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MELD DEG PÅ KINS KONFERANSEN I TROMSØ!
Påmeldingene er nå godt i gang til den store KINS-konferansen som går av
stabelen I Tromsø12.-13. juni. Vi ser at veldig mange av de som har meldt seg
på til nå, også har krysset av for at de skal være med på PreKINS om kvelden
11. juni. Det betyr at det er mange som reiser opp på mandagen, og da blir
det ekstra trivelig på middagen etter PreKINS mandag kveld også!
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Delta på NYPE Workshop!
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Månedens tilbud

Hvis du melder deg på før 16. februar får du hyggelige early-bird priser.
Dessuten får du garantert overnatting på konferansehotellet Clarion the Edge.
Det er begrenset med rom på hotellet, så det er lurt å reservere plass alt nå.
Programmet for konferansen er fortsatt ikke ferdig, men vi kan blant annet
glede oss til å høre Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon med flere gi oss status
for ny personvernlovgivning, og peke veien videre. Vi vil selvsagt få høre om
forskjellige kommune-erfaringer, hvordan de har organisert personvernombudet og andre ting. Vi gleder oss også spesielt til å møte Anne Cecilie
Remmen og Line Tomter, NRK journalistene bak avsløringen av Helse Sør Østsaken. Innovasjon og velferdsteknologi vil også bli tatt opp, sammen med en
rekke andre aktuelle temaer.
Konferanse-middagen tirsdag kveld skal være på idylliske Sommerøya, der vi
har tenkt å kose oss i midnattssola. Og det blir som vanlig IT-pub og mye
hyggelig samvær med kollegaer fra hele landet.
Du kan melde deg på KiNS konferansen 2018 her!

Velkommen til
Arendal, Stavanger,
Sandnes, Finnmark
fylkeskommune, IKA
Finnmark, Sarpsborg,
Steinkjer, Bardu,
Rauma, Flå, Meløy,
Kvinesdal, Siljan, DDV,
Åseral, Gjerstad, Åmli,
Risør, Hol, Nes, Karmøy,
Iveland, Nissedal, Ål,
Seljord, Jevnaker,
Karasjok, Fyresdal,
Dovre og Ringebu.

MANGE NYE KiNS-MEDLEMMER!
Den siste tida har KiNS fått disse nye medlemmene:
Arendal, Stavanger, Sandnes, Finnmark fylkeskommune, IKA Finnmark,
Sarpsborg, Steinkjer, Bardu, Rauma, Flå, Meløy, Kvinesdal, Siljan, DDV,
Åseral, Gjerstad, Åmli, Risør, Hol, Nes, Karmøy, Iveland, Nissedal, Ål, Seljord,
Jevnaker, Karasjok, Fyresdal, Dovre og Ringebu.
Vi håper alle disse har mulighet til å delta på KiNS konferansen i Tromsø, og
andre arrangement.
KiNS har dermed ca 280 kommuner, fylkeskommuner og driftselskap på
medlemslisten. Du kan se en oppdatert medlemsliste her.
Følg KiNS også på Facebook, så får du beskjed straks når noen har meldt seg
inn, nye kurs annonseres, og andre nyheter fra oss.

SIDE 2

NYHETSBREV FOR KINS
FORTSATT MULIG Å DELTA PÅ NYPE
KURS!
NYPE turneen er nå i full gang, og vi har til nå hatt fulle hus på våre kurs i
Tromsø (pilot), på Gardermoen, i Bergen og Kristiansand.
Påmeldingene strømmer fortsatt på. Det er nå totalt meldt på ca 1530
deltakere, inkludert 91 rådmenn. Det er fortsatt noen ledige plasser i Bodø,
Alta og Gardermoen (mars). Så meld dere på snarest!

Meld deg på NYPE kurs i
Bodø, Alta eller
Gardermoen.

Det er hyggelig å se at mange kommuner melder på mange deltakere.
Fortsatt leder Trondheim med 67 påmeldte, men Alta med 52 og Tromsø
med 30 påmeldte er hakk i hæl. Turneen videre går slik:
Stavanger 1. februar (en dags komprimert kurs)
Trondheim 8-9.februar (nå stengt for påmelding)
Bodø 14-15.februar
Alta 12-13.mars
Gardermoen 19-20.mars
Mer info og påmelding finner du på KINS.NO. NB: gratis for KINS medlemmer.

NYHETER FRA KiNS
Ny standard for kommunale
databehandleravtaler?

DigiBarnevern – kommune og
stat samarbeider for å øke
kvaliteten i barnevernet

Juristene Kjersti Jensen i Oslo kommune og Fritjof Øvrebø i Bergen kommune
har laget et utkast til ny databehandleravtale, som er i samsvar med GDPR.
KS advokatene kvalitetssikrer, og bl.a. KiNS er med i arbeidsgruppa.
Tanken er at dette skal bli en kommune/KS-standard for
databehandleravtaler, noe som også leverandørene vil ha nytte av.
Send en mail til post@kins.no om du ønsker å få tilsendt utkastet.
DigiBarnevern er et nasjonalt prosjekt hvor kommuner og stat samarbeider for
å øke kvaliteten i barnevernet og gi tjenestemottakere digitale muligheter til å
få innsyn i saken sin og utøve brukermedvirkning. Prosjektet jobber for å få på
plass nye fagsystem for ansatte i barnevernet, digitale innbyggertjenester for
tjenestemottakere og nytt faglig rammeverk for det kommunale barnevernet.
KiNS deltar i gruppen med Marianne Bjønness og Steinar Nørstebø.

VIL DU DELTA PÅ NYPE WORKSHOP?
KINS forstår at mange kommuner kan ha behov for en enda mer praktisk
tilnærming til hva de må gjøre for å bli mest mulig i samsvar med de nye
personvernreglene, og i KINS forstår at mange kommuner kan ha behov for

Bli med på en praktisk
workshop om de nye
personvernreglene

en enda mer praktisk tilnærming til hva de må gjøre for å bli mest mulig i
samsvar med de nye personvernreglene, og inviterer derfor til en «NYPE
Workshop» på Gardermoen. Her vil vi gå gjennom mange viktige ting som
må gjøres, og ha praktiske oppgaver som er matnyttige for de som deltar.
Workshopen vil finne sted på Gardermoen 19. februar.
Meld deg på her!

NEUPART
tilbyr stor KINS rabatt
på ISMS verktøyet
Secure ISMS

MÅNEDENS TILBUD
Neupart er medlem av KiNS, og ønsker nå å tilby sitt verktøy Secure
ISMS til uslåelige priser til KiNS kommuner. Prisen avhenger av
kommunestørrelsen.
Ta kontakt med Øystein Paulsen fra Neupart på mobil 993 39 338 eller epost
op@neupart.no for å få vite mer.
Det finnes allerede flere kommuner som bruker Secure ISMS.

