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Foreningen kommunal informasjonssikkerhet 
 
 

Referat fra Generalforsamling 
 
Til stedet:  
 
 

- Det var 13 stemmeberettigede medlemmer på GF.  
- I tillegg var 0 bedriftsmedlemmer uten stemmerett til stedet. 

 
Ble gjennomført 20. april 2022 kl. 16:30 
Sted: KiNS-konferansen parken hotel Ålesund 
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Saksliste 
1. Konstituering 

I Godkjenning av innkalling og sakliste 
II Valg av dirigent 
III Valg av sekretær 
IV Valg av to personer til å underskrive protokollen 

2. Årsmelding 2021 (se nedenfor) 
3. Resultatregnskap for 2021 
4. Fastsetting av kontingenter 
5. Vedtektsendring 
6. Valg  

I. Valg av 2 styremedlemmer (velges for 2 år) 
II. Valg av 2 varamedlemmer (velges for ett år) 
III. Valg av nominasjonskomité  
 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger og forslag til vedtak: 

 

1. Konstituering 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

 
II Valg av møteleder 
Vedtak: Styreleder 

 
III Valg av referent 
Vedtak: Daglig leder velges som referent fra generalforsamlingen 

 
III Valg av to personer til å underskrive protokollen 
Vedtak: Daglig leder og Anne Kristin Lindseth utnevnes av praktiske årsaker til å underskrive protokollen 
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2. Årsmelding 2021 (se nedenfor) 
Vedtak: Årsmelding 2021 tas til etterretning 

 
 
 

3. Resultatregnskap for 2021 (eget dokument) 
Vedtak: Regnskap 2021 tas til etterretning 
 
 
 

4. Fastsetting av kontingent for 2023 
 

Saksopplysninger: 
KiNS har sin hovedinntekt fra medlemskontingenten. Styret foreslår at kontingent vedtatt i 2019 ikke 
justeres for 2023.  
 
Slik er vedtaket fra 2019: 

Antall innbyggere Årlig kontingent 
Under 10.000 3 800 
10.000 - 25.000 6 800 
25.001 - 50.000 9 800 
50.001 - 100.000 14.800 
100.001 – 300.000 24.800 
Over 300.000 29.800 
Fylkeskommuner < 250 000 9 800 
Fylkeskommuner > 250 000 19 800 
Bedrifter 13 800 

 
Vedtak: Kontingentvedtaket fra 2019 består uendret. 
 

 

 

5. Vedtektsendring 
Ingen forslag til endringer av vedtekter. 
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6. Valg  
 
Det skal velges 2 styremedlemmer i 2022-2024 og to varamedlemmer for 2022-2023. 

I. Valg av 2 styremedlemmer (velges for 2 år) 
II. Valg av 2 varamedlemmer (velges for ett) 
III. Valg av valgkomité på tre personer 

 
Valgkomiteens forslag til styre for KiNS 2022. 

Navn Stilling Valgt for periode Status 
Torkjell Dahl – Ringerike kommune Leder 2022-2024 Gjenvalg 
Tore Moss – Bærum kommune Medlem 2021-2023 Ikke på valg 
Knut Eggen – Sarpsborg kommune Medlem 2022-2024 Gjenvalg 
Åslaug Søreide - Aukra kommune Medlem 2021-2023 Ikke på valg 
Anne Kristin Lindseth, Agder 
fylkeskommune 

Medlem 2022-2024 Fra vara 

Annett Ranes, Surnadal kommune Varamedlem 2022-2023 Gjenvalg 
Frida Eilertsen, Alta kommune Varamedlem 2022-2023 NY 

 
Valgkomite består av Marianne Bjønness, Nils Indahl og Steinar Nørstebø. 
  

Vedtak: Valgkomiteens forslag til nytt styre vedtas og sittende valgkomité videreføres. 
 
 
 
 
Protokoll underskrivere: 
  
 
 
__________________________                                                                       _______________________ 
Anne Kristin Lindseth       Harald Torbjørnsen  
  

Anne Kristin Lindseth (May 16, 2022 15:23 GMT+2)
Anne Kristin Lindseth

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVNXvaRGFJ5bcYzI10yEo1IcPJGD7Bd1P
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Årsmelding 2021 
Formål og virksomhet. 
KiNS skal bidra til økt informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner, i tråd med slik 
informasjonssikkerhet er definert i Lov om behandling av personopplysninger og andre tilsvarende 
bestemmelser. Dette skal skje gjennom å samhandle med aktuelle fagmiljøer, avholde 
kurs/konferanser/seminarer, etablering av arenaer for kompetanseheving og -utveksling samt utvikling av 
standarder og verktøy. 

Styrets sammensetning fra juni 2021:  
Torkjell Dahl Ringerike kommune Styreleder 
Tore Moss Bærum kommune Styrets nestleder 
Marit Fagernes Grimstad kommune Styremedlem 
Knut J. Eggen Sarpsborg kommune Styremedlem 
Aaslaug Søreide Aukra kommune Styremedlem 
Annett Ranes Surnadal kommune Varamedlem 
Anne Kristin Lindseth Agder fylkeskommune Varamedlem 

 
To av våre samarbeidspartnere, Datatilsynet og Normen/Direktoratet for e-helse er invitert til å delta på 
styremøtene som observatører. Organisasjonene oppnevnte hhv Ove Skåra og Aasta M Hetland til 
observatører. Ordningen har vært et konstruktivt og godt tilskudd i styrearbeidet. 
 

Innledning 
Under korona epidemien har KiNS måtte endre sine aktiviteter slik at de gjennomføres digitalt. Men KiNS-
konferansen 2021 ble gjennomført som fysisk arrangement på Gardermoen i oktober, som ble en suksess 
både faglig og sosialt. KiNS-tech 2021 ble utsatt til februar 2022, og KiNS konferansen 2022 kommer i 
april, noe som fører til at de fysiske konferansene kommer tett. Men det er godt å komme i gang igjen 
med de fysiske, samtidig som mange av de digitale aktivitetene vil bestå da vi har lært hvilken merverdi 
de gir. I 2023 vil hyppigheten normalisere seg. 
 
Medlemsutviklingen til KiNS har siste år steget. Noe av æren for dette kan legges til Knut Eggen 
(styremedlem) og hans arbeid med «nettverk for personvernombud», denne innsatsen er styreleder 
svært takknemlig for.  
 
Styreleder ønsker å takke styret og daglig leder av KiNS for deres innsats gjennom året, uten dere er det 
ikke mye KiNS aktivitet. Tusen takk for innsatsen til dere alle!  
 

Oppsummering av aktiviteter i 2021 

KiNS KURS 
KiNS holder kurs i alt fra tekniske spesialkurs til generelle personvern- og 
informasjonssikkerhetsseminarer. 
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I løpet av 2021 har vært gjennomført 16 digitale kurs med til sammen 103 deltakere, noen kurs over flere 
dager. Det har vist seg at digitale kurs er populære og KiNS tenker å fortsette med denne kursformen i 
årene fremover. 
 
KiNS gjennomfører våre standard kurs på bestilling fra medlemmene og dette er gjennomført 7 slike i 
2021. 
 

KiNS-KURS e-Læring (Kiel) 
KS og KiNS fulgte opp NYPE-turnéen fra 2017-18 med å lansere et ett-års prosjekt også denne gangen 
finansiert av OU-midler og administrert av KiNS. Prosjektet fikk i begynnelsen arbeidstittelen Kiel (KiNS e-
læring), men går nå under fellesnavnet KiNS KURS e-Læring. Her ble det i løpet av 2019 ferdigstilt et åtte-
modulers e-læringskurs hvor det er meningen at alle kommune- og fylkeskommuneansatte – uten unntak 
– skal gjennomgå hele eller deler av kurset for å dyktiggjøre seg i informasjonssikkerhet og personvern.  
 
Bærum kommune har vært og er en viktig samarbeidspartner i tilretteleggelsen av kurset til norske 
forhold (kurset er opprinnelig laget på oppdrag for København kommune, men KiNS har fått rettigheter til 
å tilby det gratis til sine medlemmer). Kurset gjennomføres ved hjelp av KS læring sin plattform. KS har 
vært en aktiv samarbeidspartner gjennom hele prosessen. Oppdaterte versjoner av de fem KiNS-filmene 
fra tidligere er nå koblet til kompetansepakken som således består av 8 moduler og fem filmer. 
 
I April 2022 er det over 34 000,- (24 000, mai 2021) kommunalt ansatte registrerte brukere av en eller 
flere moduler. Det er store mørketall grunnet manglende registrering av deltakere som gjennomfører 
kurset i grupper. KiNS e-Læring er fortsatt blant de mest besøkte på KS Læring-plattformen. 
 

KiNS-konferanser 
KiNS-konferansen ble arrangert på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen 21. og 22. oktober, med 
PreKiNS kvelden 20. oktober.  
KiNS-TECH – ble utsatt til 15. og 16. februar 2022 på Gledeshuset, Hønefoss.  
 

Webinarer 
KiNS har i 2021/22 gjennomført flere webinarer, i samarbeid med bedriftsmedlemmer, nettverk for 
kommunale personvernombud og på egen hånd. Spesielt gøy var det å samarbeide med Kommune CSIRT 
om webinar rundt sikkerhetshullet kjent som Log4j, det er viktig at KiNS fortsetter å bidra på slike 
områder med god informasjon og som brobygger.  
 

Møter/styreaktivitet 
Det har vært åtte styremøter i løpet av perioden (august 2021 – april 2022). I tillegg møtes 
styremedlemmer fysisk i Ålesund på et lunsj til lunsj samling 13.-14. desember 2021.  
 

Strategisamlinger 
Aktivitetsnivået har ført til at KiNS ikke har gjennomført strategisamling siste år. 
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Kommunikasjon 
KiNS sender fast ut månedlige nyhetsbrev til medlemmer og samarbeidspartnere, i tillegg sendes det 
nyhetsbrev ved viktige hendelser. I tillegg oppdateres våre nettsider løpende og det er noe facebook-
aktivitet.  
 

Samarbeidspartnere 
KiNS har i 2021 tretten samarbeidspartnere: Digdir, Datatilsynet, KS, NorSiS, NSM, Utdannings-
direktoratet, NTNU CCIS, DSB, Kommune-CSIRT, CSA, DFØ, Direktoratet for e-helse og Kripos. Dette betyr 
en massiv kjede av kompetanseorganisasjoner vi kan jobbe tett sammen med i årene fremover.  
 

Kommersielle bedrifter 
Med oss på laget har vi også godt over 50 IT-bedrifter som leverer forskjellige typer av sikkerhets- og 
personvernløsninger. Mange av disse er med oss på konferanser og legger en god grunnmur i 
finansieringen av disse, i tillegg har vi samarbeid gjennom året ved presentasjoner, «månedens tilbud» 
osv. Disse bedriftene har vært en viktig faglig og finansiell ressurs for KiNS opp gjennom årene. 
 

Kontingent 
KiNS har sin hovedinntekt fra medlemskontingenten. Styret foreslår ikke en økning i kontingenten for 
2022. 
 

Medlemsutvikling 
Alle fylkeskommuner er medlem i KiNS (100%), KiNS har også en positiv medlemsutvikling bland 
kommuner der hele 256 nå er medlem. 
 
Den gode trenden i medlemsutviklingen har fortsatt. KiNS hadde pr 05.04.22 følgende medlemstall (tall i 
parentes er antall i 2021): 
 

Kategori Antall 
Kommuner (252) 257 
Fylkeskommuner (10) 10 
Bedrifter (51) 56 
Samarbeidspartnere (2019) (12) 13 
Off. bedrifter  (19) 20 
Total 356 

 

Økonomi 
KiNS – som en medlemsorganisasjon – har ikke som mål å legge opp midler, snarere skal vi bruke 
inntekter av kontingent på aktiviteter for medlemskommunene. Likevel har styret, med støtte i 
generalforsamlingen, vurdert det slik at KiNS bør ha en viss buffer i økonomien, slik at en kan ta høyde for 
eventuelle uforutsette kostnader. Etter at foreningen nå også har arbeidsgiveransvar og -forpliktelser, vil 
en slik buffer være enda mer på sin plass.  
 
Arbeidet i organisasjonen er for en stor del basert på dugnad og konkret økonomisk kompensasjon 
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for tjenester. KiNS er MVA--pliktig på hele driften. KiNS fører selv medlemskartotek, et regnskapsbyrå er 
engasjert for regnskapsføringen. 
 
I 2021 – i likhet med tidligere år – har styrearbeidet vært utført på dugnad blant styremedlemmene. 
Enkelte styremedlemmer har fått betalt for ekstraarbeid utover det som kan regnes som forventet fra et 
frivillig styremedlem.  
 
KiNS har god økonomistyring og har robust økonomi, se årsregnskap 2021.  
 
 
Styret takker medlemmer og samarbeidspartnere for et meget godt samarbeid i 2021. 
 
Hønefoss 6. april 2022 
Styret i KiNS 
Torkjell Dahl, Styreleder 
(sign) 
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