
 

 

 

Etablering av styringsmodell for informasjonssikkerhet 
og personvern i kunnskapssektoren 2019-2022 
 

Bakgrunn 

Digitalisering gir store muligheter for UH-sektoren. Samtidig innebærer digitalisering nye 

utfordringer når det gjelder sikring av digitale verdier og ivaretakelse av personvernet. 

Disse utfordringene må håndteres på tilfredsstillende vis dersom digitaliseringen skal 

kunne medvirke til at sektoren løser sitt samfunnsoppdrag på nye og bedre måter. HK-dir 

(tidligere Unit) har derfor fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å styre og 

følge opp UH-sektorens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Dette skal 

bidra til at digitaliseringen skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med de rettslige krav 

som gjelder for sikring av digitale verdier og beskyttelse av den enkeltes personvern. 

 

HK-dir har i samarbeid med KD utarbeidet og implementert en styringsmodell for 

informasjonssikkerhet og personvern i UH-sektoren. Følgende virksomheter underlagt KD 

omfattes av styringsmodellen:  

Alle statlige universiteter og høyskoler 

Norges forskningsråd (NFR) 

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) 

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 

Sikt – Kunnskapssektoren tjenesteleverandør 

Simula AS 

UNIS AS 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 

 

Økonomi og ressurser 

KD bevilget 70 mln til arbeidet med sikkerhetssatsingen i perioden 2019-2022. Midlene 

ble bevilget til Unit i 2019, 2020 og 2021 (17,5 mln per år). Unit benyttet 5 mln per år 

for arbeidet med etablering av styringsmodellen, mens 12,5 mln ble gitt til Uninett AS 

årlig i denne perioden for å finansiere de to øvrige prosjektene i sikkerhetssatsingen: 

Analyse og respons, og Rådgivning og kompetanseheving. 

I 2022 ble 5 mln bevilget til HK-dir for arbeidet med styringsmodellen, og 12,5 ble 

bevilget direkte til Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. 

Midlene bevilget til Unit og til HK-dir for arbeidet med styringsmodellen ble brukt for å 

finansiere 3,5 årsverk (to informasjonssikkerhetsrådgivere, en leder og to jurister i 25%-

stilling hver). 

 

Etablering av modellen og overgang til forvaltningsfase 

Styringsmodellen ble utarbeidet av Unit (i dag HK-dir) i tett dialog med KD høsten 2018. 

Modellen ble utarbeidet med utgangspunkt i ISO 27014 (Styring av 

informasjonssikkerhet). Unit har i tillegg utarbeidet en metodikk for vurdering av 

virksomhetens etterlevelse av policyen for informasjonssikkerhet og personvern og 

vurdering av risiko på sektornivå. 

 

Styringsmodellen ble etablert gjennom brev til virksomhetene fra statsråden av 7. januar 

2019. Modellen ble implementert i løpet av 2019-2020. Våren 2019 ble det gjennomført 

en fysisk besøksrunde ved utdanningsinstitusjonene i Sør-Øst-Norge samt NTNU som er 

underlagt styringsmodellen. Besøksrunden ved utdanningsinstitusjonene i Vest- Midt og  

Nord-Norge ble gjennomført som videomøter. Høsten 2019 og våren 2020 ble 

besøksrunden utvidet til å omfatte også direktorater og selskaper. 

 

I løpet av 2019-2020 ble det utarbeidet en policy for informasjonssikkerhet og 

personvern (se også avsnitt under). Policyen ble sendt ut på høring i UH-sektoren og ble  



 

 

 

fastsatt av Kunnskapsdepartementet i rundskriv F-04-20, gjeldende fra 1. oktober 2020. 

Det ble etablert et årshjul for aktivitetene i modellen og for dialogen mellom KD og Unit 

(i dag HK-dir). I løpet av 2021 har Unit og KD samarbeidet om å videreutvikle 

styringsårshjulet, herunder utvikle og følge opp tiltak i en risikohåndteringsplan. 

 

Med fastsettelsen av policyen gikk styringsmodellen fra utvikling- og etableringsfase til 

ordinær forvaltning. Fra 2021 er altså aktivitetene i modellen i en forvaltningsfase. Med 

opprettelsen av HK-dir, er styringsmodellen et fast oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet, jf. HK-dir sin virksomhets- og økonominstruks.  

 

Policy for informasjonssikkerhet og personvern 

Krav til arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern er fordelt på flere lover, 

forskrifter og nasjonale standarder. For å bidra til å tydeliggjøre kravene på området 

informasjonssikkerhet og personvern, har HK-dir utarbeidet en policy for 

informasjonssikkerhet og personvern i UH-sektoren. Policyen oppsummerer de viktigste 

rettslige krav og nasjonale føringer på området, og danner utgangspunkt for HK-dirs 

sektorstyring. 

Policyen er tilgjengelig på: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/f-04-20-policy-for-informasjonssikkerhet-

og-personvern-i-hoyere-utdanning-og-forskning/id2769629/ 

 

Aktiviteter i styringsmodellen 

Styringsmodellen bygger på prinsippene risikostyring og kontinuerlig forbedring. HK-dir 

har i samarbeid med KD utarbeidet et årshjul for aktiviteter og oppgaver i 

styringsmodellen. De viktigste aktivitetene er: 

 

1.Gjennomføring av en årlig besøksrunde hos underliggende virksomheter. Målet med 

besøksrunden er å kartlegge tilstanden for arbeidet med informasjonssikkerhet og 

personvern og vurdere graden av etterlevelse av kravene i policy for 

informasjonssikkerhet og personvern. 

 

2.Utarbeidelse av årlig risiko- og tilstandsrapport på sektornivå. 

Rapportene er tilgjengelig på: 

Risiko- og tilstandsvurdering 2019 

Risiko- og tilstandsvurdering 2020 

Risiko- og tilstandsvurdering 2021 

Risiko- og tilstandsvurdering 2022 

 

3.Utarbeidelse av årlig anbefalingsbrev til virksomhetene underlagt styringsmodellen. 

 

4.Utarbeidelse av tilbakemeldinger til virksomhetene, til bruk i KDs etatstyringsdialog. 

 

5.Utarbeidelse av årlig risikohåndteringsplan med tiltak for å redusere risiko for 

manglende etterlevelse av policy for informasjonssikkerhet og personvern. 

 

6.Vurdere behov for ad hoc rapporter som behandler aktuelle tema av interesse for 

sektoren. HK-dir har utarbeidet følgende temarapporter: 

Temarapport 2020: Kontinuitet, beredskap og øvelser 

Temarapport 2020: Tjenesteutsetting av digitale systemer og tjenester 

Temarapport 2021 - Ledelsens styring og kontroll av arbeidet med informasjonssikkerhet 

Temarapport 2021 - Pandemihåndteringen og betydningen for arbeidet med 

informasjonssikkerhet og personvern i UH-sektoren 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/f-04-20-policy-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-hoyere-utdanning-og-forskning/id2769629/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/f-04-20-policy-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-hoyere-utdanning-og-forskning/id2769629/
https://www.unit.no/media/1961/download?attachment
https://www.unit.no/media/1960/download?attachment
https://www.unit.no/media/2687/download?inline
https://www.unit.no/media/3547/download?inline
https://www.unit.no/media/2048/download?attachment
https://www.unit.no/media/2088/download?attachment
https://www.unit.no/media/3286/download?inline
https://www.unit.no/media/3287/download?inline
https://www.unit.no/media/3287/download?inline

