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Referat fra møte i Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet 

Møte 2/2020 

Dato 17.06.2020 

Tid 12:00 – 16:00 

Sted Videomøte, Zoom 

Medlemmer   

Til stede Berit Schmidt (USN) Ola Ervik (NTNU) 

 Tore Rydgren (Inn) Ove Brusegard (NMBU) 

 Eli Løvaas Kolstø (UiS) Roy Dragseth (UiT) 

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

 Nina Kaurel (UiB) Bjørn Helge Kopperud (Uninett) 

Ikke til stede   

   

Uninett Jørgen Nilsen Hildegunn Vada 

 Vidar Faltinsen Anders Lund 

 Olaf Schjelderup  

Andre   

Merknader: 
Avdelingsdirektørene fra Uninetts tjenesteproduserende avdelinger deltok på sak 6 og 7, for å bli 

kjent med tjenesterådet.  

 

V-Sak 5/20: Godkjenning av dagsorden og saker til eventuelt 
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent. 

Bjørn Helge Kopperud meldte inn en sak til eventuelt: Unit ønsker Tjenesterådets tilbakemeldinger 

på rammeverksdokumentet 

O-Sak 6/20: Bli kjent med tjenesteproduserende avdelinger i Uninett 
En runde rundt bordet hvor alle presenterte seg selv, sammen med avdelingsdirektørene fra 

Uninett. 

O-Sak 7/20: Avdelingsdirektørene i Uninett presenterer sine tjenesteområder 
Avdelingsdirektørene i Uninett presenterte sine respektive tjenesteområder; Feide, 

Campustjenester, Telefoni og video, Sikkerhetstjenester og Nettilknytning. Tjenesterådets 

medlemmer kom med flere kommentarer og spørsmål underveis. 

Kommentarer fra tjenesterådet: 

- Ser frem til innføring av IAM i sektoren, og håper at IAM kan løse noen av problemene vi 

opplever i dag, og muliggjør bedre kommunikasjon mellom tjenestene. 

- Skryt for håndtering og oppsett av Zoom som tjeneste, og hvordan man har kommunisert at 

Zoom er en trygg løsning. 

- Det ble også stilt spørsmål rundt Zoom opptak i skyen, hvor Vidar svarte at «Cloud 

Recording» er absolutt noe som blir sett på. 

- UiT gikk videre med Cisco Umbrella som også støtter beskyttelse på klient-siden, og beskytte 

brukere som ikke er på lokalt nettverk. Anders pekte på at Cisco Umbrella og DNS Brannmur 

også kan jobbe bra sammen, ved å forbedre sperrelister. 
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D-Sak 8/20: Tjenesterådets mandat og oppgaver 
Ove Brusegard innledet saken basert på utsendt underlag. Medlemmene drøftet både mandat og 

oppgavene til tjenesterådet. 

Kommentarer fra tjenesterådet: 

- En dynamisk porteføljeoversikt over tjenestene med blant annet leveranseplaner og veikart 

hadde vært fint. Gjør at tjenesterådet alltid har god oversikt over porteføljen og får 

helhetsperspektivet, samtidig som man kan se hvilke prioriteringer som gjøres. 

- Rammeverket og mandat er godt beskrevet i dag, men det er nødvendig med en ny runde på 

dette etter tjenesterådet har gjort seg opp erfaringer med behandling av saker. 

- Tjenesterådet skal jobbe med tjenester som er produksjons satt, og ikke tjenester som 

utvikles i ulike prosjekter. Men tjenesterådet skal se totaliteten, så dersom det er hull eller 

mangler i porteføljen, skal tjenesterådet gi dette som innspill til fagutvalg. 

- Det er også viktig med gode standardiserte prosesser for å gi innspill til begge fagutvalg, og 

ikke minst utøve brukermedvirkning mot leverandører. 

V-Sak 9/20: Videre arbeid i tjenesterådet 
Medlemmene av tjenesterådet diskuterte hvordan det skal jobbes mellom møter, samt hvilket 

samhandlingsverktøy som egner seg for dette arbeidet. Det ble også fastsatt møtedatoer for resten 

av 2020. 

Vedtak: Tjenesterådet vedtar å ta i bruk Teams som samhandlingsverktøy, og en møtefrekvens på et 

møte per måned fra september til desember, det blir lagt opp til et heldagsmøte i forbindelse med 

Uninett-dagene.  

Sekretariatet ble tildelt oppgaven med å løse det praktiske i forbindelse med vedtaket. 

Sak 10/20: Eventuelt 
Bjørn Helge Kopperud og Jørgen Nilsen informerte om at utkast til en ny versjon av 

rammeverksdokumentet er gjort tilgjengelig, Unit ønsker tilbakemeldinger på dette utkastet. 

Sekretariatet gjør dette dokumentet tilgjengelig for tjenesterådets medlemmer, og innhenter 

skriftlige tilbakemeldinger innen 01.07.2020 kl. 12:00. 

Kommentar fra tjenesterådet: 

- Ønsker at dokumentet blir delt felles på Teams, slik at alle kommentarer og innspill er 

synlige. 

 

Vedlegg: 

Presentasjoner som vist i møtet. 

- O-Sak 7 

o 2020-06-17_Feide_IAM 

o 2020-06-17_Campusnett_Telefoni_Video 

o 2020-06-17_Forskningsnett 

o 2020-06-17_Sikkerhetstjenester 

- Sak 8 
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o 2020-06-17_V-Sak_8 


