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Mål

• Få eksempler på hvordan informasjonssikkerhet kan styres fra 
eier/toppledelse med utgangspunkt i kontinuerlig forbedring

• Forstå hvorfor det er nyttig å skille mellom styring og ledelse av 
informasjonssikkerhet og hvilke styringsoppgaver det øverste nivået 
har

• Se muligheter for å integrere informasjonssikkerhetsarbeidet bedre i 
virksomhetsstyringen

• Få et innblikk i en mulig anvendelse av standarden ISO/IEC 
27014:2013
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Hva skal styres?

• 21 statlige universiteter og høyskoler
• 3 direktorater
• Norges forskningsråd, NUPI og de forskningsetiske komiteene
• Selskapene Simula AS, NSD AS, UNIS AS og Uninett AS
• 258 619 studenter
• 38 392 ansatte
• Samlede årlige driftsinntekter på 47,8 mrd. (hvorav 36,4 mrd. 

statstilskudd)
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Kontekst

• Mange store og komplekse organisasjoner, ofte med stor 
geografisk spredning
• Underenheter med høy grad av autonomi

• Åpenhetskultur
• Var med på å legge grunnlaget for internett i Norge
• Økende kompleksitet i systemlandskap
• Store informasjonsverdier
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Behovet for bedre styring (1)

• Utfordringer med informasjonssikkerheten avdekket av bla. 
Riksrevisjonen

• Vi stiller strengere og mer eksplisitte krav vil virksomhetene i sektoren 
men hva med departementets egen oppfølging av disse?

• Har fragmentert kjennskap til utfordringer og risiko. Hva med den 
samlede risikoen i sektoren som departementet har ansvar for?
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Behovet for bedre styring (2)

• Styrer vi med utgangspunkt i hendelser og interessenter eller risiko og 
klare mål?

• Dersom vi skal forsøke å styre oss ut av utfordringene, hvor skal vi se 
etter beste praksis for vår eierstyring? ISO/IEC 27001 er for operativ 
sett i forhold til vår rolle og våre styringsvirkemidler

• Egen digitaliseringsstrategi med mål om en styrket styring av 
informasjonssikkerhet og et tydeligere rammeverk for styringen. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-
for-universitets--og-hoyskolesektoren---/id2571085/
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Flernivåstyring av informasjonssikkerhet

Kunnskapsdepartementet

Statlige universiteter og 
høyskoler Heleide selskaper Direktorater Andre 

Unit

Uninett

NOKUT
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Corporate Governance – eierstyring og 
selskapsledelse
• Governance, Risk and Compliance (GRC)
• Generelt akseptert beste praksis i OECD
• COSO-rammeverket er en del av denne utviklingen og oppmerksomheten om 

internkontroll. Departementene tar utgangspunkt i dette i egne krav og 
veiledninger til internkontroll.

• Mange av kjerneelementene er like på tvers av flere styringsrammeverk innenfor 
flere domener, også det som dekkes av ISO/IEC 27014:2013. Standarden lar seg 
lett tilpasse konseptuelt.

• "Every governance model is an integral component of the governance of an 
organisation, which emphasizes the importance of alignment with business 
objectives. It is usually beneficial for the governing body to develop a holistic 
and integrated view of its governance model, of which governance of 
information security should be a part". (ISO/IEC 27014:2013, s. 2)
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Styring vs. ledelse

• Styringssystem ≠ Ledelsessystem
• Er uklarheten i begrepsbruken et symptom på hvor godt 

informasjonssikkerhet er integrert i virksomhetsstyringen eller har 
generell GRC og domenet 'IT governance' også vært under utvikling?

• Ikke bare ordkløyveri! Begrepene tydeliggjør ansvar og roller og bidrar 
til å håndtere spesialist-generalist-dilemmaet i informasjonssikkerhet

• Ledelse av informasjonssikkerhet er ofte ikke tilstrekkelig integrert i 
virksomhetsstyringen

• Manglende modenhet? (jf. f.ks. CMMI)
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Ledelsesforankring i statsforvaltningen?

"Toppledelsen i institusjonene virket generelt sett (men med enkelte unntak) å ha et 
distansert forhold til styringssystemer[*]  for informasjonssikkerhet. 
Styringssystemene var ofte behandlet og vedtatt i universitets- eller høyskolestyrer, 
men deretter slapp toppledelsen taket i arbeidet. I enkelte institusjoner var 
mellomledere, for eksempel ledere av avdelinger i sentraladministrasjonen med 
CSO-ansvar, aktive og viktige pådrivere i arbeidet med informasjonssikkerhet. Men 
disse ledernes pådriverrolle virket primært å være personavhengig og var derfor 
ikke alltid en indikasjon på at styring av informasjonssikkerheten var institusjonelt 
forankret på ledelsesnivå." Tommy Tranvik. Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler – Foreløpige resultater. Senter for 
rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk. CompLex 4/2014

"Det er stor variasjon i hvor langt statsforvaltningen har kommet med etablering og 
innføring av  styringssystemer for informasjonssikkerhet, hvilken strategi som er 
brukt på innføring, og hvordan styringssystemet for informasjonssikkerhet er 
integrert med virksomhetens øvrige system" Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Handlingsplan for 
informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-2017
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Styring
(CG) av informasjons-sikkerhet

Styre ISO/IEC 27014
"Governance of information
security"

Toppledelse

Ledelse av informasjons-sikkerhet
Operativ ledelse NS-ISO/IEC 27001

"Ledelsessystem for
informasjonssikkerhet – krav"

Avdelingsledelse
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Flernivåstyring
Kunnskapsdepartementet

Statlige universiteter og 
høyskoler Heleide selskaper Direktorater Andre 

Unit

Uninett

NOKUT
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ISO/IEC 27014:2013 Information technology –
Security techniques – Governance of 
information security

• Konsepter som beskriver generell kontekst, mål, resultater og 
forholdet til andre rammeverk

• Seks prinsipper for styring
• Fem styringsprosesser 
• Vedlegg med eksempler på statusrapporter til interessenter

Her følger noen eksempler på hvordan dette forsøkes anvendt i 
Kunnskapsdepartementets styringsmodell for informasjonssikkerhet og 
personvern i høyere utdanning og forskning:
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Prinsipp 1: Etabler informasjonssikkerhet som 
omfatter hele organisasjonen
• Risiko kan ikke outsources, delegeres bort eller avgrenses med 

'scope'
• En helhetlig risikotilnærming til hele sektoren som tilpasses de 

forskjellige styringslinjene og prinsippene
• Innebærer en form for styring av informasjonssikkerheten i alle 

underliggende virksomheter og selskaper i sektoren, herunder også 
underleverandører

• Nytt:
• Systematisk vurdering av datterselskaper og alle underliggende 

virksomheter
• Grunnlag for risikostyring i hele verdikjeden
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Prinsipp 2: Anta en risikobasert tilnærming

• Beslutningene om informasjonssikkerhet må bygge på 
risikovurderinger og at sikkerhetsnivået skal bestemmes ut i fra de 
forskjellige beslutningsnivåenes risikoaksept.

• Risikovurderingene og styringen må være på samme (sektor-)nivå og 
må henge sammen med generell risikostyring (ERM)

• Nytt:
• Departementet må få oversikt over risiko på sektornivå og få god nok 

kvalitet på risikovurderingene
• Oversikt over verdier, sårbarheter og trusler

• Når kvaliteten på risikovurderingene når et akseptabelt nivå må det 
innarbeides en tydeligere kultur for risikoaksept
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Prinsippene 3-6

3. Gi retning til investeringsbeslutninger:
− Finansieringen skal henge sammen med den generelle styringen.
− Risikovurdering for prioritering, investeringsstrategi for planlegging.

4. Sikre etterlevelse av interne og eksterne krav
− Uavhengige sikkerhetsrevisjoner

5. Skape et miljø som er positivt til sikkerhet
− Langsiktig modningsprosess, handler mest om virksomhetsstyringen?

6. Vurdere gjennomføring opp mot målbilder
− Business impact analysis
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Prosessen styre: Kunnskapsdepartementet

• Bestemmer risikoaksept på sektornivå
• Godkjenner informasjonssikkerhetsstrategi og –policy på 

sektornivå med utgangspunkt i forslag fra Unit
• Vurderer ressursbehov i de årlige statsbudsjettene med 

utgangspunkt i innspill fra Unit
• Gir styringssignaler til virksomhetene i etatsstyringen og i øvrig 

styringsdialog på bakgrunn av Units risiko- og 
tilstandsvurdering
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To perform the "direct" process, the governing 
body should
• determine the organisation's risk appetite,
• approve the information security strategy and policy,
• allocate adequate investment and resources

(ISO/IEC 27014:2013, s. 6)
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Prosessen styre: Unit
• Utvikler, foreslår og implementerer strategi og -policy på sektornivå
• Innpasser informasjonssikkerhetsmålene i sektormålene

• Bygger på aktiviteten evaluere
• Gir styringssignaler til virksomhetene for å sikre tilpasning/'alignment' til 

digitaliserings- og sektormål
• Har på vegne av Kunnskapsdepartementet en ledende rolle og sikrer god 

brukermedvirkning i informasjonssikkerhets- og personvernarbeidet i 
sektoren med sikte på måloppnåelse

• Fremmer en positiv informasjonssikkerhetskultur (bl.a. årlig 
sikkerhetsforum)

• Kan foreta «stikkprøver» ved mistanke om avvik innenfor 
informasjonssikkerhet

20



Kunnskapsdepartementet

    

To enable the "direct" process, the executive 
management should
• develop and implement information security strategy and 

policy,
• align information security objectives with business objectives,
• promote a positive information security culture

(ISO/IEC 27014:2013, s. 6)
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Prosessen monitorere (og rapportere): 
Kunnskapsdepartementet
• Vurdere Units rapporter og risiko- og tilstandsvurdering
• Vurdere informasjon om informasjonssikkerhetsforhold fra 

andre interessenter
• Gjøre selvstendige vurderinger av åpne risikovurderinger

Åpen versjon av Units rapport:
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/06/Tilst
andsvurdering-av-informasjonssikkerhet-personvern-blant-de-
statlig-eide-universitetene-og-hogskolene.pdf
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To perform the "monitor" process, the 
governing body should
• assess the effectiveness of information security management 

activities,
• ensure conformance with internal and external requirements,
• consider the changing business, legal and regulatory 

environment and their potential impact on information risk.

(ISO/IEC 27014:2013, s. 6)
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Prosessen monitorere (og rapportere): Unit

• Systematisk vurdere nasjonale trussel-/risikovurderinger fra 
sikkerhetstjenestene

• Vurdere risikovurderinger fra andre relevante aktører 
• Gjøre overordnede risikovurderinger for institusjonene på sektornivå og 

tilstandsvurderinger på institusjonsnivå
• Vurdere informasjonssikkerheten mot 'baseline'-nivå
• Vurdere informasjon fra sektorvist responsmiljø – UNINETT CERT
• Utarbeide en årlig risiko- og tilstandsvurdering til Kunnskapsdepartementet 

av informasjonssikkerhet og personvern på virksomhets- og sektornivå, 
samt en åpen versjon til sektoren

• Rapportere til Kunnskapsdepartementet om endringer i risikobildet
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To enable the "monitor" process, the executive 
management should
• select the appropriate performance metrics from a business 

perspective,
• provide feedback on information security performance results 

to the governing body including performance of action 
previously identified by governing body and their impact on 
the organisation,

• alert the governing body of new developments affecting 
information risks and information security.

(ISO/IEC 27014:2013, s. 6)

25



Kunnskapsdepartementet

    

Prosessen evaluere (og forbedre): 
Kunnskapsdepartementet
• Sikrer at departementets planer og tiltak tar høyde for 

informasjonssikkerhetsproblemstillinger
• Eksempler på dette er nye satsinger på digitalisering i sektoren

• Responderer på sektorens oppnådde resultater innenfor 
informasjonssikkerhet og personvern rapportert fra Unit, 
prioriterer og initierer tiltak
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Prosessen evaluere (og forbedre): Unit

• Sikrer at informasjonssikkerheten understøtter sektorens 
målsettinger
• Dette innebærer at informasjonssikkerheten støtter og opprettholder 

digitaliseringsstrategien for UH-sektoren
• Evaluere hvordan arbeidet støtter opp under 

digitaliseringsstrategien
• Systematisk gjennomføre tiltak som støtter opp under 

måloppnåelsen i digitaliseringsstrategien
• Foreslår nye effektive informasjonssikkerhetstiltak til 

Kunnskapsdepartementet

27



Kunnskapsdepartementet

    

Prosessen kommunisere: 
Kunnskapsdepartementet
• Informerer eksterne interessenter om at sektoren  praktiserer 

et informasjonssikkerhetsnivå i samsvar med nasjonale krav, 
definerte målsettinger og sektorens egenart.
• Vedlikeholde standardinformasjon 

• Behandler resultater fra eksterne gjennomganger som har 
identifisert informasjonssikkerhetsutfordringer og vurderer 
behov for korrigerende tiltak

• Er kjent med krav i regelverk, interessenters forventninger og 
sektorens behov med hensyn til informasjonssikkerhet
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Prosessen kommunisere: Unit
• Rapporterer gjennom en kort årlig erklæring til eksterne interessenter at 

sektoren praktiserer et informasjonssikkerhetsnivå i samsvar med nasjonale krav, 
definerte målsettinger og sektorens egenart.

• Varsler Kunnskapsdepartementet og sektoren om resultater fra eksterne 
gjennomganger som har identifisert informasjonssikkerhetsutfordringer og ber 
om korrigerende tiltak

• Utvikler rammeverk og foreslår beste praksis 
• Informerer Kunnskapsdepartementet, og gir råd og praktisk støtte til sektoren 

om krav i regelverk, annen regelverksinformasjon, interessenters forventninger 
og virksomhetens behov med hensyn til informasjonssikkerhet

• Gir råd til Kunnskapsdepartementet om  forhold som krever departementets 
oppmerksomhet og eventuelle beslutninger
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Oppsummering

• Risikostyring er systematisk arbeid også innenfor toppledelsens 
styringssystem og har en naturlig plass i virksomhetsstyringen

• Metoder og begreper fra eierstyring og selskapsledelse kan bidra til 
den nødvendige ledelsesforankringen på toppen

• Det kan være hensiktsmessig å skille klarere mellom ledelses- og 
styringsnivåene, samt ledelses- og styringssystemene, for bedre å 
forstå rollene, ansvaret og oppgavene til de forskjellige nivåene 

• Standarden ISO/IEC 27014:2013 er et rammeverk som styringen kan 
organiseres etter uten at kompleksiteten blir større enn nødvendig og 
strukturen ser ut til å gi gevinster i høyere utdannings- og 
forskningssektoren
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