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Hjelp, jeg er blitt personvernombud!
GDPR Workshops
- meld deg på nå!
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Antallet personvernombud har skutt i været etter at GDPR trådte i kraft.
Alle kommuner og fylkeskommuner må nå ha personvernombud.
Ettersom det ikke stilles noen formelle krav til bakgrunnen for personvernombud er
det en variert gruppe mennesker som nå tar fatt på denne viktige oppgaven,
Og mens noen er tilsatt som PVO i full stilling, har andre en eller annen
prosentstilling, mens de fortsetter med andre oppgaver ved siden av.
Men uansett bakgrunn og stillingsbrøk kan mange ha nytte av å sette seg bedre
inn i GDPR. KiNS tilbyr derfor to workshoper for alle som trenger en oppdatering på
dette. Del 1 krever ikke spesielle forkunnskaper, mens Del 2 bygger på, og forventer
at du kan, det meste av det som blir gått gjennom på Del 1. Workshopene har fått
veldig gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt til nå. Husk at på en workshop
er det viktig at deltakerne bidrar med spørsmål og erfaringer, og det legges stor
vekt på praktiske gruppeoppgaver.
Les mer og meld deg på KINS GDPR workshops i Del 1 den 8. november her
og GDPR workshop Del 2 den 9. november her.

HUSK KiNS KURS I HØST!
Det har allerede kommet en rekke påmeldinger til høstens kurs, men det er
fortsatt noen ledige plasser på alle kursene. I tillegg til GDPR workshopene i
november, som er nevnt over, tilbyr vi tre andre gode kurs før jul.
Dette gjelder «Beskyttelse av trådløse nettverk», som viser trusler mot trådløse
nettverk, og hvordan kommunen kan beskytte nettene sine best mulig.
Dette er et veldig teknisk kurs, som krever gode forkunnskaper.
Kurset går 26.-27.november i Sandvika. Les mer og meld deg på her.
Et annet teknisk kurs er «Hendelseshåndtering og digitale bevis». Kurset går
gjennom hvordan du kan finne og sikre digitale bevis, enten det er i
forbindelse med en personalsak eller det er enda alvorligere. Det er lurt å
tenke gjennom på forhånd hva du må gjøre hvis det oppstår en sak.
Vanligvis dukker også politiet opp på kurset, og forteller om hvordan de
etterforsker IT-saker, og hva de forventer at kommunene bidrar med.
Kurset går 10.-11. desember i Sandvika. Les mer og meld deg på her.
Alle kommuner må i henhold til GDPR sørge for å ha et styringssystem for
informasjonssikkerhet. Imidlertid er det lettere sagt enn gjort å komme i gang
med dette. KiNS tilbyr derfor en helt ny workshop som går gjennom
rammeverk som ISO27001, og setter dette inn i en praktisk sammenheng.
Tanken er at du skal få konkrete tips som du kan bruke etter kurset.
Les mer om «Styringssystem for informasjonssikkerhet – workshop», og meld
deg på her. Dette er en to-dagers workshop. Datoene er 26.-27. november.

SIDE 2

NYHETSBREV FOR KINS

Stor interesse for e-læringsprogrammet!
KiNS merker at det er stor interesse for e-læringsprogrammet fra København. som
KiNS har de norske rettighetene til. I tillegg til Bærum har bl.a. Kongsbergregionen
meldt sin interesse for pilotering. Det er også flere andre kommuner, særlig på sør- og
vest-landet, som har tatt kontakt.
For å kunne planlegge turneen som skal finne sted til vinteren/våren er det viktig at
KiNS får oversikt over alle som har lyst til å få vite mer om konseptet. Så hvis din
kommune er interessert, og du ikke allerede har gitt oss beskjed, er det fint om du
sender noen ord til steinar@kins.no.
PS: Hvis du skal til Normen konferansen 27.-28. november vil Steinar være der, og kan
demonstrere en eller flere moduler. Han leder også kommunesporet.
For øvrig går arbeidet med fornorsking etter planen. Vi har blant annet fått hjelp av
Datatilsynet og eHelse for begrepsavklaring, og gode tips for øvrig.

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

Vi i KiNS opplever stadig å møte kommuneansatte som ikke kjenner til hva KiNS har
av tilbud. Det gjelder kanskje spesielt mer teknisk rettede kurs og seminarer. Det kan
synes som om nyhetsbrevene våre i mange kommunen stopper et sted på veien, og
kanskje aldri når frem til f.eks. IT-avdelingen eller personvernombudet.
Det synes vi er litt synd. Så tenk over om det er noen du kan sende dette videre til. 
PS: KiNS har også egen side på Facebook, pluss en lukket gruppe som kalles KiNS
Teknisk forum, som alle kan be om å bli medlem av. Over 100 er medlem allerede.

Vellykket KiNS-tech på Gjøvik!
KiNS er glad for å kunne rapportere at KiNS-tech på Gjøvik ble svært vellykket.

Trenger du maler for
Databehandleravtaler?
Finn link på KINS.NO!

Det ble to fullpakkede dager med gode og interessante foredrag, og et meget
hyggelig kveldsarrangement, der bl.a. NorSIS og Check Point bidro sterkt.
Alt i alt var vi over 50 deltakere, hvilket vi er bra til å være første gang.
Rapportene fra Narvik tilsier at det også var et veldig vellykket arrangement der 9.
oktober, med Datatilsynets Bjørn Erik Thoen i spissen.
Så med arrangement både i Narvik og på Gjøvik har KiNS også i år bidratt til å sette
fokus på personvern og informasjonssikkerhet i Sikkerhetsmåneden oktober.

Vi ønsker Giske
kommune og Ullensvang
Herad velkommen som
nye medlemmer!

Nye medlemmer
https://kins.no/seminar/workshopKiNS er fortsatt i fin vekst, og har i det siste fått enda 2 nye kommune-medlemmer.
styringssystem-for-informasjonssikkerhetDisse er Giske kommune fra Trøndelag, og Ullensvang Herad fra Hordaland.
sandvika-26-27-november-2018/
Vi er da oppe i 306 kommune/fylkeskommune-medlemmer. 
bedriftsmedlem!
Se hele lista her: https://kins.no/medlemmer/

