Årsmelding 2015
Foreningen kommunal informasjonssikkerhet.

KInS
Stiftelse
Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet ble stiftet 3. april 2003.

Formål og virksomhet.
Foreningen skal bidra til økt informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner. Dette
skal skje gjennom samhandling med aktuelle fagmiljøer, arrangering av
konferanser/seminarer, etablering av arenaer for kompetanseheving, utvikling av standarder
og verktøy.

Informasjonssikkerhet defineres som;
Tiltak for at informasjon har den nødvendige beskyttelse for å oppnå tilgjengelighet, integritet
(korrekthet) og konfidensialitet ut fra informasjonens verdi. Dette er et område som naturlig
omfatter informasjonshåndtering, personalsikkerhet og IKT sikkerhet.
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Organisering av KINS.

Styresammensetning.
Foreningens styre har i perioden vært:
Stein Fotland

KINS/ tidligere Bergen kommune

Styreleder

Tore Moss

Bærum kommune

Nestleder

Marianne Bjønness

Hamar kommune

Styremedlem

Oddvar Haugland

KINS/ tidligere Lindås kommune

Styremedlem

Steinar Nørstebø

Birkenes kommune

Styremedlem

Marit Fagernes

Grimstad kommune

Varamedlem

Ingeborg Tungland

Strand kommune

Varamedlem

Bjørn Henrik Hellandsjø

ATB/Sør Trøndelag Fylkeskommune

Varamedlem

Styret takker medlemmer og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2015.

Oppsummering av aktiviteter i 2015
Informasjonssikkerhet har blitt høyere prioritert i kommune-Norge. Sammen med våre
samarbeidspartnere tar KINS litt av æren for at fokus på informasjonssikkerhet i kommuner og
fylkeskommuner er blitt større.

KINS konferansen 2015.
KINS konferansen 2015 ble arrangert i Bergen 28.-29. april. Det var første gang i Bergen etter 2 år i
Kristiansand. Det var 170 deltakere som fikk høre mange profilerte foredragsholdere. Konferansen
hadde som gjennomgangstema «velferdsteknologi og Informasjonssikkerhet». Konferansen åpnet
med foredrag av statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg. Utsagnet «De gamle er eldst» hadde sin
berettigelse i åpningsforedraget.
Deretter kom direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon. Han holdt innlegg om Internet of things – IOT.
Foredraget hang godt sammen med utviklingen innen velferdsteknologi. Teknologien styrer alt; med
den risiko det innebærer.
Det var flere innlegg om «Smarte hus» og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi .
Både Bærum kommune og Grimstad kommune hadde innlegg. Dagen ble avsluttet med innlegg fra
Camilla Nervik, Datatilsynet om velferdsteknologi - erfaring fra tilsyn.
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Dag 1 ble avsluttet med middag i Galleri Nygaten.
Dag 2 åpnet med live demo fra Vidar Sandland og Hans Marius Tessem fra NorSIS. Til tross for dårlig
mobildekning, viste de en tankevekkende demo om hacking av mobiltelefon og Facebook.
Advokat Jon Wessel-Aas var meget klar med hva lovverket sier om jus og sosiale medier.
Avdelingsdirektør Line Richardsen, KS orienterte om digitalisering i kommunesektoren og
samarbeidet med KommIT. Astrid Øksenvåg, KommIT og Olav Skarsbø, Difi orienterte om digital post
til alle innbyggere – uansett. Andreas Skjøndal Grefsrud, Difi orienterte om styringssystem i praksis.
Avslutning var ved rådmann i Sortland kommune, Rolf Lossius. Han orienterte om en rådmanns
hverdag og sin positive erfaring med tilsyn fra Datatilsynet.
Parallelt med hovedsporet gikk det et Teknologispor.
Trond Sundby, Bærum kommune og Roy Allan Hansen, Sørum kommune gjennomgikk
passordcracking i praksis og forskjellige typer angrep. De gjennomgikk også hvordan stenge en
kommunal tjeneste med DDOS og hvordan en skal komme seg inn i et kommunalt nett fra utsiden.
De viste også mange andre nyttige funksjoner for sikkerhetsansvarlige i kommuner.
Det var et sterkt ønske om tilsvarende spor på neste års konferanse.
Det var 10 medlemsbedrifter som var utstillere på konferansen.

Seminar i sikkerhetsmåneden oktober.
Sogndal 1. oktober.
Det var 43 deltakere fra mange kommuner i Sogn- og Fjordane. I tillegg deltok 13 elever fra
videregående skole. Agendaen var «Velferdsteknologi og informasjonssikkerhet». Innleggene spente
over hele registeret fra lovverk til praktisk bruk, og fremtidige muligheter og trusler.
Narvik 13. oktober.
I Narvik arrangerte vi seminar for 4. gang i samarbeid med IT-sjef Per Jakobsen i Narvik kommune.
Denne gangen var det redusert fra 2 dager til 1 dag. Det var 77 deltakere, de fleste fra Narvik
kommune.
Trondheim 22. oktober.
I Trondheim ble seminaret holdt på Rica Lerkendal. Det var 40 deltakere fra kommuner og
Fylkeskommuner i begge Trøndelagsfylkene.

Gratis ISO seminar.
I samarbeid med KINS medlem Neupart arrangerte vi gratis kurs for medlemmer.
Kurs 1: Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet etter ISO 27001.
Kurs 2: Styring av informasjonssikkerhet med ISO 27002.
Kurs 3: Risikostyring etter ISO 27005.
Kurs 4: Beredskapsstyring etter ISO 22301.
Det var til sammen 98 påmeldt til alle kursene som ble meget godt mottatt av deltakerne.
Tilbakemeldingene var meget gode. KINS vil følge opp ideen med å kjøpe kurs fra
samarbeidspartnere og tilby det til medlemmer.
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Møter/styreaktivitet.
Det har vært 10 telefonstyremøter i løpet av året. Telefonstyremøter er en effektiv måte å
koordinere arbeidet i KINS når styremedlemmene er geografisk spredt.
Det har vært sendt 11 nyhetsbrev til medlemmer og samarbeidspartnere i løpet av 2015.
Nyhetsbrevene sendes også til interesserte som abonnerer på nyhetsbrevene på våre nettsider.

Strategisamlinger.
Styret i KINS hadde strategisamling i Bergen 13.-14. januar sammen med samarbeidspartnere Difi,
KS, NorSIS og Datatilsynet. Det viktigste som ble diskutert var planlegging av årets KINS konferanse
som blir holdt i Bergen 28.-29. april 2015. Alle samarbeidspartnere vil delta med aktuelle innlegg på
konferansen.
Difi orienterte om arbeidet med «styringssystem i praksis» som ventes ferdig før sommeren.
KS orienterte om endring i ledelsen i Kommit og planer fremover.
NorSIS orienterte om skifte av leder. Roger Johnsen er ansatt som leder etter at Tore Orderløkken er
sluttet.
Datatilsynet orienterte om tilsyn blant kommuner i 2014 og trakk spesielt frem Sortland kommune
som et meget godt eksempel på en kommune som hadde gjort en svært god jobb. De deltok på KINS
konferansen med et engasjerende innlegg fra Rådmannen.
Alle samarbeidspartnere ga utrykk for at de vil ha et enda tettere samarbeid med KINS fremover.
Styret i KINS hadde strategisamling på Hamar 18.-19. august. På møtet deltok også våre gode
samarbeidspartnere Datatilsynet, NorSIS, KS og Difi. Hovedinnholdet på samlingen var seminarene i
oktober og neste års KINS konferanse i Bergen 26.-27. april 2016. Det var også diskutert hva de
enkelte samarbeidspartnere kan bidra med overfor medlemmene.
Høringsuttalelse til Lysne utvalget.
KINS fikk en henvendelse fra Lysneutvalget i februar 2015, som hadde 16 konkrete spørsmål til KINS.
De etterspurte bl.a. hvilken rolle KINS har på IKT-sikkerhetsområdet, og ba oss angi hva vi anser som
de største sårbarhetene for våre medlemmer.
Bruken av skytjenester i kommunal sektor ble spesielt berørt.
Styret i KINS utformet et svar på til sammen 7 sider med fakta og vurderinger fra kommunal sektor.
Svaret ligger tilgjengelig på KINS.NO, på medlemssidene.
Teknisk Ukeblad ba om innsynsbegjæring i svaret fra KINS.
Møte med Junglemap.
To styrerepresentanter fra KINS hadde i desember 2015 et møte med Junglemap, som ønsker et
samarbeid med KINS for å kvalitetssikre nano-kurs innen informasjonssikkerhet (ISO27001 m.m.) for
ledere i kommunal sektor. KINS stiller seg positive til dette samarbeidet.
Deltakelse på Sikkerhetstoppmøtet.
Styreleder deltok på Sikkerhetstoppmøtet som ble arrangert av vår samarbeidspartnere NorSIS. Det
var et aktuelt forum å informere om KINS og å knytte kontakter.
Deltakelse på DIFIs møter.
KINS medlemmer har vært med på flere av DIFIs møter i NIFS (Nettverk for infomasjonssikkerhet),
der mange som jobber med informasjonssikkerhet innen offentlig og privat sektor møtes for
kompetansebygging.
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Deltakelse på eksterne konferanser.
2 fra styret deltok på IT-forum Rogaland og Hordaland i Haugesund. Der knyttet vi kontakt med «Fjell
& Fjord konferanser» som skal hjelpe oss å administrere KINS-konferansen.
Oppgradering av nettsidene.
Nettsidene www.kins.no fikk en høyst etterlengtet oppgradering før konferansen i 2015.
Påmeldingssystemet til konferanser ol. ble ferdigstilt før KINS konferansen.
KinsFORUM.
KinsFORUM er plattform for utveksling av informasjon mellom medlemmer. Løsningen er utviklet i
samarbeid med Bærum kommune. På KinsFORUM kan en få svar på problemer med egne systemer
uten at leverandører og utenforstående får innsyn.
Emner som diskuteres er bl.a. anskaffelser, KINS konferansen, Lovverk og sikkerhetshendelser,
Opplæring og holdningsskapende arbeid, Personvern og personvernombud, Styringssystem for
informasjonssikkerhet, Tekniske sikkerhetstiltak, Velferdsteknologi.
KINS oppfordrer medlemmene til å bruke KinsFORUM aktivt.

Medlemsutvikling
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KINS har pr 06.04.16 følgende medlemstall:
Totalt 209 aktive medlemmer, derav:
-164 kommuner
-12 fylkeskommuner
-4 offenlige samarbeidsparnere
-5 offentlig eigde bedrifter
-22 private bedrifter
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Utmelde

En trend når det gjelder innmeldinger, er at samarbeidende kommuner på IKT-området melder seg
inn samlet, og at initiativet kommer fra samarbeidsorganisasjonen. Eksempel er Digitale Gardermoen
og Søre Sunnmøre IKT.
Også en trend, er en økende interesse fra private selskaper innen informasjonssikkerhetsbransjen for
å være medlem i KINS. Siden april 2015, har 5 slike selskaper blitt tatt opp som medlemmer i KINS.
Økonomi
KINS har sin inntekt fra medlemskontingenten.
Medlemskontingenten pr år er i dag følgende:
Kommuner <10000 innbyggere: 2500 kr
Kommuner 10000-25000 innbyggere: 5000 kr
Kommuner > 25000 innbyggere og fylkeskommune: 7500 kr
(Kommersielle) Bedrifter som blir tatt opp som medlem: 7500 kr
Offentlige samarbeidsparnere (DT, KS, Difi, NorSis): 0 kr
Kommuner som inngår i et samarbeid for å fremme informasjonssikkerhet, får rabattert kontingent.
Total kontingent utgjør ca 800000 kr pr år.
Medlemskontingentsatsene har vært den samme i mange (minst 8) år, og selv om medlemsmassen
er økende, har aktiviteten økt forholsdvis mer. Slik økonomien til KINS er i dag, balanserer den år for
år.
KINS har ikke som mål å legge opp midler, og aktiviteten gjennom året skal gjenspeile inntektene.
Likevel har styret (bifalt av generalforsamlingen) vurdert det slik at KINS bør ha en viss buffer i
økonomien, slik at en kan ta høyde for eventuelle uforutsatte kostnader.
Styret vil derfor fremme forslag til generalforsamlingen 2016 om en viss økning i kontingenten fra
2017 (se eget dokument).
KINS har ingen ansatte, og arbeidet i organisasjonen er for en stor del basert på dugnadsprinsippet
og konkret økonomisk kompensasjon for tjenester. Eksempel er lederfunksjonen,
regnskapsfunksjonen/medlemsadministrasjonen og vedlikehold av nettsiden (utenom teknisk
vedlikehold). I tillegg har en kompensert for ekstraordinært arbeid, f.eks i forbindelse med kurs. Til
hjelp for å arrangere KINSkonferansen, leier en byrå (f.t. Fjell & Fjord Konferanser). En har avtale
med bedrift (Imbera) for det tekniske vedlikeholdet med nettsiden.
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Denne valgte økonomiske modellen gir stor fleksibilitet til å avpasse aktiviteten etter økonomien,
men samtidig er det ønske og behov for å øke aktiviteten (se Aktivitetsplan for 2016).
Styret takker medlemmer og samarbeidspartnere for et meget godt samarbeid i 2015.

Stein Fotland

Styreleder KINS
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