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Årsrapport informasjonssikkerhet - 2018
Innstilling til vedtak:
Universitetsstyret tar årsrapporten for informasjonssikkerhet (2018) til etterretning.

Begrunnelse:
Det følger av Styringssystemet for informasjonssikkerhet1, pkt 6.3, at det skal utarbeides en
årsrapport som gjennomgår arbeidet med informasjonssikkerhet («ledelsens gjennomgang»).
Rapporten har vært utarbeidet én gang tidligere, for 2017.
Dette er første gang rapporten leveres til Universitetsstyret til behandling.
Universitetsstyret har, som øverste organ ved UiT, ansvaret for at UiT ivaretar
informasjonssikkerheten på en tilfredsstillende måte. Gjennom denne årsrapporten får styret status
på arbeidet med informasjonssikkerhet på UiT, og mulighet for å følge opp dette ansvaret.
Rapporten beskriver blant annet sikkerhetsorganiseringen, de viktigste avvikene som er behandlet
i 2018, status på risikovurderinger og -håndtering mm.
Våren 2019 blir det fremmet forslag om ny informasjonssikkerhetsstrategi, og i denne er det
foreslått en rekke tiltak som skal gjennomføres i perioden 2019 tom. 2021. I fremtidige
årsrapporter vil status på gjennomføringen av disse tiltakene bli inntatt.
Universitetsdirektørens vurdering
Som årsrapporten viser har UiT ikke kommet så langt som ønskelig i arbeidet med
informasjonssikkerhet. Det skjer imidlertid en positiv utvikling på området, særlig gjennom
arbeidet med ny strategi for informasjonssikkerhet. Denne strategien vil være krevende å
gjennomføre, men nødvendig. De tiltakene som er foreslått i strategien vil hjelpe UiT med å få
bedre systematikk i arbeidet med informasjonssikkerhet.
Universitetsdirektøren tar informasjonssikkerhet på alvor, og ønsker å sette fokus på de tiltakene
som er nødvendig for å bedre tilstanden. Dette inkluderer ikke minst å gi informasjonssikkerhet
tilstrekkelig oppmerksomhet i ledelseslinjen og i styrende organer, slik som beskrevet i
årsrapporten.
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https://uit.no/sikkerhet
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