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KiNS konferansen åpner for
påmelding fra 4. mars

I dette nummeret:

Påmelding til KiNS konferansen fra 4. mars
Vi vet at det er mange som gleder seg til årets KiNS konferansen i Stavanger, som
går fra 4.-6. juni, med PreKiNS om kvelden mandag 3. juni. Programkomiteen er
ferdig med sitt arbeid og garanterer at det blir et meget bra program også denne
gangen.
Nytt av året er at det har kommet til en ekstra dag som er spesielt beregnet på
Personvernombud. Vi samarbeider tett med Datatilsynet her, og håper at det blir
stor deltakelse.
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Meld deg på KiNS konferansen!
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Ny daglig leder i KiNS

2

KinsKURS 2019

Vi har ventet på at våre nye Web-sider skal bli ferdige, derfor har vi ikke åpnet for
påmelding før nå. Men fra mandag 4. mars skal både våre nye Web-sider og
påmeldingsskjemaet til konferansen være klare.
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Status e-læring

Så sjekk de nye kins.no-sidene, og meld deg på konferansen nå.
Programmet til konferansen vil også ligge på KINS.NO fra samme dag.

KiNS får daglig leder fra 1. mars
KiNS har nå over 300 kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som

Harald Torbjørnsen er
tilsatt som daglig leder i
KiNS fra 1. mars 2019

medlemmer. KiNS styret har derfor tilsatt Harald Torbjørnsen som daglig leder i 50%
stilling fra 1. mars. Hvis alt går som vi håper vil stillingen økes til 100% når de
økonomiske betingelsene er på plass.
Harald vil være hovedkontaktpunktet for medlemmer og samarbeidspartnere inn til
KiNS, men vil også være sentral – sammen med styret og medlemmene – til at KiNS
videreutvikler seg på best mulig måte til gangs for medlemmer og formål.
Mange av dere har nok vært i kontakt med Harald tidligere. Han har bakgrunn fra
kommunesektoren der han har hatt ulike lederroller knyttet til digitalisering og
skoleutvikling. Harald jobbet for Senter for IKT i utdanningen, Udir og vært sentral i
utviklingen og utbredelsen av Feide.
Harald var også med på NYPE-turnéen i 2017/2018 og er godt kjent med KiNS’ sitt
arbeid. Vi kommer tilbake med et intervju med Harald i neste nummer av KiNS
Nyhetsbrev. KiNS er glade for å få Harald med på laget.
Harald kan kontaktes på e-post harald@kins.no og telefon 489 94 701
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OVERSIKT KiNS KURS 1. HALVÅR 2019
KiNS har i vinter arrangert kurs i Grunnleggende Sikkerhetsstesting, GDPR Worskhops
Del 1 og 2, samt et kurs om Sikkerhet i trådløse nett.
I første halvår 2019 har vi satt opp disse kursene som du kan melde deg på:

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.

Grunnleggende sikkerhetstesting – 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 (april)

Oppdaterte maler for
Databehandleravtaler
finner du på KINS.NO!

GDPR Workshops – Del 1 mandag 27.mai og del 2 tirsdag 28.mai
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 mer og meld deg på her (Del 1, 27.mai) eller her (Del 2, 28.mai)
For øvrig kan KiNS på forespørsel noen ganger være behjelpelig med opplæring ute i
den enkelte kommune. F.eks. har KiNS nylig bistått Molde og flere nabokommuner
med to dagers opplæring om GDPR med mere. KiNS er også i gang med et
tilsvarende 3 dagers opplegg i Nannestad kommune. Så ta kontakt med daglig leder
på harald@kins.no om dere har noen ønsker om bistand, så ser vi om vi har kapasitet.

Status
forå e-læringsprogrammet
Arbeidet med
fornorske det danske e-læringsprogrammet som benyttes i

København kommune går fremover. To av modulene er nå godkjent og klare, og de
andre seks modulene vil følge etter snart.
Bærum kommune vil i begynnelsen av mars gjennomføre en anonym
spørreundersøkelse, for å få fram nå-situasjonen hva gjelder kompetanse på ITsikkerhet og personvern. Denne undersøkelsen vil bli gjentatt i desember, etter at
kompetanseprogrammet er ferdig gjennomført, for å se om programmet har hatt
noen virknig. Så snart svarene fra spørreundersøkelsen er klare vil Bærum først utbre
Modul 7, som er beregnet på ledere, og deretter de andre modulene.
E-læringsprogrammet vil bli gjort tilgjengelig via KS Læring.
KiNS har også besluttet å friske opp filmene som ligger på YouTube, ettersom det er
noen mindre feil med teksting og begrepsbruk. De oppdaterte filmene vil bli klare i
løpet av våren.
Som tidligere nevnt vil KiNS i vår også planlegge en turné for å hjelpe medlemskommunene i gang med e-læringsprogrammet. Merk at det er helt gratis å benytte
leksjonene for kommuner som benytter KS Læring, og det er etter hvert mange
kommuner og fylkeskommuner.
Vi kommer tilbake i neste nyhetsbrev om fremdriften hos piloten vår Bærum kommune.

