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2018 var et travelt år for KiNS!
GDPR Workshops i
januar/februar
- meld deg på nå!
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God jul!

Vær snill og send dette
nyhetsbrevet videre til alle
som kan ha interesse av
det!

Mye på grunn av innføringen av ny personvernlov (også kalt NYPE eller GDPR) fra
juli 2018, har KiNS opplevd at flere og flere kommuner har satt personvern høyere
opp på dagsorden.
KiNS har forsøkt å hjelpe kommunene å bedre kompetansen og øke bevisstheten
rundt informasjonssikkerhet og personvern. Første halvdel av 2018 reiste KiNS landet
rundt på «NYPE-turne», sammen med Datatilsynet og flere, og møtte over 1600
kommuneansatte, deriblant mange rådmenn.
KiNS konferansen 2018 ble avholdt i Tromsø, og tok selvsagt opp mange aspekter
rundt GDPR, og var en fin arena for nettverksbygging og utveksling av status.
Antallet personvernombud har skutt i været etter at GDPR trådte i kraft, ettersom
alle kommuner og fylkeskommuner nå må ha personvernombud.
Det stilles ikke noen formelle krav til bakgrunnen for personvernombud, så det er en
variert gruppe mennesker som nå har tatt fatt på denne viktige oppgaven,
KiNS har arrangert kurs og workshoper om GDPR, som mange personvernombud
har deltatt på.
KiNS har i 2018 også fokusert på tekniske kurs innen informasjonssikkerhet, som bl.a.
sikkerhet i trådløse nett, håndtering av digitale bevis, m.m. I oktober ble
nyskapningen KINS-tech arrangert for første gang, på Gjøvik. Sannsynligvis vil vi
arrangere KINS-tech også i okober 2019. Alle kurs, både tekniske og mer
admimistrative videreføres i 2019, se oversikt for første halvår nedenfor.
Med GDPR fulgte også et behov for å fornye malene for Databehandleravtaler.
Bærum kommune har tilpasset en ny mal, som kan lastes ned fra KINS.NO.
Denne malen kom i ny versjon i desember (se mer om denne lengere ut i
nyhetsbrevet=). Malen finnes også på engelsk,

Datatilsynet varsler millionbot til Bergen
Datatilsynet har varslet Bergen kommune om at de kan bli ilagt et
overtredelsesgebyr for brudd på den nye personvernforordningen (GDPR)
Boten er på 1,6 millioner kroner og har bakgrunn i at brukernavn og passord til
35.000 elever og ansatte i grunnskolen i Bergen lå åpent tilgjengelig for andre
brukere.
Dette er så vidt KiNS kjenner til første gang en kommune blir ilagt gebyr i henhold til
den nye personvernforordningen, Dette viser at det er viktig å overholde kravene.
Så meld dere på kursene på neste side, og bidra til at kommunesektoren høyner
kompetansen på personvern og informasjonssikkerhet.
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OVERSIKT KiNS KURS 1. HALVÅR 2019
KiNS har nå over flere år bygget opp et antall kurs og workshoper som har blitt veldig
godt mottatt. Dette gjelder både tekniske kurs og bl.a GDPR rettede kurs,
I første halvår 2019 har vi satt opp disse kursene som du kan melde deg på:

Grunnleggende sikkerhetstesting – 24.-25. januar og 25.-26. april

Hvordan kan vi få oversikt over sikkerhetstilstanden til de kommunale tjenestene?
Hvordan kan vi avdekke sårbarheter, og hvordan kan disse sårbarhetene utnyttes?
Kursdeltakerne vil lære å sårbarhetsskanne egen kommune, samt analysere
resultatene. De vil også prøve å bryte seg inn i sårbare servere/tjenester, og lære
hvordan de best mulig kan beskytte seg mot slike trusler.
Les mer og meld deg på her (januar) eller her (april)

GDPR Workshops – 31.jan og 29.mai (del 1), 1.feb. og 30.mai (del 2)

Oppdaterte maler for
Databehandleravtaler
finner du på KINS.NO!

Selv om GDPR nå er innlemmet i personopplysningsloven, så pågår det fortsatt en
rekke GDPR-prosjekter rundt i kommunene. Hva er viktigst å få på plass? Hvordan får vi
sikret en god forståelse av grunnprinsippene i kommunen? Hvordan sikrer vi de
registrertes rettigheter? Hvordan gjennomfører vi ROS og DPIA? Vi utforsker disse
spørsmålene, og mange flere, i workshopene.
Les me rog meld deg på her (Del 1, 31.jan), her (Del 1, 29.mai),
her (Del 2, 1.feb) eller her (Del 2, 30.mai)

Hendelseshåndtering og digitale bevis – 28.-29. mars
Hva gjør vi når det oppstår en sikkerhetshendelse? Hvordan sikrer vi digitale bevis?
Hvordan analyserer vi bevis? Kursdeltakerne vil blant annet grave frem slettede bilder,
analysere nettverkstrafikk og utforske malware i minnet.
Les mer og meld deg på her.

Sikkerhet i trådløse nettverk – 21.-22. februar

Hvor sikre er de kommunale trådløse nettverkene? Hvordan kan vi bryte oss inn i
trådløse nettverk? Hvordan kan vi sikre nettverkene? Kursdeltakerne vil få innsikt i
sårbarheter knyttet til ulike konfigurasjoner, samt metoder for å kompromittere nettverk
(inkludert WPA2-Enterprise).
Les mer og meld deg på her.

Status for e-læringsprogrammet
Arbeidet med å fornorske det danske e-læringsprogrammet som benyttes i
København kommune går sin gang.
Bærum kommune blir første kommune som skal ta det i bruk, og de planlegger
oppstart i første halvdel av februar, De vil før det gjennomføre en enkel kartlegging av
kunnskapsnivået i kommunen, så det går an å måle effekten av opplæringen når den
er ferdig. Kongsbergregionen er neste mann ut, og de vil forsøke å gjenbruke
relevante deler av Bærums prosjekt. Og deretter vil KiNS planlegge en turne til andre
kommuner, for å hjelpe de i gang, basert på erfaringer fra Bærum og Kongsberg.
E-læringsprogrammet vil bli gjort tilgjengelig via KS Læring.
Dette er noe av det vi i KiNS ser aller mest fram til i året som kommer!

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!
KiNS har nå ved årsskiftet 306 kommune-medlemmer.
Se hele lista her: https://kins.no/medlemmer/
KINS takker alle medlemmer, både kommunale og private, for et svært aktivt og
innholdsrikt år. Vi håper alle blir med oss også i 2019, og ser fram til å treffe dere både
på KINS-konferansen, KINS-tech og forskjellige kurs og workshops.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE!!!

