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Agenda – Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet 
Møte 9/2021  
Dato 14.10.2021  
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) Frode Evenstad (USN) 
 Jan Kristian Walde Johansen (UiB) Bjørn Helge Kopperud (Uninett) 
 Märtha Øien Felton (NMBU, for 

Håvard Myhrer) 
 

   
Uninett  Monika Danielsen (referent) Aksel Morris Bjørnø (Uninett designlab) 
 Christian Kongshaug (IAM 

Prosjekteam) 
Stina Sofie Møller (Uninett designlab) 

Ikke møtt  Håvard Myhrer (NMBU)  
 Lars Fredrik Hatlehol (Unit)  

  
 
AGENDA 

Sak Tid Tema Saks-
type 

34/21 10 min Godkjenning av dagsorden. Presentasjon av ny leder av 
tjenesteråd. Saker til eventuelt v/ Lars-Erik Aas 
 
Dagsorden godkjent. 
Ny leder Lars-Erik Aas gir en kort presentasjon av seg selv og sin 
bakgrunn, og noen tanker om hvordan han ønsker at 
Tjenesterådet for IMD og informasjonssikkerhet skal virke og 
hvilke bidrag rådet skal gi til sektoren. Deltakere i rådet 
oppfordres til å sette seg inn i mandatet til rådet, slik at alle kan 
bidra aktivt til at rådet kan virke med full hensikt. 
Tjenesterådets mandat og oppgave meldes inn som 
diskusjonssak til eventuelt av leder Lars-Erik Aas og Arne Dag 
Fidjestøl. 

V 

35/21 15 min  Arbeidsgruppe Tilgangsstyring v/ Christian Kongshaug 
 
Christian Kongshaug presenterer deltakere som er valgt ut til 
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa er satt sammen med hensikt å 
gjenspeile sektoren. Institusjoner som allerede er i gang med 
utrulling av IAM er representert for å kunne dele sine erfaringer. 
5 deltakere er foreslått. 3 navn er klare, mangler 2 navn fra 
BOTT (UiB og UiO) som skal komme på plass så snart disse er 
klare. 
Rådet kommenterer skeiv kjønnsbalanse i arbeidsgruppa, og 
håper dette retter seg når de to siste representantene kommer 
på plass. 

V 
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Rådet kommenterer at det er fint at hele sektoren er 
representert, og presiserer at det er viktig å ha med 
representanter som har erfaring med slike prosjekter og kjenner 
eventuelle fallgruver. Rådet presiserer at arbeidsgruppa må 
være flink til å dele informasjon, og ivareta alle institusjoner 
under innføring, også de som kommer langt bak i rekka.  
 
Vedtak: Rådet godkjenner arbeidsgruppa som er foreslått, og 
ønsker i tillegg å få med en 6. deltaker i arbeidsgruppa som skal 
representere en mindre institusjon som kommer sent i 
innføringsløpet. 

36/21 5 min  
 

Strukturendringer i sektor v/Bjørn Helge Kopperud  
 
Bjørn gir en orientering om ledergruppa for SIKT som ble 
offentliggjort 13.10.21.  

O 

37/21 60 min  
 

Workshop: Forventninger til kundeperspektivet i SIKT V/ 
Uninett designlab 
 
Uninett designlab gjennomfører en workshop for å kartlegge 
forventninger og hente nyttige innspill fra brukerperspektiv og 
kundeperspektiv inn i etableringen av SIKT. 
Resultatet viderebringes til arbeidsgruppene i 
interimsprosjektet. 
Tjenesterådet ønsker å plukke opp resultatene i 2022, og 
avstemme og se hvordan vi kan bruke disse til å navigere etter. 
 

D 

38/21 15 min  
 

Eventuelt v/ Lars-Erik Aas 
 
Tjenesterådets mandat. Det stilles spørsmål om mandatet er 
konkret nok, og hvordan tjenesterådet kan påvirke 
prioriteringer i sektoren og Uninetts arbeid.  
Det kommer innspill om konkrete tjenester og leveranser, og 
ønske om at Tjenesterådet kan rådgi for å finne riktige 
leveranser. 
Tjenesterådet kan hjelpe til å sørge for bedre forankring av nye 
tjenester i sektoren og hos egen virksomhet. 
Sørge for bedre kommunikasjon mellom Tjenesteråd og 
Fagutvalg, og sikre at alle tjenester behandles i riktige fora. 
Viktig at alle bruker sin stemme, slik at alle synspunkter kommer 
fram. 
Potensialet til Tjenesterådet er større enn hva som er benyttet 
fram til nå. 
 
Vedtak: Det settes dato for fysisk samling i Tromsø hvor 
Tjenesterådet kan diskutere og bli enige om hvordan rådet kan 
bruke sitt mandat best mulig. 
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