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DIGITALISERINGSSTRATEGI –
INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN



Digitaliseringsstrategi

• «Utstrakt bruk av data og teknologi innebærer utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet»

• «Deling av data stiller forskerne overfor nye utfordringer knyttet til datasikkerhet og riktig håndtering av data»

• «Studenten må bevisstgjøres etiske, juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger»

• «Ledelsen må ivareta institusjonens verdier og interesser, og følge nasjonale føringer gjennom systematisk arbeide for styrket 

informasjonssikkerhet»

• «Helhetlig styring og ledelse av informasjonssikkerhet er et fundament for digitalisering og strategiske satsninger, og bygger opp under 

sektormålene»

• «Institusjonene skal ha egeninteresse i å løfte kravene til informasjonssikkerhet høyere enn de nasjonale minstekravene»

• «KD vil fortsette å stille tydelige krav til institusjonene mhp informasjonssikkerhet»

• «KD skal styrke styringen av informasjonssikkerhet»



KD vil styrke styringen av informasjonssikkerhet og 
personvern

• KD vedtok sommeren 2018 å basere sektorstyringen av informasjonssikkerhet 
og personvern på den internasjonale standarden ISO27014:2013

• Hensikten er at KD skal ha oversikt over tilstanden i sektoren på området

• Ønsker å vite om tilstanden medfører en risiko for manglende måloppnåelse, 
eller uakseptable sikkerhetshendelser

• Gjøre prioriteringer og beslutninger basert på tilstandsoversikt og 
risikovurderinger
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Brev fra statsråden til virksomhetene

• «Digitalisering av høyere utdanning og forskning er en av mine hovedprioriteringer»

• «..men mange virksomheter har utfordringer med internkontroll og styring av informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhet er en 
grunnleggende forutsetning for å kunne lykkes med digitalisering.»

• «Kunnskapsdepartementet innfører en ny modell for styring av informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning.»

• «Jeg forventer jeg at virksomhetene selv styrker egen styring av informasjonssikkerhet og personvern for å håndtere den risikoen økt digitalisering 
medfører.»

• «Jeg forventer også at håndteringen av dette viktige området integreres i den generelle virksomhetsstyringen og er tydelig forankret i styret og 
toppledelsen.»

• «..spesielt viktig i kunnskapsvirksomheter hvor forvaltning og foredIing 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.»

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

• «Departementet og Unit har tilpasset styringsmodellen i standarden til sektornivået i høyere utdanning og forskning, og viktige prinsipper 
modellen er helhetlig risikostyring, mål- og resultatstyring og kontinuerlig forbedring.»

• »Kunnskapsdepartementet har gitt Unit ansvaret for den løpende sektorstyringen av informasjonssikkerhet og virksomhetene vil merke dette 
gjennom….»

• «I etableringen av styringsmodellen skal også Unit vurdere hvordan behovet for veiledning 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.»

• «Unit vil ta kontakt og foreslå tidspunkter for besøk hos virksomhetene for å informere mer om styringsmodellen.»



Virksomhetene vil merke sektorstyringen ved…

• Tydeligere retning 

• Delstrategi for informasjonssikkerhet og personvern med klare målsetninger for sektoren og institusjonene

• Planmessig iverksetting

• Gjennom en handlingsplan som iverksetter delstrategien

• Overordnet policy som gir retningslinjer og kommuniserer krav

• Tettere oppfølging

• Unit vil kartlegge graden av måloppnåelse av sektoren og virksomhetene gjennom undersøkelser og årlige 
risikovurderinger

• Riktigere prioriteringer

• Resultater fra undersøkelser og risikovurderinger som Unit gjennomfører vil danne grunnlaget for nye målrettede 
tiltak

• Tilpasset veiledning

• gjennom at Unit vil lage generelle veiledninger for informasjonssikkerhet og personvern tilpasset høyere 
utdanning og forskning



Styringsmodellen (ISO27014:2013)



Kort om prosessene i modellen

1. Styre

• Delstrateger og handlingsplaner for Informasjonssikkerhet og personvern

• Policy, definere risikoaksept, tilpasse til sektormål, digitaliseringsstrategi, mm. 

2. Monitorere

• Risiko- og tilstandsvurdering på sektornivå

3. Evaluere

• Sikre at nye satsinger tar høyde for informasjonssikkerhet, evaluere måloppnåelse, 
korrigere mm.

4. Kommunisere

• Kommunisere tilstand til interessenter, utvikle rammeverk og utarbeide generelle 
veiledninger, informasjons til sektoren ,mm.

5. Forsikre

• Uavhengige evalueringer, revisjon



Styre (Direct)

Prosessen omfatter de aktivitetene 
som gir retning til 
informasjonssikkerhetsarbeidet. 

• Kunnskapsdepartementet:
• Godkjenner strategi og policy

• Vurderer behov (statsbudsjett)

• Gir styringssignaler

• Unit:
• Utvikler og implementerer strategi og 

policy

• Utvikler handlingsplan

• Ledende rolle og skal sikre god 
brukermedvirkning

• Fremmer en positiv sikkerhetskultur

• Stikkprøver av virksomheter



Monitorere

Prosessen gjør det mulig for KD og 
Unit å vurdere måloppnåelse og 
risiko. 

• Kunnskapsdepartementet:
• Vurdere Units rapporter

• Vurdere informasjon fra andre (JD, dept)

• Selvstendige vurderinger av risiko

• Unit:
• Vurdere nasjonale risiko- og 

trusselvurderinger

• Gjøre overordnet risikovurdering

• Vurdere informasjon om hendelser, 
trusler og sårbarheter fra SRM

• Årlig risiko og tilstandsvurdering

• Rapportere til KD om endringer i 
trusselbildet



Evaluere

Prosessen innebærer å vurdere 
nåværende og fremtidig 
måloppnåelse med utgangspunkt i 
dagens tilstand og planlagte 
endringer, og bestemme hvor det er 
behov for justeringer. 

• Kunnskapsdepartementet:
• Sørge for at planer og tiltak tar høyde for 

informasjonssikkerhet og personvern

• Prioriterer og initierer tiltak basert på 
tilstandsvurderinger

• Unit:
• Sikre at informasjonssikkerhet og 

personvern understøtter sektorens 
målsetninger

• Evaluere tilstanden på 
informasjonssikkerhet og personvern i 
sektoren mot målsetninger og risiko for 
manglende måloppnåelse



Kommunisere

Prosessen omfatter 
toveiskommunikasjonen mellom de 
styrende enhetene og interessentene. 

• Kunnskapsdepartementet:
• Rapporterer til eksterne interessenter

• Behandler resultater fra eksterne 
gjennomganger

• Gjøre seg kjent med krav i regelverk og 
interessenters forventninger

• Unit:
• Rapportere til eksterne interessenter

• Rapporterer utfordringer på området fra 
eksterne gjennomganger til KD

• Rammeverk og veiledning til sektoren

• Gi råd til KD og sektoren

• Ad-hoc rapporter ved behov



Status på innføringen

• Kartlegging av de 21 statlig eide institusjonene ferdig

• Kartlegging av de øvrige 9 virksomheter er i sluttfasen

• Risiko- og tilstandsrapport av informasjonssikkerhet og personvern i UH-
sektoren er overlevert til KD (unntatt offentlighet § 15)

• Åpen risiko- og tilstandsvurdering er i sluttfasen

• Handlingsplan / strategi

• Policy for sektoren fra 1/1-20



HVIS VI HAR TID TIL OVERS….



Oversikt over informasjonsverdier
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Systematisk risikostyring
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Ledelsessystem intergrert i virksomhetsstyringen
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Har etbalert en kontinuitetsplan
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Etablert kontinuitetsplan for å håndtere alvorlige IKT-hendelser
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