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Referat fra møte i Fagutvalg for informasjonssikkerhet og personvern 

Møte 2/2020 

Dato 26.05.2020 

Tid 09:00-13:00 

Sted Nettmøte 

Medlemmer   

Til stede Sonja Irene Dyrkorn, Leder (UiB) Marianne Høgtveit Myhren (NSD) 

 Anders Lund (Uninett) Merete Varpe (USN) 

 Anette Thorkildsen Osaland (UiA) Odd Asbjørn Halseth (Nord) 

 Espen Grøndahl (UiO) Sjur Martin Bjerke (UiS) 

 Ingvild Stock-Jørgensen (UiT) Stian Husemoen (NTNU) 

 Kristian Sollesnes (NiH)  

Andre Gaute Wangen (NTNU), sak 4  

Unit Agnethe Sidselrud Ingrid Melve, sak 5 

 Benjamin Gangvik  

 

Kl. 09:00 Lanseringen av tjenestestyringsmodellen for fellestjenester i høyere utdanning og 

forskning 26. mai kl. 09:00-10:00, som oppvarming til Digitaliseringskonferansen. 

Kl. 10:00 Fellesmøte for Fagutvalg for informasjonssikkerhet og personvern, Fagutvalg for IMD 

og Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet (10:00-10:50). 

Kl. 11:00 Møte i Fagutvalg for informasjonssikkerhet og personvern (11:00-13:00) 

Referat 

Sak 0 Referat og dagsorden. 

Referatet ble godkjent. Det var ingen saker til Eventuelt. 

Diskusjonssaker: 

Sak 1 Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet 

Sonja Irene Dyrkorn innledet. Styringsprosess for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester 

inngår som en del av styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning. Tjenesteråd 

utøver den løpende tjenestestyringen innenfor modellen. Til møtet forelå beskrivelse av formål, 



   

 

   

 

ansvar og oppgaver for tjenesterådet. Fagutvalget ble invitert til å diskutere måter å sikre nødvendig 

kommunikasjon mellom tjenesterådet og fagutvalget på samt gi betraktninger rundt sammensetning. 

Innspill og kommentarer fra fagutvalget: 

Saksgrunnlag:  

• Sekretariatet har utarbeidet gode og grundige saksgrunnlag til denne og resten av sakene. 

Agenda og saksgrunnlag ble sendt ut i god tid og det tas sikte på å fortsette med dette 

fremover.  

Samspill utvalget og rådet:  

• Tjenesterådenes mandat er tydelige. Det er mindre tydelig hva vi skal levere til hvem. Det ble 

vist en ny tegning av styringsmodellen, fagutvalgene er strategisk del, mens tjenesterådene 

er mer operativt. Utvalget skal derfor være litt nærmere digitaliseringsstyret. Men vi skal 

også jobbe tett med tjenesterådene. Det er ikke lett å se i praksis.  

• Rollen til fagutvalget blir tydeligere i den nye modellen når utvalget får jobbet med sakene 

og initiativene og vil da kunne ta en prioritering av oppgaver fremover.  

• Modellen gir en kompleks struktur med mange aktører og to nye nivåer, men det kan hjelpe 

å bruke Teams eller andre samhandlingsløsninger for informasjonsutveksling mellom 

nivåene. Unit må sørge for at møtene blir lagt opp slik at man sørger for hensiktsmessig 

saksflyt.  

• Leder for tjenesterådet blir fast medlem i fagutvalget. 

UH-institusjonenes ansvar for infosikkerhet og GDPR i fellestjenestene:  

• Det satses på at sektoren tar i bruk stadig flere fellestjenester. Samtidig er UH-institusjonene 

autonome juridiske enheter med det ansvaret det innebærer. Sitter vi med ansvaret for en 

fellestjeneste som ikke fungerer? Er det vår rolle å ivareta sikkerhet og personvern i 

fellestjenestene som tilbys i sektoren?  

• Unit arbeider også med å supplere maler for prosjektdokumentasjon med spørsmål om 

personvern, som prosjektledere må ta stilling til. 

• Det må diskuteres hvordan prosjektene skal jobbe med å ivareta de juridiske og 

personvernmessige kravene i fellestjenestene. For eksempel hvor henter man juridisk 

kompetanse fra? 

• Svar fra utvalgets leder: Problemstillingen er viktig og aktuell, og fagutvalget bør diskutere 

dette som egen sak om hvordan jobbe med dette temaet. Utvalget inviteres til å gi innspill til 

denne saken i teamet (Teams-området). 

Fagutvalgets leder oppsummerte. Samspillet mellom tjenesterådet og fagutvalget samt fagutvalgets 

rolle i det å skape økt fokus på informasjonssikkerhet og personvern i fellestjenester er et viktig 

fokusområde for fagutvalget fremover. For å ivareta dette bør fagutvalget satse på hyppigere møter 

digitalt med bare en til to saker på agendaen fremover. 

 

  



   

 

   

 

Sak 2 Pågående prosjekter og saker i andre fagutvalg  

Sonja Irene Dyrkorn innledet. I prosessen for utarbeidelse av Handlingsplan for digitalisering av 

høyere utdanning og forskning har Fagutvalget påpekt viktigheten av å holde kontakt med de øvrige 

fagutvalg. Til møtet forelå oversikt over saker som behandles i andre fagutvalg med lenker til 

relevant prosjektinformasjon. Fagutvalget ble invitert til å drøfte hvordan ivareta behovet for å holde 

oversikt over pågående prosjekter. Er det noen av disse prosjektene som bør diskuteres i Fagutvalget 

for informasjonssikkerhet og personvern?  

Innspill og kommentarer fra fagutvalget: 

Prosjektene som bør innom fagutvalget for informasjonssikkerhet og personvern: 

• Det anbefales at fagutvalget følger nøye med prosjektene innen forskningsområdet. 

Fagutvalgets representant fra NSD er involvert i noen grad i prosjektene som behandles i 

Fagutvalget for forskning. Sekretariatet bes om å sikre dialogen med dette fagutvalget 

fremover. 

• Fagutvalget for IMD har behandlet prosjektet for felles klientdrift. Vi må ta diskusjonen 

med dette og andre prosjektene om personvernutfordringene. Som nevnt under sak 1 

kan det blir en dyr oppryddingsjobb for den enkelte UH-institusjon etter at tjenesten er 

overlevert dersom personvern og informasjonssikkerhet ikke er tilstrekkelig ivaretatt. 

Utredning fra Gartner i forbindelse med endepunktsikring virket «tynn» og personer med 

kompetanse innen informasjonssikkerhet var ikke involvert. 

• Datavarehusprosjektet er en krevende juridisk øvelse med konseptuelt store datakilder. 

Vi må sikre at personvernmessige problemstillinger og informasjonssikkerhet diskuteres 

tidlig i prosjektet. 

Kontakt med andre fagutvalg: 

• Fagutvalgene jobber veldig i siloene og vi klarer ikke å holde overordnet oversikt.  

• Hvordan sikrer vi at kravene til GDPR er ivaretatt? Hvilken mekanisme har vi for å snakke 

med andre utvalgsledere? 

• Det ble foreslått å invitere lederne av de andre fagutvalgene, med sekretariat, for å 

snakke om hvordan de jobber med initiativene i handlingsplanen under sitt område og 

informasjonssikkerhet og personvern. 

• Resultatet kan også være lange og trege prosesser. 

• Det ble pekt på det tverrgående organet – råd for helhetlig prioritering og muligheten til 

å bruke dette organet for å stille de relevante, gjerne åpne spørsmål om hvordan 

informasjonssikkerhet og GDPR ivaretas i prosjektene som prioriteres.  

• UiOs sjekkliste for vurdering av skytjenester kan brukes i det videre arbeidet: 

https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/tjenester/sjekkliste-sky.html 

Fagutvalgets leder oppsummerte. Fagutvalget ber om at de andre fagutvalgene beskriver hvordan 

GDPR og informasjonssikkerhet ivaretas i prosjektene. Sekretariatet lager et egnet format for denne 

rapporteringen (utarbeides og deles for innspill på Teams, så sendes ut med rimelig svarfrist.) Dette 

bør bli et sett med standard spørsmål ved oppstart av et prosjekt.  

https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/tjenester/sjekkliste-sky.html


   

 

   

 

Sak 3 Informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning: Risiko- og 

tilstandsvurdering 2020.  

Benjamin Gangvik orienterte. Unit har gjennomført sin andre kartlegging av institusjonenes og øvrige 

virksomheters arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Funnene og konklusjonene fra 

kartleggingen er oppsummert i rapporten «Informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning 

og forskning: Risiko- og tilstandsvurdering 2020».  

Hovedkonklusjonen er at utviklingen har vært positiv. Arbeidet med informasjonssikkerhet og 

personvern er styrket, viktige tiltak er iverksatt og ledelsesforankringen er stort sett god. Unit mener 

likevel at risikoen er høy for at flere av målene for arbeidet med informasjonssikkerhet og 

personvern i sektorens digitaliseringsstrategi ikke kan oppnås innen strategiperiodens utløp. 

Unit sin vurdering er at nettkriminalitet utgjør den største risikoen for brudd på 

informasjonssikkerheten og uønskede personvernhendelser i UH-sektoren. Dette gjelder i særlig grad 

faktura- og direktørsvindel, og hendelser knyttet til uautorisert bruk av kompromitterte 

brukerkontoer. I tillegg mener Unit at risikoen for at sikkerhetshendelser som skyldes interne forhold 

ved den enkelte institusjon eller virksomhet, for eksempel på grunn av manglende kompetanse eller 

uklar arbeidsorganisering, utgjør en høy risiko. Når det gjelder statlig eller statsstøttet dataspionasje, 

mener Unit at dette er en risiko som deler av sektoren må være oppmerksom på. 

Rapporten viser følgende hovedtrender i 2019: 

• Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern er styrket i 2019 sammenlignet med 

2018. Dette gjaldt særlig arbeidet med innføring av ledelsessystemer for 

informasjonssikkerhet og internkontroll for GDPR. Personalinnsatsen er også styrket. 

• Antallet brudd på informasjonssikkerheten og uønskede personvernhendelser var omtrent 

på samme nivå i 2019 som i 2018. Samtidig ble det rapportert om at trusselbildet var blitt 

mer utfordrende, spesielt på grunn av mer avanserte forsøk på nettkriminalitet.  

• Det ble rapportert om enkelte viktige sårbarheter/mangler i arbeidet med 

informasjonssikkerhet og personvern. Sårbarhetene gjaldt særlig manglende kompetanse om 

praktisk informasjonssikkerhetsarbeid og om reglene i GDPR. Det ble også meldt om behov 

for mer kapasitet til gjennomføring av planlagte tiltak og initiativ.   

Institusjonene og virksomhetene har mottatt anbefalinger for videre arbeid på virksomhetsnivå i 

egne brev. Unit mener at det ikke er behov for flere nye sektortiltak på informasjonssikkerhets- og 

personvernområdet nå. Det er allerede planlagt eller nylig iverksatt en rekke slike tiltak, blant annet 

innenfor rammen av «Program for informasjonssikkerhet i UH-sektoren» og som en del av sektorens 

handlingsplan for digitalisering. 

 

Innspill fra fagutvalget: 

• Positivt med en god utvikling på arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i 

sektoren. 

• Kompetanseheving: Initiativet i handlingsplanen og prosjektet for rådgivningstjenester skal 

treffe de store institusjonene. Det er laget lokale tiltak på noen av institusjonene som kan 



   

 

   

 

deles. Sikresiden.no som er knyttet til beredskap kunne være brukt mer systematisk for å 

dele ressurser. Forum for personvernombud brukes til erfaringsutveksling. 

• Det er behov for forum der også instituttsektoren kan delta.  

• APT: få hendelser knyttet til APT. Har UH-sektoren vilje og finansiering til å arbeide 

systematisk og avverge slike trusler? VDI løser ikke dette problemet, men vi bør heller satse 

på kompetanseheving. Vi bør arbeide med problemstillingene vi kan gjøre noe med, f.eks. at 

vi ikke har en god prosess for å verifisere utenlandske studenter, og legge APT til siden. 

• Hva er fellesnevnere for de som henger bakpå versus de som lykkes med 

informasjonssikkerhetsarbeidet? Svar fra Unit: Mangler innen LSIS og internkontroll for 

GDPR, kompetanse, kontinuitets- og beredskapsplaner, oversikt over informasjonsverdier. 

• Prosjektet «Forskningsportalen» vil være nyttig for kartlegging av informasjonsverdier. Viktig 

for fagutvalget å samarbeide med fagutvalget for forskning i forbindelse med dette 

fremover. NSD er allerede involvert. Det ble stilt spørsmål om prosjektet og løsningen dekker 

funksjonalitet som VARN-løsningen ved UiS. 

• Policy for informasjonssikkerhet er relevant som verktøy for kvalitetssikring av arbeidet ved 

institusjonene.  

Fagutvalgets leder oppsummerte. Fagutvalget takker for de fremlagte hovedkonklusjonene og ber 

Unit følge opp fagutvalgets innspill i det videre arbeidet. Diskusjonen har vært en nyttig runde for 

fagutvalget. 

 

Sak 4 Status og videre arbeid i prosjektet ROS-verktøy 

Anders Lund innledet. Arbeidsgruppen nedsatt av fagutvalget har våren 2020 arbeidet med å utrede 

muligheten for å videreutvikle prototypen for ROS-verktøy som utvikles ved NTNU. Arbeidet med å 

utrede juridiske problemstillinger knyttet til anskaffelsesregelverket pågår, med særlig vekt på 

forhold rundt NTNUs kommersialisering av løsningen og etablering av et selskap. 

Gaute Wangen fra NTNU presenterte hovedfunksjonaliteten i prototypen som er utviklet. 

Fagutvalget ble invitert til å gi tilbakemeldinger på funksjonaliteten og prosessen for implementering 

av verktøyet i sektoren. 

Innspill fra fagutvalget: 

• Utfordringene som ble presentert i behovsanalysen er lett å kjenne seg igjen i. Verktøyet ser 

brukervennlig ut. 

• Har man sett på tilgjengelig hyllevare? Svar: Både NTNU og andre UH-institusjoner har sett 

på flere verktøy tilgjengelige i markedet. De har SWIFT-funksjonaliteten, men mangler blant 

annet støtte for prosess, dvs.  gjennomføring av en risikovurdering der man har mulighet til å 

sluse brukerne gjennom de ulike stegene.  

• Det er viktig at verktøyet kan brukes generisk, f.eks. på HMS-området.  

• Når man sammenligner verktøyet med CIM, virker funksjonaliteten i verktøyet bra.   

• Verktøyet bør brukes til å gjennomføre ROS-analyse og ikke til alt mulig annet, slik det ofte er 

tilfellet med andre systemer. 



   

 

   

 

• Verktøyet ser lovende ut. Bra at gjennomføring av ROS-analyse vil baseres både på oversikt 

over systemet og på prosessene man jobber med. 

• Viktig å planlegge for dashboard-funksjonalitet for logging, historikk, slik at det er mulig å 

rekonstruere hva som er gjort.  

• Det må jobbes videre for å få verktøyet implementert og operasjonalisere ROS-

gjennomføringen ved virksomhetene. 

Fagutvalgets leder oppsummerte. Det er et stort behov og interesse for et ROS-verktøy i sektoren. 

Situasjonen vi er i nå bringer større lederfokus på gjennomføring av ROS. Fagutvalget foreslår derfor 

at verktøyet presenteres for Digitaliseringsstyret samt utvalgte leder-arena. Verktøyet er enkelt å 

selge inn til UH-sektoren.  

 

Sak 5 Ny digitaliseringsstrategi  

Ingrid Melve presenterte status for arbeidet med ny digitaliseringsstrategi. Første høringsrunde i 

sektoren avsluttes 11.mai. Det ble presentert en oppsummering av innkomne innspill innen områdene 

Grunnlag for digitalisering, Utdanning, Forskning og Teknologi og data. 

Personvern og informasjonssikkerhet inngår i temaområdet Teknologi og data: 

• Kapasitet på lagring og infrastruktur – generisk forskningsinfrastruktur/e-infrastruktur (eks: 

datalagringskapasitet, tungregning, forskningsnett) 

• Mange er opptatt av datadeling, og behovene knyttet til dette som for eksempel lagring, 

tilgang, kunstig intelligens og begrepsharmonisering. Ønske om enklere og mer effektiv 

deling og gjenbruk. 

• Personvern, digital sikkerhet og konsekvenser av digitalisering for individ og samfunn 

• Fortsatt satsing for å styrke kvaliteten på forskning og utdanning. Videreføre igangsatt arbeid 

med fellestjenester. Gjennomføre endringer i samsvar med brukerbehov. 

Innspill fra fagutvalget: 

• Hva slags rolle skal fagutvalget ivareta for fellesløsningene? Det er viktig at 

informasjonssikkerhet og personvern kommer tidlig inn i de store prosjektene. Sammen 

kommer vi med bedre kravspesifikasjon enn hver for oss. Det gjentas ofte at utviklingen skal 

gå fort, det er en risiko for at vi ender med at vi må gjøre ting om igjen. 

• Rask digitalisering: Vi må vite når vi må bremse og ta et steg tilbake, og unngå de store 

oppryddingsjobbene. 

• Problemstillingen autonomi vs. fellestjenester er sentral. Fagutvalget bør se innspillene som 

har kommet og jobbe videre med problemstillingen.  

Fagutvalgets leder oppsummerte planen for videre arbeid i fagutvalget: Fagutvalget kan sende inn 

innspill innen 10. juni. Innspill leveres i Teams og sekretariatet formidler de videre. Fagutvalget vil 

arbeide med flere innspill som sendes inn ultimo august/primo september. Unit vil da også kunne 

oppsummere erfaringene fra koronasituasjonen. 

 

https://www.unit.no/aktuelt/ny-digitaliseringsstrategi-uh-sektoren


   

 

   

 

Sak 6 Status for implementering av VDI 

Sonja Irene Dyrkorn innledet. Til møtet forelå et saksfremlegg med status for arbeid med 

implementere VDI i UH-sektoren. Saken har vært diskutert i januar-møte i Fagutvalget og på møte 

med UH-IT. Uninett og NSM er i dialog om den tekniske løsningen. En sikkerhetsanalyse inngår fra før 

i Uninetts tjenesteportefølje, aktørene må derfor sørge for at infrastrukturen ikke dupliseres. Saken 

ligger hos NSM på nåværende tidspunkt. 

Innspill fra fagutvalget: 

• Implementeringen skal være basert på vurderinger rundt reelt trusselbilde. Det er ikke heldig 

om prosessen blir påtvunget fra Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementet. 

• Etter at NSM presenterte VDI på møte i UH-IT sitter institusjonene fortsatt med flere 

spørsmål rundt blant annet GDPR-problemstillinger. Prosessen må ikke gå for fort slik at vi 

kan ivareta alle brukergrupper ved virksomhetene og at diskusjonen om en eventuell 

overvåking kan håndteres på en god måte. Fint om noen representanter fra Fagutvalget 

kunne delta i den tekniske diskusjonen. 

• Gevinstene for sektoren kan være vanskelig å kommunisere. Tillit til NSM, men løsningen vil 

ikke gi hjelp i det daglige sikkerhetsarbeidet. Dersom myndighetene har behov for å plassere 

VDI-boksen i nettverket, vil det støttes, det er derimot vanskelig å bli med på at 

institusjonene må betale for utstyret. 

• Ser ikke den store verdien for sektoren. Det er nøyaktig samme teknologien som vi har fra 

før. NSM bør utfordres enda kraftigere. 

Anders Lund oppsummerte plan for videre prosess: Uninett tar sikte på et møte med NSM før 

sommeren der også UiO og NTNU deltar. Saken følges opp på et august/september-møte i 

fagutvalget (der utvalget også behandler innspill til digitaliseringsstrategien). 

 

Orienteringssaker: 

Sak 7 Units erfaringer fra koronatiden 

Agnethe Sidselrud orienterte. Unit har hatt fokus på følgende områder: 

1. Digital undervisning. Unit har prioritert å sikre og øke kapasiteten på digitale undervisnings- 

og videotjenester. Bruken av undervisnings- og videotjenestene som unit og Uninett leverer 

har økt i et hurtig tempo. Så langt har systemene i all hovedsak tålt den økte bruken 

godt.  Unit arrangerte webinar (13.3.) med erfaringsdeling om digital undervisning. 400 

deltakere. Unit har også laget en ressursside for digital undervisning på nett  

2. Det dukker også opp mange spørsmål om personvern og GDPR i kjølvannet av nye 

undervisningsformer, Unit har derfor utarbeidet en juridisk vurdering av personvern i 

videoundervisning  

3. Digital eksamen blir en stor utfordring i vår. Unit har gjennomført en risiko- og 

sårbarhetsanalyse for gjennomføring av eksamen, samt etablert et team for de som jobber 

med digital eksamen i Unit og i sektoren med to faste møter i uka.   

4. Samordna opptak og fagskoleopptak går som planlagt. Unit har gjort en risikovurdering av 

gjennomføringen av opptaket til grunnutdanningene ved universiteter og høgskoler og 

https://www.unit.no/aktuelt/nyttige-ressurser-digital-undervisning
https://www.unit.no/videoundervisning-og-personvern
https://www.unit.no/videoundervisning-og-personvern
https://www.unit.no/aktuelt/hvordan-minimere-risiko-ved-digital-eksamen
https://www.unit.no/aktuelt/hvordan-minimere-risiko-ved-digital-eksamen


   

 

   

 

oversendt denne til sektoren. Fristene i opptaket går som normalt. Unit vil overvåke status 

for saksbehandling tett utover våren for å sikre at lærestedene og Unit har god nok kapasitet 

i saksbehandlingen og når de fristene som er satt for opptaket. Unit sørger også for jevnlig 

informasjon til og erfaringsdeling for sektoren om saksbehandling i årets opptak via 

webinarer. Vi følger også nøye med på status for utstedelse av vitnemål fra videregående 

skole og annen dokumentasjon på fullført utdanning som må være klart til gitte frister for at 

opptaket skal kunne gå som planlagt.  

5. NVI-rapportering av vitenskapelige publikasjoner går som normalt.   

6. Digitale bibliotekressurser. Ansatte ved universiteter og høgskoler får tilgang til e-

ressurser gjennom å logge seg på sin institusjon sitt nettverk via VPN. Det er noen 

begrensninger på fjernlån av e-ressurser som det jobbes med å få tilpasset ny situasjon, Unit 

har samlet en oversikt over status for tilgang til e-ressurser på openaccess.no.  I tillegg har 

Nasjonalbiblioteket lykkes med en avtale om tilgang til norsk litteratur i digitalt format for en 

periode fremover. Det vil si at alle studenter og ansatte (Feide-brukere) får tilgang til alt 

pliktavlevert materiale i nettbiblioteket. Nasjonalbiblioteket administrerer tilgangen.  

7. Administrative tjenester. Unit har gjennomført nettmøter for de administrative fagområdene 

økonomi, sak/arkiv og lønn i UH-sektoren de siste dagene. Det har vært mellom 60 og 85 

deltakere på møtene, og Unit vil kalle inn til ukentlige nettmøter så lenge korona-krisen 

varer.   

8. Hvordan starte et nytt semester digitalt? Unit arrangerte et webinar om dette 7.mai med 

erfaringer fra Sverige. 

Kommentarer fra fagutvalget: 

• Sektoren trenger en mer sømløs lisensieringsmodell for videoløsninger. Nåværende løsning 

er ikke egnet til store forsamlinger. 

 

Sak 8 Status for prosjektene Deteksjon og analyse samt Rådgivningstjenester  

Til møtet forelå skriftlig saksfremlegg med orientering. Fagutvalget tok orienteringen til etterretning. 

 

Neste møte i Fagutvalget holdes i slutten av juni. 

https://www.openaccess.no/units-nyhetssaker-om-apen-tilgang/coronavirus-og-tilgang-til-e-ressurser.html

