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VELLYKKET NYPE WORKSHOP
Det nærmer seg raskt 25. mai, og mange kommuner er godt i gang med
å tilpasse seg de nye personvernreglene. Men noen ganger er det
fornuftig å høre hva andre kommuner gjør, og gå gjennom hva de nye
reglene betyr i praksis for en kommune.
KiNS arrangerte derfor en NYPE Workshop på Gardermoen 19. februar,
der deltakere fra Harstad, Nittedal, Gjerstad, Giske, Skien, Gjesdal,
Mandal, Rauma og Bamble møttes. Etter en repetisjon av de viktigste
artiklene i GDPR var det gruppearbeid og diskusjoner resten av dagen.

I dette nummeret:

Tilbakemeldingene fra deltakerne på Gardermoen var så entydig positive
at KINS har satt opp tilsvarende Workshop i Trondheim 7.mars (fullt) og
22.mars (nesten fullt). Meld deg eventuelt på 22.mars Workshopen her.

1

Vellykket NYPE Workshop

1

Nytt kurs i Hendelseshåndtering

1

Meld deg på KINS konferansen!

2

Fortsatt 2 NYPE kurs igjen
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Månedens nye KiNS medlemmer

De nye personvernreglene setter nye og strengere frister til hvor raskt en
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Månedens tilbud

Meld deg på kurset i
Hendelseshåndtering
og bli bedre forberedt på
de nye reglene i GDPR!

Det kan hende KINS setter opp flere Workshoper fremover hvis
medlemmene ønsker det. De annonseres i så fall på KINS.NO fortløpende.

sikkerhetshendelse skal rapporteres videre til Datatilsynet, og eventuelt til de
berørte registrerte. Dette 2-dagers kurset går gjennom de nye reglene, men
tar også for seg hvordan du kan sikre og håndtere digitale bevis.
Kurset krever derfor gode PC-kunnskaper og interesse for å dykke litt ned i
materien. En representant fra Asker og Bærum politidistrikt kommer og
forteller hva politiet forventer at en kommune kan bistå med hvis saker skal
anmeldes – noe flere og flere kommuner må regne med å gjøre i tida
fremover. Er din kommune klar til å overholde de nye fristene?
Meld deg på kurset her og vær bedre forberedt på de nye reglene!
Kurset går i Sandvika 19-20.mars, i Kunnskapssenteret i Sandvika.

MELD DEG PÅ KINS KONFERANSEN I TROMSØ!
KiNS konferansen 2018 kan
bli tidenes beste!
Meld deg på nå, og få rom
på konferansehotellet
Clarion The Edge!

Påmeldingene strømmer inn til den store KINS-konferansen som går av
stabelen i Tromsø12.-13. juni. Svært mange av de påmeldte har også krysset
av for at de skal være med på PreKINS om kvelden 11. juni. Det er nå rekordinteresse for PreKINS fra våre firmamedlemmer, så det planlegges I år
2 parallelle spor på PreKINS; et teknisk og et strategisk. Dette blir veldig bra, så
kom gjerne allerede mandagen.
Selve konferansen vil bl.a. ta GDPR og Internet of things (IoT) videre.
Og så reiser vi til idylliske Sommarøya i midnattssola, og har den tradisjonelle
KINS-middagen der. Dette kan bli tidenes KINS konferanse, så meld deg på før
det blir fullt! Merk at det er begrenset antall rom på konferansehotellet Clarion
the Edge, så det er lurt å reservere plass alt nå.
Du kan melde deg på KiNS konferansen 2018 her!

SIDE 2
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FORTSATT 2 NYPE KURS IGJEN!
NYPE turneen har nå gått sin gang over det ganske land, og vi har hatt fulle
hus på våre kurs i Tromsø (pilot), på Gardermoen, i Bergen, Kristiansand,
Stavanger, Trondheim og Bodø.

Du kan fortsatt melde
deg på NYPE kurs i Alta
eller på Gardermoen.

Dermed nærmer turneen seg en avslutning. Det er til nå over 1600 påmeldte
totalt sett, hvilket er mange flere enn de 1000 KiNS hadde håp om.
De kommunene som har meldt på flest deltagere er Trondheim (63), Alta
(52), Sandnes (39), Tromsø (30), Bodø (21) og Kristiansand (18).
Det er nå bare 2 NYPE kurs som står igjen:
Alta 12-13.mars
Gardermoen 19-20.mars
Mer info og påmelding finner du på KINS.NO.
NB: kursene er helt gratis for KINS medlemmer.

MÅNEDENS NYE KiNS-MEDLEMMER!
Velkommen til
Akershus fylkeskommune,
Haugesund, Namsos,
Kristiansund, Vikna,
Hamarøy, Midsund,
Gratangen, Midtre
Gauldal og Øygarden.

Den siste tida har KiNS fått disse nye medlemmene:
Akershus fylkeskommune, Haugesund, Namsos, Kristiansund, Vikna,
Hamarøy, Midsund, Gratangen, Midtre Gauldal og Øygarden.
Vi håper alle disse har mulighet til å delta på KiNS konferansen i Tromsø, og
andre arrangement.
KiNS har dermed nesten 290 kommuner, fylkeskommuner og driftselskap på
medlemslisten. Du kan se en oppdatert medlemsliste her.
KiNS har dessuten fått det velkjente sikkerhetsselskapet Sophos som nytt
bedriftsmedlem, vi håper å bli bedre kjent med de på konferansen!
Lik KiNS på Facebook, så får du beskjed straks når vi har noe nytt å fortelle!

MÅNEDENS TILBUD
Junglemap
tiibyr stor KINS rabatt
på GDPR kurs

Junglemap er medlem av KiNS, og mange KiNS medlemmer har brukt
deres nano-læring plattform tidligere.
KiNS har nå fremforhandlet en rabatt for KINS-medlemmer på 20% på
Junglemaps helt nye Informasjonssikkerhet 365-kurs og GDPR-kurs.
For mer informasjon, kontakt Nils Ivar Skaalerud hos Junglemap
nis@junglemap.com eller 93 08 76 36.
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