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Referat – Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet 
Møte 8/2021  

Dato 16.09.2021  

Tid 13:00-15.00  

Sted Videomøte, Zoom  

Tilstede: Tore Rydgren (Inn) Arne Dag Fidjestøl (NTNU) 

 Eli Løvaas Kolstø (UiS) Roy Dragseth (UiT) 

 Lars-Erik Aas (HiOf) Lars Fredrik Hatlehol (Unit) 

 Monika Danielsen (Uninett, 
referent) 

Bjørn Helge Kopperud (Uninett) 

 Christian Kongshaug (Uninett, IAM 
Prosjektteam) 

Frode Evenstad (USN) 

 Stian Garberg (UiB) (IAM 
Prosjektteam) 

Hildegunn Vada (Uninett, IAM 
Prosjektteam) 

 Kristian Holst (UiB) Kjell Sivertsen (Uninett, IAM 
Prosjektteam) 

   

Ikke tilstede: Jan Kristian Walde Johansen (UiB)  

 Håvard Myhrer (NMBU)  

  
 
AGENDA 

Sak Tid Tema Saks-
type 

28/21 10 min Godkjenning av dagsorden. Presentasjon av tjenesteråd og 
deltakere. Saker til eventuelt v/Bjørn Helge Kopperud 
Dagsorden godkjent med endring. Sak 29/21 flyttes bak sak 
31/21.  
 

V 

29/21 15 min  Valg av ny leder for Tjenesteråd for IMD og 
informasjonssikkerhet v/Bjørn Helge Kopperud 
Lars-Erik Aas (HiOf) melder sitt kandidatur, og velges som ny 
leder av et enstemmig Tjenesteråd. Lars-Erik stiller også som ny 
representant til fagråd for sikkerhet. Roy Dragseth fortsetter 
som tjenesterådets representant i fagutvalget for IMD.  
 

V 

30/21 30 min Presentasjon av tjeneste for tilgangsstyring, IAM v/IAM 
Prosjektteam 
Det henvises til saksunderlag vedlagt agenda.  
Innføring i produktområdet, tidslinje for prosjektet, gevinster for 
enkelt institusjoner og sektoren presenteres av Hildegunn Vada. 
Organisering av de ulike partene i sektoren og oversiktsbilde 
presenteres av Christian Kongshaug. IAM Arbeidsgruppe sin 
hensikt og rolle presenteres inn i dette oversiktsbildet. 
Løsningsarkitektur og erfaringer med piloten hos UiB, og 
utfordringer knyttet til Schrems II presenteres av Kjell Sivertsen. 
UiB sitt perspektiv på piloten presenteres av Stian Garberg 
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Stian svarer også på spørsmål rundt kartlegging av interne 
data, hvilket nivå av klassifiseringer som er nødvendig, og hvem 
som beslutter tilgangsmatrisen hos UiB. 
Det informeres om at UiB vil dele sine erfaringer og tips til 
prosessen med sektoren, samt at det finnes et IAM CMTY som er 
åpent for sektoren. 
 

31/21 45 min  
 

Mandat for Arbeidsgruppe Tilgangsstyring v/Hildegunn Vada 
Hildegunn gjentar bakgrunnen for ønsket om arbeidsgruppe for 
IAM, og hensikten denne skal ha i organiseringen rundt IAM. 
Tjenesterådet må beslutte om arbeidsgruppen skal etableres, og 
Uninett innstiller kandidater til denne. 
Det kommer innspill fra Tjenesterådet om at BOTT bør være 
representert i arbeidsgruppa, og at arbeidsgruppa innehar god 
nok faglig kompetanse til å kunne ta stilling til de tekniske 
problemstillingene. 
Det stilles spørsmål rundt mandatet og operasjonsvinduet til 
arbeidsgruppa. Skal de ta beslutninger, leverandørkontakt? 
Arbeidsgruppa skal være en faglig diskusjonspartner for 
tjenesteansvarlig. Arbeidsgruppa skal rådgi Uninett rundt 
standardisering og endringer. Uninett er avtalepart mot 
leverandør, og arbeidsgruppa vil ikke ha noen direkte 
leverandørkontakt.  
 
Vedtak: Tjenesterådet vedtar at det etableres ei 
arbeidsgruppe for IAM, og det foreslås at det utarbeides et 
forslag til sammensetning av arbeidsgruppen fra Uninett som 
presenteres for Tjenesterådet for endelig godkjenning i neste 
møte. 
 

V 

32/21 5 min  
 

Strukturendringer i sektor v/Bjørn Helge Kopperud  
Roar Olsen er ansatt som direktør for SIKT, og har gått inn i 
rollen som interimsdirektør. Interimsprosjektet jobber med 
etablering av organisering av SIKT og videre framdrift i 
prosjektet. 
 

O 

33/21 5 min  Eventuelt 
 
33-1/21 Deling av Schrems II vurderinger (Tore Rydgren) 
Utfordringer rundt Schrems II og nye tjenester som tilbys. Det 
framstår som utilstrekkelig å fraskrive seg ansvar som 
tjenesteleverandør (Unit og Uninett) når nye tjenester lanseres, 
og si at hver institusjon må ta vurderingen selv. Savner en felles 
vurdering for alle i sektoren, og ikke en «halvferdig» vurdering 
fra tjenesteleverandør, som overlater den endelige ROS-
analysen til hver enkelt virksomhet. Tjenesterådet savner 
involvering ved lansering av nye tjenester. 
 
Det etterspørres utkast til ROS for overgangen fra Skype til 
Teams som ble nevnt på møte 06/21. UiB v/Kristian Holst deler 

D 
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mailadresse til prosjektleder for overgangen hos UiB, som sitter 
med malverk for ROS: Terje.Sagstad@uib.no 
 
Vedtak: Tjenesterådet ber leverandørene av fellestjenester i 
kunnskapssektoren om å etablere en arena for 
erfaringsutaveksling og deling av tjenestespesifikke (juridiske) 
betraktninger knyttet til Schrems II spesielt, og risiko- og 
sårbarhetsvurderinger generelt. 
 
 
33-2/21 Innspill til fremtidige agendaer (Bjørn H. Kopperud) 
Det informeres om at innspill til agenda kan meldes inn til leder 
Lars-Erik Aas, Bjørn Kopperud eller Monika Danielsen som 
koordinerer agenda 14 dager i forkant av hvert møte. 
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