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Referat – Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet 
Møte 11/2021  

Dato 09.12.2021  

Tid 13:00-15.00  

Sted Videomøte, Zoom  

Til stede Tore Rydgren (Inn) Arne Dag Fidjestøl (NTNU) 

 Frode Evenstad (USN) Roy Dragseth (UiT) 

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

 Jan Kristian Walde Johansen (UiB) Bjørn Helge Kopperud (Uninett) 

   

   

Uninett  Monika Danielsen (referent) Aksel Morris Bjørnø (Uninett) 

 Anders Lund (Uninett) Hildegunn Vada (Uninett) 

 Andreas Solberg (Uninett) Maria Carolina Luces Barreat (Uninett) 

Andre Vegard Moen (Unit) Märtha Øien Felton (NMBU) 

  
 
AGENDA 

Sak Tid Tema Saks-
type 

39/21 5 min Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt v/ Lars-Erik Aas 
 
Vedtak: Dagsorden godkjent. Ingen saker til eventuelt 

V 

40/21 30 min Presentasjon av Datadelingstjeneste v/ Maria Luces  
 
Datadelingstjeneste ble vedtatt som fellestjeneste for sektoren i 
Digitaliseringsstyret 1.okt. Tjenesterådet mottar en 
presentasjon av tjenesten og dens hensikt. Det gis eksempler 
fra UiO som erfarer at IT-avdelingen avlastes når leverandører 
og andre kan benytte Datadelingstjenesten med tilhørende 
regler for integrasjoner. Det oppleves som positivt med en 
standardisering av datadeling for sektoren. Gjenbruk av 
integrasjonen av fellestjenester skaper besparelser og 
gevinster. Tjenesten forventes å kunne gi økt kvalitet på data og 
sporing. 
 
Tjenesteleveransen inkluderer opplæring og support. 
Usit er underleverandør. 
 
 

O/D 

                                                                                              
41/21 

60 min  Samarbeid rundt risikovurderinger for sektoren. 
 
Innspill fra tjenesterådet: 
Risikovurderinger knyttet til personvern tar mye ressurser i 
sektoren. Det oppleves som et uoversiktlig og vanskelig 
område. Aktørene i sektoren er så like at det burde være mulig 
å gjenbruke og dele innenfor området. Sektoren ønsker å dele 

D 
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juridiske vurderinger, og mener dette bør være mulig om man 
ser på sektoren med en konsern-tankegang hvor alle er 
underlagt KD.  
Grunnlaget for å kunne foreta en juridisk vurdering må være 
solid og tilstrekkelig. Risikovilje spiller også inn i vurderingen, og 
derfor vil vurderingene variere fra virksomhet til virksomhet. 
Juristene kan ikke avgjøre alene, input fra teknologer og ledere 
er viktig. Sektoren bør etterstrebe å ha likt vurderingsgrunnlag, 
hvor sikkerheten til ansatte er det som bør veie tyngst. 
 
Uninett orienterer om pågående arbeid: 
Uninett tilbyr i dag rådgivning, bistand og kurs i gjennomføring 
av risikovurderinger 
Det pågår en innkjøpsprosess for fellesanskaffelse på verktøy 
for risikovurderinger som forhåpentligvis vil hjelpe for en 
standardisering i sektoren. Et godt verktøy gir løpende 
oppfølging av, og dermed aktuell risikovurdering. 
 
Uninett har sammen Udir gjort et omfattende arbeid med 
Feide-ROS; videreutvikling av Feide kundeportal.  
Tre konsepter er testet og evaluert 
1) Deling av risikovurderinger og dba fra andre 
vertsorganisasjoner. Evaluert som en uoversiktelig og ikke god 
løsning 
2) Rådgivning og bistand. Evaluert som en god løsning, men noe 
kostbar og sårbar i forhold til ressurser og leveringstid 
3) FAQ / Leverandør-erklæring. Evaluert som den beste 
løsningen.  
 
Kommunene kom med noen spesifikke ønsker for å 
optimalisere leveransen: 
Ønske om lik dba for leverandører til kommunene 
Ønske om nasjonal godkjenning av leverandører 
Ønsker predefinerte spørsmål i en Leverandør-erklæring 
 
Diskusjon og refleksjon i rådet: 
Deling av ROS er ikke akseptert av jurister. Her ligger det for 
mye sensitiv informasjon og verdifull data for virksomhetene. 
Sektoren trenger mer felles juskompetanse. Det er ønsker om 
at det etableres en samarbeidsarena for jurister i sektoren, 
gjerne som en del av Cybersikkerhetssenteret. 
Sektoren ønsker å være mer enhetlig.  
Tjenesterådet anbefaler å bruke Fagutvalget for å spille inn 
behov til videre vedtak i digitaliseringsstyret. 
 

42/21 5 min  
 

Strukturendringer i sektor v/Bjørn Helge Kopperud  
Samstyringsmodell er trolig vedtatt av digitaliseringsstyret 
Sikt vil forholde seg til tjenesteråd og digitaliseringsstyret 
Vedtak kan leses i referat vedr sak 59 fra møte 5/2021 i 
digitaliseringsstyret 

O 

43/21 10 min Møteplan 2022 V 

https://www.unit.no/media/3087/download?inline
https://www.unit.no/media/3087/download?inline
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Frekvens opprettholdes med møter hver måned.  
Vi starter med digitale møter i januar 2022. Tjenesterådet har 
intensjon om fysisk samling så snart det lar seg gjøre i 2022.  
 

44/21 10 min  
 

Eventuelt v/ Lars-Erik Aas 
Ingen saker 

D 

 
 


