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Orientering om status på arbeidet med informasjonssikkerhet og 
personvern ved Universitetet i Oslo 

Kunnskapsdepartementets styringsmodell for informasjonssikkerhet i høyere utdanning og 
forskning spesifiserer styrets ansvar for informasjonssikkerhet og personvern. I denne saken 
orienteres det om UiOs arbeid på områdene. 
 
Det vises også til tidligere orienteringer i styret 8. mai 2o18 «Orientering om nytt 
personvernreglement og håndteringen av dette ved universitetet» og orienteringssak i styret 4. 
desember vedrørende «Nytt personvernreglement – status og videre tiltak». 
 
Hovedproblemstillinger i saken: 
Fokuset på informasjonssikkerhet og personvern har økt de siste årene. Et universitet skal være 
åpent og fritt, noe som står i sterk kontrast til tradisjonell sikkerhetstankegang, hvor en stenger 
ned og kontrollerer. På enkelte områder er det svært krevende å balansere kravet til sikkerhet og 
kontroll opp mot frihet for forskning, undervisning, samarbeid med andre forskere i inn- og utland 
samt muligheten til å benytte nye og innovative IT-løsninger. 
 
Det er nye og tydeligere krav til informasjonssikkerhetsarbeidet i lov- og regelverk, i tildelingsbrev, 
digitaliseringsstrategi mv. og det er et sterkt økende internasjonalt trusselbilde.  
 
Svikt i informasjonssikkerhetsarbeidet kan medføre store konsekvenser for UiO, både økonomisk 
og omdømmemessig. 
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I denne saken orienteres styret om følgende: 
 

• Krav, føringer, lov og regelverk, herunder status på arbeidet med informasjonssikkerhet 
og personvern 

• UiOs ledelsessystem for informasjonssikkerhet 
• IT-sikkerhetsarbeid ved UiO 
• Trusselbildet 
• Sikkerhetssatsing i UH-sektoren 
• Videre arbeid 

 
 
 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Lars Oftedal 
IT-direktør 

 

 
 
Vedlegg: 

- Orienteringsnotat med tilhørende vedlegg: 
o Status på arbeidet med informasjonssikkerhet ved UiO 
o Status på arbeidet med personvern ved UiO 
o Brev av 7. januar 2019: «Kunnskapsdepartementets styringsmodell for 

informasjonssikkerhet i høyere utdanning og forskning» 
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FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 
 

 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.: O-sak 3 
 Møtedato: 7. mai 2019 
 Notatdato: 4. april 2019 
 Arkivsaksnr.:  
 Saksbehandler: Grøndahl, Bore, 

Nenseth og Mardal, 
USIT 

 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
Status på arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved 
Universitetet i Oslo 

De siste årene har oppmerksomheten og bevisstheten i forbindelse med informasjonssikkerhet og 
personvern økt kraftig i offentligheten. Det er i hovedsak tre faktorer som har forårsaket dette: 
 
• En økende del av arbeidsliv, privatliv og virksomhet i både offentlig og privat sektor skjer i IT- 

og Internett-baserte prosesser. I IT-omgivelsene er det et trusselbilde som blir stadig mer 
krevende og komplekst  

• Økt oppmerksomhet og vektlegging av samfunnssikkerhet og beredskap på bakgrunn av 
utviklingstrekk og hendelser nasjonalt og internasjonalt samt en erkjennelse av samfunnets 
økende sårbarhet grunnet avhengigheten av IT og Internett 

• Endringer i lov- og regelverk nasjonalt og internasjonalt som griper direkte eller indirekte 
regulerende inn i virksomhetene i både offentlig og privat sektor og i den enkeltes arbeids- og 
privatliv. En viktig del av dette er den økende vektleggingen av personvern og beskyttelse av 
personopplysninger 

  
Denne utviklingen fjerner skillet mellom tradisjonelt IT-sikkerhetsarbeid for å beskytte 
virksomhetens verdier, og arbeidet på juridisk side med å sikre at virksomheten skjer innenfor 
rammer satt av lov- og regelverk. Disse to områdene samles til ett fagfelt under overskriften 
informasjonssikkerhet. 
 
Ved UiO er det fra begynnelsen av 2000-tallet og fram til i dag bygd opp en liten, men 
kompetansemessig sterk funksjon hos den sentrale IT-avdelingen, USIT. Denne funksjonen, hvor 
bl.a. UiOs IT-sikkerhetssjef, leder for UiO-CERT og IT-juridiske ansvarlig inngår, er delegert et 
overordnet ansvar for UiOs arbeid med informasjonssikkerhet.  
 
Ansvaret for informasjonssikkerhet er et ansvar som omfatter hele organisasjonen gjennom 
styringslinjen og ut til den enkelte bruker. Dette er nedfelt i UiOs vedtatte LSIS – Ledelsessystem 
for informasjonssikkerhet for Universitetet i Oslo1. 
 
Overholdelse av krav til informasjonssikkerhet og personvern faller inn under styrets ansvar for 
forsvarlig organisering av virksomheten. I et eget brev til UiO i januar 2019, om 
«Kunnskapsdepartementets styringsmodell for informasjonssikkerhet i høyere utdanning og 

                                                           
1 https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/ 
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forskning», presiserer forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, styrets ansvar for 
informasjonssikkerhet, jamfør vedlegg. I brevet beskrives det blant annet at «Det er styrets ansvar 
å sette virksomheten i stand til å håndtere risikoen slik at denne er på et nivå som styret 
aksepterer.» Videre peker ministeren på digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og 
forskning som sier at «det legges vekt på at universiteter og høgskoler har et selvstendig og bevisst 
forhold til informasjonssikkerhet, herunder personvern, som en kritisk suksessfaktor for egne 
digitaliseringsstrategier og strategiske satsninger». I tillegg uttaler ministeren at vi skal «løfte 
informasjonssikkerheten høyere enn de nasjonale minstekravene …».   
 
Ministerens krav og den økte bevisstheten rundt informasjonssikkerhet i offentligheten danner 
bakteppet for denne orienteringen om arbeidet med informasjonssikkerhet ved UiO. 
 
Krav, føringer, lov og regelverk 
I de senere årene har det kommet pålegg fra offentlige myndigheter med tydeligere krav til 
sikkerhets- og beredskapsarbeidet i alle deler av offentlig virksomhet. 
 
For kunnskapssektoren er grunnlaget for arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap lagt i 
Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren2, hvor 
informasjonssikkerhet er omtalt i et eget kapittel.  
 
Kunnskapsdepartementet har fokus på informasjonssikkerhet og personvern, og krav er bl.a. 
spesifisert i tildelingsbrev, digitaliseringsstrategi for UH-sektoren og i eget brev fra statsråden, 
jamfør omtale ovenfor. Status på UiOs arbeid med informasjonssikkerhet og henvisning til 
konkrete krav gitt av tildelingsbrev, digitaliseringsstrategi og annet, er spesifisert i vedlegget 
«Status på informasjonssikkerhet ved UiO». 
 
EUs nye personvernforordning (GDPR) stiller omfattende og strenge krav til UiOs behandling av 
personopplysninger. Personvernforordningen gir universitetet et større selvstendig ansvar som 
undervisnings- og forskningsansvarlig institusjon. Dette angår omtrent alle deler av universitetets 
virksomhet. Innføringen har medført store endringer i rutiner og prosesser samt nye krav som 
spesielt treffer forskning på personopplysninger. Nytt ved dette regelverket er at bøtenivået er så 
høyt at det vil være en vesentlig kostnad for institusjonene å trå feil på dette området. 
 
I 2018 gjennomførte UiO et eget GDPR-prosjekt for å tilrettelegge for at universitetets prosedyrer, 
rutiner og praksis knyttet til håndtering av personopplysninger er i tråd med det nye regelverket. 
Universitetsstyret ble orientert om personvernreglementet, håndtering og oppfølging i to 
orienteringssaker i 2018, jamfør vedlegg. I tillegg er det utarbeidet og vedlagt en ny oppdatert 
status på arbeidet med personvern, jamfør vedlegget «Status på personvern ved UiO». 
 
I vedleggene som omhandler status for informasjonssikkerhet og personvern, er det gjort en 
trafikklys-vurdering vedrørende tilstand i forhold til krav. I tillegg gis det en status for eksisterende 
tiltak, og det beskrives behov for nye tiltak. I hovedsak er tilstanden i egenvurderingen av UiO 
vurdert til å være tilfredsstillende eller god. Det er imidlertid ett område som i begge vurderingene 
er vurdert som ikke tilfredsstillende; IT-systemer brukt i forskning og utdanning. UiOs bruk av 
systemer innenfor forskning og utdanning er ikke fullstendig kartlagt eller registrert, og heller ikke 
risikovurdert i samsvar med foreliggende krav. For tiden pågår det et arbeid for å få dette på plass 
hos UiOs enheter.  
 
  

                                                           
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/styringsdokument-for-arbeidet-med-samfunns-sikkerhet-og-
beredskap-i-kunnskapssektoren/id2512037/ 
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Godkjenning av forskning 
Med innføringen av GDPR ble UiO selv ansvarlig for å vurdere personvernet og godkjenne 
forskningsprosjekter som behandler personopplysninger. Det betyr blant annet at vi må utføre 
selvstendige vurderinger, da Datatilsynet ikke lenger gir konsesjoner.  For prosjekter som ikke er 
medisinsk- og helsefaglig forskning, er det Norsk senter for forskningsdata (NSD) som, på vegne av 
UiO, vurderer personvernet. For medisinske- og helsefaglige forskningsprosjekter er det imidlertid 
annerledes. De må søke Regional Etisk Komite (REK) for å få en lovpålagt etisk godkjenning, men 
siden REK ikke vurderer personvernet i disse prosjektene, blir det UiOs eget ansvar.  
 
Denne endringen medførte nye oppgaver for UiO. For at medisinsk- og helsefaglig forskning ved 
universitetet ikke skulle stoppe opp, ble det etablert en midlertidig løsning der utøver av 
behandleransvaret hos USIT har vurdert personvernet i medisinske- og helsefaglige prosjekter. 
Denne løsningen er arbeidskrevende og til dels lite effektiv. Utøver av behandleransvaret hos USIT 
sitter langt fra forskningsprosjektene og må ofte etterspørre flere opplysninger fra forsker for å 
kunne gjøre en vurdering. GDPR har i tillegg medført at flere registre og EU-instanser nå krever at 
det gjøres en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) av alle forskningsprosjekter før de gir ut data 
eller forskningsmidler til prosjekter. Utøver av behandleransvaret har brukt mye ressurser på å 
bistå forskere og enheter med dette. 
 
Det er hvert enkelt forskningsansvarlig fakultet som har ansvaret for at personvernet i medisinske- 
og helsefaglige prosjekter blir vurdert. En mulig varig løsning for fakultetene kan være at 
godkjenning av personvernet blir en del av den interne fremleggelsen av forskningsprosjekter. Det 
er under etablering en intern oversikt over samtlige forskningsprosjekter ved UiO. Dette vil bidra 
til å gjøre en godkjenningsprosess enklere ved at enheten har tilgang til all informasjon en 
personvernvurdering krever og dermed lettere kan håndtere oppgavene. Oversikten planlegges 
implementert høsten 2019.  
 
Et annet alternativ er å sette ut godkjenningen av personvernet til NSD for alle UiOs 
forskningsprosjekter. Da må imidlertid medisinske- og helsefaglige prosjekter søke to steder, både 
REK og NSD. Det undersøkes derfor også hvorvidt det vil være mulig å endre REKs mandat slik at 
de også kan vurdere personvernet i det de gir en etisk godkjenning. 
 
Ledelsessystem for informasjonssikkerhet 
UiOs «Ledelsessystem for informasjonssikkerhet», LSIS3, ble utarbeidet i 2016/2017 etter krav fra 
Kunnskapsdepartementet (KD). Innholdet er en revidert utgave av «IT-sikkerhetshåndbok for 
UiO» og er utarbeidet etter malverk fra Uninett. Ledelsessystemet består av en styrende, en 
gjennomførende og en kontrollerende del. Arbeidet bygger på den internasjonale standarden på 
området, ISO/IEC 27002:2013, som DIFI anbefaler. LSIS ble godkjent av universitetsdirektøren i 
2017. 
 
I løpet av våren 2019 har det blitt gjennomført en bred informasjonsrunde om LSIS i hele 
organisasjonen. Det er avdekket at det er et stort behov for videre opplæring og det arbeides med å 
etablere blant annet e-læring på området. 
 
Personvern og informasjonssikkerhet er et linjeansvar som følger de vanlige styringslinjene. 
Organiseringen av personvern- og informasjonssikkerhetsarbeidet ved UiO er beskrevet i kapittel 4 
i LSIS; 

                                                           
3 https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/ 
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• Ansvar for at det er utformet rutiner, prosedyrer, organisatoriske og praktiske tiltak 
som sikrer at virksomheten kan foregå i tråd med gitte retningslinjer og ivaretar 
universitetets krav til sikringsnivå er delegert til IT-direktøren og utføres av IT-
sikkerhetssjef sammen med UiOs utøvere av behandleransvaret   

• Ansvaret for at disse bestemmelsene etterleves i den ordinære virksomheten følger fra 
universitetsdirektøren, via fakultetsledelsen til ledelsen ved den enkelte grunnenhet og 
ut til hver enkelt ansatt 

 
Et sentralt punkt i LSIS er en årlig vurdering om det er behov for endringer av ledelsessystemet. 
Våre vurderinger tilsier at det ikke er behov for større endringer nå. Mindre endringer utføres 
jevnlig, normalt som tillegg til LSIS som vedtas av IT-direktøren. En ny vurdering vil bli foretatt 
ved neste ledelsens gjennomgang av systemet.  
 
Status på arbeidet med innføringen av LSIS ved UiO, finnes i vedlegget «Status på arbeidet med 
informasjonssikkerhet på UiO». 
 
Internkontroll 
Med GDPR kom det krav om at UiO måtte ha eget personvernombud. UiO har hatt dette som en 
frivillig ordning i over 10 år. Personvernombudet har sammen med utøverne av behandleransvaret 
for personopplysninger ved UiO, utført internkontroll av behandlinger av personopplysninger ved 
UiO. 
 
Etter innføringen av LSIS har internkontrollen blitt utvidet til å også inkludere 
informasjonssikkerhet. Internkontrollen består av stedlig kontroll ved utvalgte enheter, 
brevkontroll og spørreskjema til alle enheter. Fra 2019 er det ledelsen ved alle UiOs enheter som er 
blitt bedt om å svare på spørsmålene i spørreskjemaet, som handler om enhetens kjennskap og 
etterlevelse av gjeldende regelverk.  
 
 
IT-sikkerhetsarbeid ved UiO 
Arbeid med informasjonssikkerhet innebærer tiltak som sikrer alle parter følgende: 
 
• Tilgjengelighet: Sikrer mot tap av eller avbrudd i tilgangen til informasjon og data 
• Konfidensialitet: Sikrer mot ikke-autorisert innsyn i, endring av eller offentliggjøring av 

informasjon og data 
• Integritet: Sikrer informasjonens og dataenes nøyaktighet, fullstendighet og opprinnelighet 
 
God drift av IT-systemer er en avgjørende del av godt informasjonssikkerhetsarbeid. UiO var tidlig 
ute med å standardisere og sentralisere drift av våre IT-systemer. Vi har i mange år sikret systemer 
våre etter flere grunnprinsipper. Et av prinsippene er sikkerhet i dybden, hvor vi, så langt det lar 
seg gjøre, forsøker å sikre systemene og tjenestene med flere barrierer – slik at vi ikke er avhengig 
av ett enkelt sikringstiltak for å være trygge. Et annet sentralt prinsipp er god grunnsikring. Vår 
grunnsikring er basert på beste praksis fra leverandørene på alle systemer vi setter opp, samt at vi 
har ytterligere sikring basert på våre risikovurderinger.  
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God grunnsikring og flere barrierer har en rekke ganger reddet UiO fra større sikkerhetshendelser 
som har rammet bredt ellers i verden. Eksempelvis kan det vises til de store bølgene med 
løsepengevirus som rammet flere store organisasjoner i 2017, og nå sist Hydro. 
 
UiO har en stor og kompleks IT-infrastruktur med blant annet omlag 20.000 datamaskiner, fordelt 
på klienter og servere. For å kunne håndtere en IT-sikkerhetshendelse, og få full oversikt over hva 
som har skjedd, må store mengder data fra flere forskjellige kilder analyseres. Historisk har dette 
vært en svært omfattende manuell jobb. Logger måtte samles inn fra mange forskjellige kilder og 
formater, og store datamengder måtte tolkes. UiO hadde mye data, men ingen god måte å bruke 
informasjonen effektivt på i det operative arbeidet. 
 
Våren 2016 etablerte IT-drift på USIT en ny og moderne plattform for håndtering av loggdata 
(ELK). Løsningen skalerer godt og oppslag som før kunne ta timer er nå gjort på sekunder. 
Plattformen håndterer i dag opp mot 40.000 logglinjer i sekundet og har blitt ett av de viktigste 
verktøyene i det operative IT-sikkerhetsarbeidet. Oppsettet av ELK på UiO er et godt eksempel på 
hva som er mulig å få til gjennom samarbeid og felles mål i IT-sikkerhets og -driftsarbeidet.  
 
Hendelseshåndtering ved UiO 
Brudd på personopplysningssikkerheten og informasjonssikkerhetshendelser blir håndtert av UiOs 
eget hendelsesresponsteam, UiO-CERT, sammen med juristene i IT-direktørens stab. UiO-CERT 
ble opprettet i 2005, og er med det et av de tidligst etablerte hendelsesresponsteamene i Norge. 
UiO-CERT samarbeider tett med andre hendelsesresponsteam, både nasjonalt og internasjonalt. 
 
UiO-CERT håndterte i overkant av 2500 innkommende saker i 2018. Håndtering av saker i et slikt 
omfang er mulig på grunn av veletablerte rutiner og høy kompetanse. Saksmengden er økende og 
det er svært viktig at UiO klarer å opprettholde og videreutvikle kompetansen som er bygget opp 
gjennom mange år. 
 
Ved brudd på personopplysningssikkerheten har UiO 72 timer på seg til å vurdere om det er 
nødvendig å varsle Datatilsynet og eventuelt de berørte. Da er det særlig viktig å gjennomføre 
effektive vurderinger og ha gode rutiner for organisering og varsling. UiO har hatt svært god dialog 
med Datatilsynet i tidligere saker og har arbeidet målrettet med bevisstgjøring og opplæring, noe 
som er avgjørende for å redusere skadepotensiale både for de berørte og for UiO. 
 
Trusselbildet 
Daglig rapporteres det om sikkerhetshendelser som omfatter alt fra statlig etterretningsvirksomhet 
rettet mot andre lands politiske, sosiale og økonomiske organisering og virksomhet, via kriminelle 
nettverk med økonomisk vinning som mål til mer og mer målrettede angrep med sikte på å ta 
kontroll over enkeltbrukeres og organisasjoners verdier. Det bildet som tegnes opp i 
trusselvurderinger fra offentlige myndigheter (Politiets sikkerhetstjeneste, Forsvarets 
etterretningstjeneste, Økokrim med flere) viser bredden av «trusler i cyber-space» som får stadig 
større oppmerksomhet. NORSIS sin rapport Trusler og trender 2018-194 gir en god oversikt over et 
trusselbilde preget av: 
 
• Mer ressurssterke og profesjonaliserte aktører 

                                                           
4 http://norsis.no/upload/trusler%20og%20trender%202018-19%20web.pdf 
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• Mer sammensatte, pågående («persistente») og målrettede trusler 
 
Samtidig vokser mengden av det som skal sikres og beskyttes i omfang og kompleksitet. 
Digitaliseringen medfører at stadig nye systemer og funksjoner er IT- og Internettbasert og de 
koples sammen og integreres på nye vis, mens tempoet i utfasingen av gamle systemer langt fra er 
det samme.  
 
En ekstra kompliserende faktor er tjenesteutsetting og introduksjonen av skytjenester i IT-
tjenestetilbudet. Det øker ikke nødvendigvis risikoen i seg selv (skyleverandører er gjerne gode på 
sikkerhet), men dersom det skjer sikkerhetshendelser, tap av data eller informasjonslekkasjer i 
slike systemer vil skalaen og rekkevidden som oftest være uendelig mye større enn om det skjer på 
lokale ressurser. At det innføres flere skytjenester, gjør at det blir nødvendig å bygge egne rutiner 
for hendelseshåndtering i alle tjenestene, de er alle litt forskjellige. Det er viktig at denne økte 
kompleksiteten blir tatt med i beregningene. 
 
Samlet sett viser trusselbildet oss at det er et stort og voksende behov for ytterligere satsing på å 
bygge informasjonssikkerhetsmessig kompetanse, verktøy, ressurser og beredskap.  
 
Nedenfor følger noen eksempler på faktiske uønskede hendelser ved UiO. 
 
Uønskede hendelser ved UiO 
I 2015 ble flere forskere ved UiO utsatt for målrettet angrep fra Iran. Angrepet ble oppdaget av 
USIT og de involverte ble varslet av UiO-CERT. I PST sin trusselvurdering fra 20195 skriver de 
blant annet «Innenfor forskningssektoren for øvrig vil virksomheter innen forsvars- og 
romteknologi, maritim teknologi, fornybar energi og medisinsk forskning være særlig utsatt for 
forsøk på inntrengning.». 
  
I desember 2018 ble 10 ansatte ved UiO utsatt for et målrettet angrep via e-post, der de ble bedt om 
å logge inn på en falsk nettside som var identisk med en av UiO sine nettsider. Domenenavnene 
som var brukt var kjøpt inn kun for å brukes i angrepet, og så tilforlatelig ekte ut. Den ene 
mottakeren reagerte på ordlyden i e-posten og varslet UiO-CERT. UiO-CERT fikk, i samarbeid med 
det norske sikkerhetsmiljøet satt infrastrukturen som ble brukt i angrepet ut av spill. Denne 
hendelsen viser hvor viktig det er at hver enkelt IT-bruker på UiO er sikkerhetsbevisst, og at er 
avhengig av at alle tar kloke beslutninger i hverdagen. UiO-CERT håndterer omtrent 50 slike 
alvorlige målrettede angrep i året. Det er ingen grunn til å tro at vi vil oppleve færre målrettede 
angrep mot UiO framover. 
 
I slutten av 2018 ble fødselsnummeret til studenter tilknyttet det juridiske fakultet trykket på 
studenttidsskriftet «Stud.Jur». Dette skjedde som følge av en teknisk feil kombinert på brudd på 
rutiner i flere ledd. UiO måtte varsle Datatilsynet innen fristen på 72 timer, og alle de berørte måtte 
varsles. Det var god dialog med Datatilsynet gjennom hele prosessen og de kom med veldig gode 
tilbakemeldinger på hvordan saken var blitt håndtert. 
 
Det har vært flere typer avvik som omhandler hvordan e-post er i bruk på UiO. I flere tilfeller ser vi 
rutinebrudd, e-post med beskyttelsesverdig informasjon sendes til feil mottaker, noen ganger også 

                                                           
5 https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/trusselvurdering-2019/ 
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Side 7 
 

utenfor UiO. I andre tilfeller har det manglet anonymisering av sensitive helseopplysninger. 
Gjennomgående for disse sakene er rutinebrudd og manglende informasjon om gjeldende 
retningslinjer, samt menneskelig feil. Det er behov for grunnleggende opplæring i personvern slik 
at vi kan ivareta samfunnsansvaret vårt på en god måte. 
 
Utfordringer med ny teknologi 
Et universitet skal av natur være åpent og fritt, noe som står i sterk kontrast til tradisjonell 
sikkerhetstankegang, hvor en stenger ned og kontrollerer. På enkelte områder er det svært 
krevende å balansere kravet til sikkerhet og kontroll opp mot frihet for forskning og undervisning. 
 
Tradisjonelt har de fleste IT-tjenestene i bruk på UiO vært driftet lokalt, og UiO har hatt full 
kontroll på lagring og spredning av data. I en verden hvor stadig flere tjenester er driftet eksternt 
og som skytjenester, er det viktig med korrekt klassifisering og kontroll på alle UiO-eide data. Både 
personopplysninger og forskningsdata må beskyttes. Dette gir et stadig økende ansvar til 
sluttbruker, som må forholde seg til lagring og klassifisering hver eneste dag. I LSIS er det 
utarbeidet en rutine for klassifisering av data6  med tilhørende lagringsguide7. Lagringsguiden er 
laget for å hjelpe alle på UiO med å behandle, lagre og bearbeide informasjon på riktig måte. Det er 
stort behov for opplæring og USIT har nylig startet å se på bruk av e-læring for opplæring i 
informasjonssikkerhet og personvern. 
 
Vi har også utfordringer med systemer og tjenester som benyttes til forskning og utdanning. Fordi 
en rekke tjenester er lett tilgjengelig på internett, gratis, eller med lav pris, tar mange enheter, 
enkeltforskere og -undervisere disse tjenestene i bruk, uten at nødvendige avtaler er inngått eller at 
sikkerhetsvurderinger er gjort. Dette gjør at UiO utsetter seg og sine data for risiko, samt at det blir 
utfordrende å opprettholde en sentral oversikt over hvilke tjenester som benyttes, og hva de 
benyttes til.  
 
Sikkerhetssatsing i UH-sektoren 
I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 17,5 millioner kroner årlig over fire år til en styrking av 
informasjonssikkerheten i UH-sektoren. Av dette skal 5 millioner brukes til å etablere Unit sin 
helhetlige styring av informasjonssikkerhetsarbeidet i sektoren. De resterende midlene er tildelt 
Uninett og skal benyttes til å etablere et prosjekt i samarbeid med informasjonssikkerhetsmiljøene 
ved NTNU og UiO. Målet med prosjektet er å forbedre evnen til å forebygge, oppdage og håndtere 
trusler, samt tilby rådgivingstjenester og kompetanseheving. Den første leveransen i prosjektet8 er 
basert på en teknisk løsning opprinnelig satt opp av UiO-CERT ved UiO. 
 
Videre arbeid 
UiO har arbeidet målrettet med informasjonssikkerhet og personvern i mange år gjennom 
etablering av ledelsessystem for informasjonssikkerhet, rutiner for sikker håndtering av 
personopplysninger og håndtering av avvik. Den teknologiske utviklingen går fort, og det er viktig 
at UiOs styre og toppledelse har fokus på informasjonssikkerhet og personvern i tiden som 
kommer.  
 
Tilgang til høy kompetanse på det IT-sikkerhetsmessige og det IT-juridiske området er mer og mer 
en forutsetning for både å kunne gi brukerne IT-løsninger som er innenfor rammene lov- og 
regelverk setter, og for å kunne håndtere avvik som måtte oppstå, raskt og mest mulig 

                                                           
6 https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagring/infoklasser.html 
7 https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagring/lagringsguide.html 
8 https://www.uninett.no/bedre-sikkerhet-med-dns-brannmur 
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skadebegrensende. Dette blir stadig viktigere etter hvert som mer av IT-bruken på universitetet 
flytter ut fra universitetets maskinrom og ut i skybaserte tjenester, uavhengig av om disse befinner 
seg i private eller allment tilgjengelige skytjenester. 
 
Trykket på informasjonssikkerhet og personvern er sterkt i dag og forventes å bli sterkere i årene 
som kommer. Dette innebærer at universitetet må vie det mer oppmerksomhet og prioritere 
ressurser for blant annet: 
 
• Å sette informasjonssikkerhetsorganisasjonen nedfelt i LSIS bedre i stand til å følge opp sitt 

ansvar og sine oppgaver kompetanse-, verktøy- og rutinemessig 
• Å styrke det operative informasjonssikkerhetsarbeidet i IT-organisasjonen (sentralt og lokalt) 
• Å øke brukenes bevissthet om truslene og hvordan de best kan beskytte seg og arbeide med 

minst mulig risiko for å bryte informasjonssikkerheten 
 
I de senere årene har det skjedd en endring i vårt sikkerhetsarbeid. Der det tidligere ble jobbet 
reaktivt og man håndterte en hendelse i det den ble oppdaget, jobbes det nå proaktivt, man leter 
aktivt etter hendelser i store mengder loggdata. UiO-CERT har for å holde seg helt i forkant i dette 
arbeidet, inngått samarbeid med forskningsmiljøet ved Institutt for informatikk som har 
informasjonssikkerhet som fagfelt, og ønsker å styrke dette arbeidet fremover. 
 
Tradisjonelt har uønskede personvern- og IT-sikkerhetshendelser vært noe mange ikke har ønsket 
å snakke om offentlig. UiO har hatt lang tradisjon for åpenhet rundt slike hendelser. 
Hemmelighold holder fagfeltet tilbake, det er ved å være åpne og ærlige at vi sammen kan lære 
hvordan best håndtere cybertrusler. UiO bør fortsette med denne praksisen. 
 
 
 
Vedlegg: 

- Status på arbeidet med informasjonssikkerhet ved UiO 
- Status på arbeidet med personvern ved UiO 
- Brev av 7. januar 2019: «Kunnskapsdepartementets styringsmodell for 

informasjonssikkerhet i høyere utdanning og forskning» 
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Status på arbeidet med informasjonssikkerhet ved UiO Side 1 av 4

Krav Tilstand Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak Kilde til krav
Gjennomført/revidert ROS-

analyse i 2017/2018 Tildelingsbrev 2018

ROS analyser på administrative 

systemer og på infrastruktur 

komponenter God

Som en del av GDPR prosjektet i 2018 ble det 

gjennomført og/eller oppdatert ROS på alle 

kartlagte IT-systemer. Disse følges opp 

annenhvert år, eller ved større endringer.

ROS analyse av USIT

Tilfredstillende

Det er ikke gjennomført en egen ROS av USIT 

som driftsleverandør. Dette er planlagt i 2019

ROS av systemer i forskning og 

utdanning

Ikke tilfredstillende

Systemkartlegging av systemer benyttet i 

forskning og utdanning er mangelfull, og de 

er derfor ikke risikovurdert.

Det må etableres en 

prosess for å styre valg 

av verktøy og tjenester i 

bruk for forskning og 

utdanning. Det må 

sikres at tjenester som 

er tatt i bruk skjer lovlig, 

med de nødvendige 

avtaler på plass.
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Status på arbeidet med informasjonssikkerhet ved UiO Side 2 av 4

Krav Tilstand Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak Kilde til krav
Gjennomført og evaluert en 

kriseøvelse i 2018

Tildelingsbrev 2018, 2019

Generell kriseøvelse
God

Gjennomført høsten 2018.

Spesifikk øvelse på 

informasjonssikkerhet

Tilfredstillende

Gjennomført høsten 2016, planlagt 2019. 

Kontinuerlig hendelseshåndtering i linja, så 

det finnes gode rutiner, erfaring og praksis.

Gjennomføre en 

konkret øvelse i 2019 

etter innføring av ny 

beredskapsplan

Evaluering av kriseøvelse
Tilfredstillende

Skal gjennomføres etter 

informasjonssikkerhetsøvelsen i 2019.

Krav Tilstand Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak Kilde til krav
Ledelsessystem for 

informasjonssikkerhet - LSIS

Tildelingsbrev 2018

Ledelsessystem for 

informasjonssikkerhet gjort kjent 

i organisasjonen

God

Ila. våren 2019 er det gjennomført en bred 

informasjonsrunde med bekjentgjøring av 

LSIS i hele organisasjonen.

Informasjonsrunden har 

avdekket at det er et 

kontinuerlig behov for 

opplæring og 

informasjon om temaet. 

Det jobbes med å få på 

plass e-læring. 

Kartlegging av kjennskap og 

etterlevelse av LSIS

God

Som en del av internkontrollen er det 

vinteren 2019 gjennomført en kartlegging av 

kjennskap til, og etterlevelse av gjeldene 

regelverk for informasjonssikkerhet og 

personvern
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Status på arbeidet med informasjonssikkerhet ved UiO Side 3 av 4

Krav Tilstand Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak Kilde til krav
Ledelsessystem for 

informasjonssikkerhet - LSIS

Oppfølging av funn i 

kartleggingen Tilfredstillende

Kartleggingen viser tildels store mangler i 

kjennskap og etterlevelse ved enkelte 

enheter

Målrettede tiltak mot 

enkelte enheter.

Ledelsens gjennomgang

Tilfredstillende

Den ble ikke utført en egen ledelsens 

gjennomgang for 2018. Fordi status på 

informasjonssikkerhetsområdet var et 

gjennomgående tema i mange saker ila. 2018 

har ledelsen vært informert om status og 

fremdrift. 

Ledelsens gjennomgang 

skal gjennomføres i 

2019

Grunnsikring - KD oppfordrer 

institusjonene til å løfte 

informasjonssikkerheten høyere 

enn de nasjonale minstekravene.

God

UiO har i LSIS videreført krav om 

grunnsikring. UiO har lange tradisjoner for 

felles drift, oppsett og konfigurasjon av 

systemer. Med noen lokale tilpassinger er alle 

tiltak i NSM «ti viktige tiltak mot dataangrep» 

iverksatt på UiO.

Vurdere om en skal 

innvilge færre unntak 

fra sikringen, og 

stramme inn.

Internkontroll på 

informasjonssikkerhetsområdet
God

Gjennomføres sammen med internkontroll 

for bruk av personopplysninger våren 2019.

eForvaltningsforskriften§ 15 

og Digitaliseringsrundskrivet 

2019

O-sak 3 - side 13 av 26



Status på arbeidet med informasjonssikkerhet ved UiO Side 4 av 4

Krav Tilstand Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak Kilde til krav
Hendelseshåndtering Tildelingsbrev 2019, brev fra 

KD januar 2019

Har institusjonen innført rutine 

for å håndtere uønskede digital 

hendelser God

UiO-CERT er UiOs operative hendelsesteam. 

De har eksistert siden 2005, har gode og 

dokumenterte rutiner med god nasjonalt og 

internasjonalt nettverk.

IT-beredskap og kontinuitetsplan

Tilfredstillende

Ila. 2019 innføres det ny IT-beredskap og 

kontinuitetsplan. Denne har tidligere vært 

mangelfull

Planen må 

operasjonaliseres og 

nivå på beredskap må 

fastsettes
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Status på arbeidet med personvern ved UiO Side 1 av 6

Krav Tilstand Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak

Krav om oversikt over all 

behandling av personopplysninger i 

forskning

Medisinsk og helsefaglig forskning Tilfredstillende

Oversikt over medisinsk- og helsefaglige 

forskningprosjekter (Helseforsk) ble utvidet i 

april for å etterleve krav i GDPR.  Det oppdages 

manglende registeringer, men stadig flere 

registrerer. 

Forskning med øvrige 

personopplysninger
God

NSDs meldingsarkiv: Oversikt over UiOs 

forskning med personopplysninger som faller 

utenfor medisinsk og helsefaglig forskning. Alt 

som skal til NSD meldes i stor grad til NSD.

Arbeidet med intern oversikt over samtlige 

forskningsprosjekter - "Allforsk"/"Forskpro" - er 

igangsatt og oversikten er planlagt implementert 

høsten 2019. Vil baseres på et nytt overordnet 

kvalitetssystem for forskning med 

personoppltysninger. 

O-sak 3 - side 15 av 26



Status på arbeidet med personvern ved UiO Side 2 av 6

Krav Tilstand Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak

Krav om oversikt over all 

behandling av personopplysninger

Register over administrative 

behandlinger
Tilfredstillende

Oversikt over administrative behandlinger av 

personopplysninger (meldeappen). 

Meldeappen er oppdatert og oppfyller nå 

samtlige krav til oversikt, samt ytterligere krav i 

GDPR. Ny meldeapp hindrer 

dobbelregistreringer ved å samle all 

informasjon om administrative behandlinger på 

ett sted. Det er fremdeles mangelfulle 

registreringer.

Kreves større bevissthet og bedre kontroll fra 

ledelsen på enhetene om lovlig bruk av systemer og 

større bevissthet rundt hvilke systemer og 

behandlinger som skal registreres i meldeappen.

Oversikt over systemer brukt i 

forskning og utdanning
Ikke tilfredstillende

Store og viktige systemer er kartlagt, men det 

oppdages kontinuerlig systemer som aldri har 

blitt registrert eller meldt inn i 

systemkartleggingene, og der bruk er utstrakt 

og ofte oppfordret av undervisere. UiO har ikke 

inngått formelle avtaler om disse, men vil 

likevel kunne bli ansvarlig ved brudd på 

personopplysningsloven.

Enhetene må i større grad kartlegge utsktrakt bruk 

av uoffisielle systemer og tjenester. UiO må vurdere 

hvorvidt bruk av systemer skal nektes, om UiO skal 

inngå avtaler med tjenesteleverandører, eller om 

bruk kan anses privat og frivillig.  Det må 

kommuniseres tydeligere fra enhetene at man kun 

kan ta i bruk systemer som UiO har godkjent slik at 

UiO har kontroll.
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Status på arbeidet med personvern ved UiO Side 3 av 6

Krav Tilstand Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak

Krav om intern 

forankring/godkjennelse av alle 

forskningsprosjekt som behandler 

personopplysninger

Medisinsk- og helsefaglige 

forskningsprosjekter
Tilfredstillende

Utgått midlertidig rutine for godkjennelse av 

medisinsk- og helsefaglig forskning: Medisinsk 

og helsefaglig forskning får etisk godkjennelse 

fra Regional etisk komite (REK) etter 

helseforskningsloven, og har så fått 

personvernet vurdert av utøver av 

behandleransvaret. Mye arbeid på få personer 

og forskere har ofte vente lenge på 

saksbehandlingen. Medisinsk fakultet har 

godkjent personvernet selv i denne perioden.

Det er forskningsansvarliges fakultet sitt ansvar at 

personvernet i medisinske- og helsefaglige 

prosjekter blir vurdert. Mulige tiltak for fakultetene 

vil kunne være å sette ut godkjenninngen til NSD, 

ha egne ansatte med definert/dedikert 

stillingsprosent som godkjenner 

forskningsprosjekterhet eller at godkjenning av 

personvernet blir en del av den interne 

fremleggelsen av forskningsprosjekter og 

godkjennes på instituttnivå. Det undersøkes 

hvorvidt det kan være et alternativ å endre REKs 

mandat slik at de også kan vurdere personvernet 

når de gir en etisk godkjenning.

Forskning med øvrige 

personopplysninger
God

Tjenesteavtale med NSD om gjennomgang og 

godkjennelse av forskning med 

personopplysninger som faller utenfor 

medisinsk og helsefaglig forskning. 
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Status på arbeidet med personvern ved UiO Side 4 av 6

Krav Tilstand Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak

Krav om internkontroll

Generelle veiledere God

Oppdaterte generelle rutiner og veiledere for 

behandling av personopplysninger i forskning 

og i administrasjonen.

Internkontroll/Kvalitetssystem for 

forskning med personopplysninger
Tilfredstillende

Eksisterende Kvalitetssystem for medisinsk og 

helsefaglig forskning. Finnes kun generelle 

rutiner for forskning med øvrige 

personopplysninger. 

Etablering av overordnet kvalitetssystem for all 

forskning på personopplytsninger som skal danne 

grunnlag for et overordnet register. Arbeid med 

nytt kvalitetssystem er igangsatt. Dette skal sørge 

for mer enhetlig forskning på personopplysninger 

på tvers av enhetene og samt bedre interkontroll 

og oversikt over forskningsprosjekter på UiO. 

Dedikerte personer på enhetsnivå 

med ansvar for personvern
God

Opprettet nettverk av personvernkontakter. 

Medlemmer blir kurset til å kunne besvare 

personvernspørsmål fra egen enhet. Skal bidra 

til kompetanseheving og oversikt på over 

personverrettslige problemstillinger og 

løsninger på egen enhet. 
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Status på arbeidet med personvern ved UiO Side 5 av 6

Krav Tilstand Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak

Krav om internkontroll

Kursing og veiledning av 

ansatte/forskere/studenter
Tilfredstillende

Opplæringsprogram på UiOs enheter ved behov 

og på forespørsel. Utøver av behandleransvaret 

holder 1-2 kurs/presentasjoner i uken for 

studenter og ansatte på alle enheter. Spørsmål 

om personvern besvares fortløpende på telefon 

og e-post. Nettverk av personvernkontakter 

kurses slik at de kan besvare spørsmål fra egen 

enhet.  

Arbeid med obligatorisk e-opplæringsprogram for 

universitetets ansatte/studenter/forskere er 

igangsatt. 

Internkontrollsystem God

Internkontrollsystem i form av årlig skriftlig 

interkontroll/brevkontroll og stedlig kontroll er 

revidert og implementert. Ledere ved alle 

enheter besvarte en skriftlig internkontroll i 

mars 2019 og stedlige kontroller gjennomføres 

fortløpende med spesifikke tema i fokus.
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Status på arbeidet med personvern ved UiO Side 6 av 6

Krav Tilstand Status på eksisterende tiltak Behov for tiltak

Krav om ett overordnet 

personvernombud
God

Konstituert personvernombud er ansatt i 100% 

stilling. Stillingsinstruks er vedtatt av 

Universitetsstyret. Stilling er lyst ut og ny 

ansettelse skjer i disse dager.
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DET KONGELIGE

KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Forsknings- og høyere utdanningsministeren

Ifølge liste

Deres ref Vår ref Dato

17/1224- 7. januar 2019

Kunnskapsdepartementets styringsmodell for informasjonssikkerhet i
høyere utdanning og forskning

Digitalisering av høyere utdanning og forskning er en av mine hovedprioriteringer som

forsknings- og høyere utdanningsminister. Digitalisering gir store muligheter for vårt

samfunnsoppdrag, men fører også med seg nye trusler og sårbarheter. Det håndteres stadig

større mengder verdifull informasjon i høyere utdanning og forskning, men mange

virksomheter har utfordringer med internkontroll og styring av informasjonssikkerhet.

Informasjonssikkerhet er en grunnleggende forutsetning for å kunne lykkes med

digitalisering. Jeg vil derfor her informere om at Kunnskapsdepartementet innfører en ny

modell for styring av informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning.

Samtidig forventer jeg at virksomhetene selv styrker egen styring av informasjonssikkerhet

og personvern for å håndtere den risikoen økt digitalisering medførerl.

Styret har det øverste ansvaret for risikoen som knytter seg til virksomhetens

informasjonsverdier, og er ansvarlig for at sikkerheten er tilpasset denne risikoen. Det er

styrets ansvar å sette virksomheten i stand til å håndtere risikoen slik at denne er på et nivå

som styret aksepterer. Jeg forventer også at håndteringen av dette viktige området

integreres i den generelle virksomhetsstyringen og er tydelig forankret i styret og

toppledelsen.

Informasjonssikkerhet er en kritisk suksessfaktor for kunnskapsvirksomheter

Regjeringen lanserte i 2017 digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og forskning.

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) har i oppgave å

1 Se feks. NSMs rapport Et sikkert digitalt Norge —IKT-risikobilde 2018, tilgjengelig på
https nsrn stat nu ylobalassets rdpporternsm  ikt-risikobride 2018 vveb pdf

Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo

Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon* 22 24 90 90


Org no.: 872 417 842
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følge opp strategien. I strategien legges det vekt på at universiteter og høyskoler har et

selvstendig og bevisst forhold til informasjonssikkerhet, herunder personvern, som en kritisk

suksessfaktor for egne digitaliseringsstrategier og strategiske satsinger. Dette er spesielt

viktig i kunnskapsvirksomheter hvor forvaltning og forecIling av store mengder informasjon og

data er en så viktig del av selve kjernevirksomheten. Det er derfor avgjørende at vi klarer å

ivareta informasjon og data på en god måte og til beste for samfunnet. Dette er noe alle

virksomheter innenfor høyere utdanning og forskning har et selvstendig ansvar for, og noen

av resultatene vi skal oppnå er:

Vi skal hindre at uvedkommende får tilgang til konfidensiell informasjon, enten det er

sensitive personopplysninger og forretningshemmeligheter i forskningen eller informasjon om

studenter og ansatte ved universiteter og høyskoler, Vi skal sikre at informasjon er

uforfalsket og til å stole på, enten det er rådata eller publisert informasjon i forskningen, eller

studentenes eksamensresultater. Vi skal sikre at våre tjenester er tilgjengelige for alle

brukerne som er avhengige av disse, enten det er ved våre egne virksomheter, eller for

brukere på tvers av sektorer, landegrenser og langs stadig mer sammensatte verdikjeder.

Mens vi kopler bygg, infrastruktur og utstyr på nett i et stadig raskere tempo, skal dette skje

på en trygg måte som ivaretar liv og helse.

Informasjonssikkerheten er ikke god nok

Vi har utfordringer med å lukke de avvikene som skal gi en tilfredsstillende sikkerhet i dag.

Eksempler på dette er Riksrevisjonens kritikk av manglende informasjonssikkerhet i

administrative systemer og forskningssystemer, samt oppslag i media om

studentopplysninger på avveie. Dette viser at det er nødvendig å heve kvaliteten på

informasjonssikkerhets- og personvernarbeidet i sektoren, også med tanke på at

universiteter og høyskoier skal være i stand til å oppfylle skjerpede rettslige krav til sikker

elektronisk informasjonsforvaltning og forsvarlig håndtering av personopplysninger.

Et løft av sikkerheten er nødvendig for å lykkes med digitaliseringen

Jeg ønsker at virksomheter innenfor høyere utdanning og forskning skal ha et spesielt fokus

på informasjonssikkerhet og personvern i arbeidet med å videreutvikle en kvalitetskultur. I

digitaliseringsstrategien har derfor Kunnskapsdepartementet oppfordret institusjonene til å

løfte informasjonssikkerheten høyere enn de nasjonale minstekravene for å være i stand til å

gjennomføre en strategisk satsing på digitalisering. Samtidig har departementet satt som mål

å styrke egen styring av informasjonssikkerhet på sektornivå gjennom et tydeligere

rammeverk for hvordan denne styringen skal foregå. Departementet har i samarbeid med

Unit besluttet at styringen av informasjonssikkerhet og personvern på sektornivå skal

baseres på standardenISO/IEC 27014:20132. Departementet og Unit har tilpasset

styringsmodellen i standarden til sektornivået i høyere utdanning og forskning, og viktige

2 ISO/IEC 27014:2013: Information technology — Security techniques — Governance of information security.
Dette er en standard på overordnet nivå som beskriver anbefalte konsepter, prinsipper og prosesser for styring av
informasjonssikkerhet.
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prinsipper modellen er helhetlig risikostyring, mål- og resultatstyring og kontinuerlig

forbedring.

Gjennomføring

Modellen omfatter de styringsoppgavene departementet og Unit har ansvar for, og

systematiserer denne delen av styringsdialogen og oppfølgingen av sektoren. Den beskriver

prosesser og ansvarsdeling mellom disse, og den er kompatibel med anerkjente rammeverk

for eierstyring og selskapsledelse. Kunnskapsdepartementet har gitt Unit ansvaret for den

løpende sektorstyringen av informasjonssikkerhet og virksomhetene vil merke dette

gjennom:

Tydeligere retning: Det vil bli utarbeidet en delstrategi for informasjonssikkerhet og
personvern med klare målsettinger for sektoren og virksomhetene.
Planmessig iverksetting: Det vil bli utarbeidet en handlingsplan som iverksetter
delstrategien og en overordnet policy som gir retningslinjer og kommuniserer krav.
Tettere oppfølging: Unit vil kartlegge graden av måloppnåelse på virksomhets- og
sektornivå. Dette vil blant annet skje gjennom undersøkelser av virksomhetenes
arbeid med informasjonssikkerhet og personvern, og ved at det utarbeides en årlig
risikovurdering for sektoren.
Riktigere prioriteringer: Resultatene fra Units undersøkelser i sektoren og de årlige
risikovurderingene vil danne grunnlaget for nye målrettede tiltak.

Tilpasset veiledning: Unit vil lage veiledninger for arbeidet med informasjonssikkerhet
og personvern tilpasset høyere utdanning og forskning.

I etableringen av styringsmodellen skal også Unit vurdere hvordan behovet for velledning og

praktisk bistand, som tidligere ble levert av Uninetts sekretariat for informasjonssikkerhet,

best kan dekkes. Unit er ikke satt opp til å yte denne bistanden i dag. Virksomhetene som

omfattes av styringsmodellen er:

Statlige universiteter og høyskoler
Norges forskningsråd
De nasjonale forskningsetiske komiteene
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga
Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling I høyere utdanning
Nupi - Norsk utenrikspolitisk institutt

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Uninett AS
Simula AS
NSD AS
UNIS AS

Eierstyringen av aksjeselskapene skal skje i tråd med statens prinsipper for eierstyring og

selskapsledelse. Sektorstyringen av informasjonssikkerhet overfor aksjeselskapene skal skje

innenfor rammene av disse prinsippene. Som eier har departementet de samme

forventningene til nivået på informasjonssikkerheten i aksjeselskapene som i de

underliggende virksomhetene men styringen vil være forskjellig.
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Unit vil ta kontakt og foreslå tidspunkter for besøk hos virksomhetene for å informere mer om

styringsmodellen.

Med hilsen

ubdtykt 14/747:

Kopi

Riksrevisjonen

Iselin Nybø
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Adresseliste




Arkitektur- og
designhøgskolen i

Postboks 6768 St,
Olavs plass

0130 OSLO

Oslo




De nasjonale
forskningsetiske
komiteene

Kongens gate 14 0153 OSLO

Direktoratet for
internasjonalisering
og kvalitetsutvikling i
høyere utdanning




Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 EIVERUM
Høgskolen i Molde
vitenskapelig
høgskole i logistikk

Postboks 2110 6402 MOLDE

Høgskolen i Østfold




1757 HALDEN
Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA
Høgskulen på Postboks 7030 5020 BERGEN
Vestlandet





Kunsthøgskolen i Postboks 6853 St 0130 OSLO
Oslo Olavsplass




Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanningen

Postboks 578 1327 LYSAKER

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ
Norges forskningsrad Postboks 564 1327 LYSAKER
Norges Helleveien 30 5045 BERGEN
Handelshøyskole





Norges
idrettshøgskole

Postboks 4014

Ullevål Stadion

0806 OSLO

Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet

Postboks 5003 1432 AS

Norges
musikkhøgskole

Postboks 5190
Majorstua

0302 OSLO

Norges teknisk-
naturvitenskapelige
universitet




7491 TRONDHEIM

NSD - Norsk senter
for forskningsdata AS

Harald Hårfagres
gate 29

5007 BERGEN

OsloMet
storbyuniversitetet





Samisk høgskole Hånnoluohkkå 45 9520 KAUTOKEINO
Simula Research Postboks 134 1325 LYSAKER
Laboratory AS
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UNINETT AS Postboks 4769 7465 TRONDHEIM




Sluppen




Unit - Direktoratet for Pb. 5883 Majorstuen 0308 OSLO
IKT og fellestjenester
i høyere utdanning
og forskning




Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S
Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Postboks 1072 0316 OSLO




Blindern




Universitetet i




4036 STAVANGER
Stavanger




Universitetet i Sørøst- Postboks 235 3603 KONGSBERG
Norge




Universitetet i




9019 TROMSØ
Tromsø —Norges
arktiske universitet





Universitetssenteret
på Svalbard

Postboks 156 9170 LONGYEARBYEN
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