informasjonsverdier. 

• Vi kan ta utgangspunkt i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets veileder.  

Svar Unit: Departementene jobber med dette.  

• Bør vi ha nærmere dialog også med NSD? NSD har også en datahåndteringsplan (DMP) som kan 

benyttes både for prosjekt som behandler personopplysninger og ikke. NSD har også utviklet et arkiv 

for DMP-er og en Data Policy Manager. De to sistnevnte er foreløpig i en beta-versjon. 

• Er det noen kontrollspørsmål vi kan stille, eksempelvis ved innmelding av prosjektene i 

meldingsarkivet? EU krever en data management plan. NSD og REK trenger også informasjon. Det 

ville vært hensiktsmessig å finne en rutine/etablere en prosedyre for dette som institusjonene kan 

implementere. 

Unit innhenter informasjon om hva UiA har gjort i forbindelse med dette. 

• Det skal jobbes med dette innen rådgivningsprosjektet i sikkerhetssatsingen. Det er høyt prioritert å 

utarbeide malverk for det konkrete arbeidet.  

 

Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalget tar saken til orientering og ber Unit ta med innkomne innspill i videre arbeid.  

 

Sak 3 Oppnevning av nye medlemmer i fagutvalget 

Fagutvalgets leder orienterte om endringer blant medlemmene i utvalget: 

Ragni Serina Zlotos har sluttet ved USN og Marina Davidian fra UiS går over i en annen stilling. Begge trer ut 

fra fagutvalget. Fagutvalget takker for innsatsen. 

Institusjonene er forespurt å finne en erstatter til medlemmene senest innen 1.3.2020. 

 

Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalget tar saken til orientering.  

 

Sak 4 Møteplan 2020 
Benjamin Gangvik ved Unit orienterte om møtedatoer for 2020: 

• 26. mai: Fysisk møte i forbindelse med digitaliseringskonferansen (alternativt 29. mai) 

• Et møte i september: Møte i forbindelse med revisjon av digitaliseringsstrategi med frist 1. oktober 

• Et møte i november. 
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Microsoft Teams tas i bruk som primært verktøy for samhandling, kommunikasjon og distribusjon av 

møtedokumenter til fagutvalget.  

Fagutvalget har per dags dato en rutine på at møtedokumenter sendes ut en uke før møtene tar sted. Etter 

tilbakemelding på at dette er noe kort tid å sette seg inn i alle møtedokumentene vil vi prøve å sende ut 

møtedokumentene to uker før møtene der det er mulig. Ferdige dokument vil også bli lastet opp til Teams 

fortløpende når de er klare.  

Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalget støtter bruk av Teams og gir Unit ansvar for å finne møtedatoer som passer inn i 

Digitaliseringsstyrets årshjul. 

 

Sak 5 Implementering av VDI (Varslingssystem for digital infrastruktur) ved institusjonene 

underlagt KDs styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern 
Agnethe Sidselrud ved Unit orienterte. Kunnskapsdepartementet ønsker å få etablert hensiktsmessig varsling 

i UH-sektoren. Departementet har bedt Unit å sende et brev til virksomheter underlagt KDs styringsmodell 

for informasjonssikkerhet og personvern om implementering av VDI – Varslingssystem for digital 

infrastruktur. Med utgangspunkt i egne risikovurderinger skal virksomhetene bes om å vurdere innføring av 

VDI og melde egen beslutning til Unit. Virksomhetene bes om å vurdere risiko for datainnbrudd for på 

bakgrunn av den, vurdere anskaffelse av VDI. Noen av virksomhetene nylig har anskaffet VDI eller er i ferd 

med å gjøre det. Unit skal i disse tilfellene be om informasjon om når det ble anskaffet og innført.  

Unit foreslår å fasilitere gjennomføring av en felles risikovurdering for å avlaste institusjonene og sørge for 

dialog mellom institusjonene om dette tema.  

Fagutvalget ble bedt om synspunkter på den foreslåtte fremgangsmåten (utsendelse av informasjon om VDI 

og gjennomføring av felles risikovurdering for å bistå institusjonene med å vurdere innføring av VDI ved egen 

virksomhet.)  

Fagutvalgets innspill: 

• VDI fanger annen type trafikk enn det institusjonene har bruk for å vite om. 

• En sensor til 100 000 vil ikke være tilstrekkelig ved de store institusjonene.  

• Vi må se ting i sammenheng: Hva er sektorens behov utover dette? Henvendelse fra Unit kan 

potensielt oppfattes som pålegg. 

• Vi må unngå å duplisere infrastruktur. Se på interessenter og behov i sektoren for å knytte seg til VDI, 

men se det i sammenheng med all ekstern infrastruktur og andre planer som er allerede lagt. 

• Unit må kartlegge hvilke institusjoner som allerede har iverksatt VDI. 

• Dette bør være en naturlig del av sikkerhetssatsingen og en del av analysesenteret. Det blir 

uoversiktlig hvis vi skal forholde oss til NSM, Unit og Uninett CERT. Vi ønsker kun å forholde oss til 

Uninett CERT. Unit kan utfordre Uninett til å beskrive hvordan de kan ta en rolle på dette området, 

slik at institusjonene kun forholder seg til Uninett (inklusive avtaleverk som inkluderer dette som en 

opsjon).  

Unit tar saken videre til KD og ber om at dette kan sees på som en del av Sikkerhetssatsningen.  

 

Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalget støtter videre arbeid med dette og ber Unit ta med innkomne innspill til dialog med KD. Saken 

legges frem igjen når det finnes nye opplysninger i saken. 
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Sak 6 Verktøy for ROS 

Felles verktøy for økt systematikk og risikovurderinger er et av initiativene i sektorens Handlingsplan for 
digitalisering i høyere utdanning og forskning. Unit har utarbeidet en første versjon av mandat for 
konseptfasen. Mandatet ble oversendt Fagutvalget 15.10.2020. Fagutvalget ble bedt om å forberede innspill 
til neste møte i Fagutvalget.  
 

USN har gjennomført en anskaffelse av systemet Risma (modulene innen risikostyring, ISO27001 og GDPR) og 

har delt sin kravspesifikasjonen med Fagutvalget.   

Unit har utarbeidet et enkelt verktøy for oppfølging av Units interne arbeid med risikovurderinger. Asbjørn 

Thorsen presenterte hovedtrekkene i dette verktøyet. 

Unit foreslår følgende sammensetning av prosjektgruppe:  
• Ingvild Stock-Jørgensen, UiT 

• Gaute Wangen, NTNU 

• Rolf Sture Normann, UNINETT 

• Agnethe Sidselrud/Benjamin Gangvik, UNIT 
 

Fagutvalgets innspill: 

• Er det et verktøy som kan brukes til generelle ROS?  

Svar: Verktøyet skal kunne brukes på andre områder, men bakgrunnen for prosjektet er behovet 

knyttet til ROS på området informasjonssikkerhet og personvern.  

• Det ble stilt spørsmål om kravspesifikasjon fra USN skal ligge til grunn for prosjektet? 

Svar: Prosjektet skal anbefale en løsning. (Mao dette vil bli avklart ila prosjektperioden.)  

• Det finnes andre verktøy som allerede brukes i sektoren. 

• Det er behov for et verktøy som tar for seg hele ROS-gjennomføringsprosessen og ikke bare 

oppfølging av tiltak. 

• Dette er allerede er et tiltak som er med i Handlingsplanen. Viktig å huske på de institusjonene som 

ikke er representert i fagutvalget sine behov.  

• Status for hver av våre institusjoners erfaring med VARN legges inn i Teams, slik at prosjektgruppa 

kan ha med dette videre.  

• Viktig å gjøre en markedsvurdering: Er det behov for et fellesverktøy? Bør vi ha en felles måte å 

jobbe på? Felles risikokatalog, felles skala, felles form å rapportere på. 

• Resultatet av dette prosjektet er et ønske om en tydelig anbefaling for verktøy for risikovurdering. 

Institusjonene kan ta utgangspunkt i anbefalingen, men er ikke pålagt å velge samme verktøy. 

• Kan prosjektgruppen utfordres til å komme med en første versjon av en anbefaling til mai-møtet?  

 

Fagutvalgets anbefaling: 

Fagutvalget støtter videre utvikling av dokumentet og den foreslåtte sammensetning av prosjektgruppe med 

bakgrunn i innkomne innspill. Videre arbeid legges frem for fagutvalget via Teams. 

Agnethe kaller inn til prosjektmøtet. 

 

 



Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester  
i høyere utdanning og forskning 

Fagutvalg for informasjonssikkerhet 

 

   
 

O-saker 
 

Fagutvalget hadde ingen kommentarer til o-sakene.  

 

Sak 7 Kartlegging av arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern hos institusjoner og 

virksomheter i sektoren, 2020 

 

Sak 8 Risikohåndteringsplan 
 

Sak 9 Status fra prosjektene «Analysesenter og Responsmiljø» og «Rådgivningstjenester og 

Kompetanseheving» v/Uninett 

 

Sak 10 Oppdatering av Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 
 

Sak 11 Revisjon av digitaliseringsstrategien 
 

Sak 12 Eventuelt 
 

 

Møtet ble avsluttet kl. 16:00.  

 

Vedlegg: Presentasjon vist i møtet. 


