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Sarpsborg i tall

57.000 
innbyggere

1000 
år i 2016

4.400 
ansatte i kommunen

6.100 
e-postadresser

6
kommuneområder

60
virksomheter

215
team

75
registrerte avvik i 2019

5. 
største by i Norge (vel og merke 

sett sammen med Fredrikstad!) ☺



Hvorfor KiNS kompetansepakke?

■ Det er bra greier! (Helt objektivt)

■ Klart språk framfor fagspråk

■ Gjennomarbeidet og to-the-point

■ Tilpasset kommunehverdagen

■ Formidlet med et glimt i øyet

■ Alle ansatte i norske kommuner kan lære det samme!

■ Trusselbildet er i endring og behovet for opplæring er stort

■ Vi har plikt til å gi opplæring, utover de rene lovkrav: 

■ «Vi må hjelpe brukerne våre til å ikke gjøre feil»



Forankring i toppledergruppen 

Akseptabel risiko? 

Ikke det? OK, vi bretter opp ermene…

Manglende 
kompetanse og 

bevissthet er 
den største 

årsak til 
sikkerhetsbrudd

God sikkerhetskultur 
er avgjørende for 

godt personvern og 
god informasjons-

sikkerhet

Kun 20 % av de 
ansatte 

gjennomførte 
e-læringen om 

GDPR i 2018

Ved alvorlige 
sikkerhetsbrudd vil 

kommunen ikke kunne 
dokumentere at alle har 

fått nødvendig opplæring



Gjennomføring 



Status

Purring fra 
fagansvarlig
Informasjons-
sikkerhet



Tilbakemeldinger fra brukerne

■ Uoppfordrede, positive tilbakemeldinger på innholdet og 

innpakningen!

■ Motstand mot obligatorisk – MÅ vi gjøre dette også?

■ Spesielt krevende mtp Koronabelastningen

Kurset er gjennomført med stil 😊
Godt kurs og fin måte på bevisstgjøre 
dette viktige teamet på.

Kommuneoverlegen

Jeg fikk omsider fullført kurset i helgen, 
morsomt og bra kurs! Kan absolutt 
anbefales.

Virksomhetslederen



Hva har vi oppnådd?

■ Drahjelp til innføring av KS Læring

■ Styrket sikkerhetskultur og økt bevissthet og robusthet

■ Økt etterspørsel etter fagpersonene på området

■ Diskusjon og økt oppmerksomhet om ulike temaer; eks. 

tjenstlig behov – hva er snoking – hva er ikke…

■ Økt fangst av avvik innenfor informasjonssikkerhet og 

personvern


