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NYPE TURNEEN ER OVER
Tidenes største KiNS-satsing er nå vel overstått, og nesten 1600 deltakere
fordelt på 9 kurs har fått innsikt i hvordan den nye personvernforordningen
vil berøre kommune-Norge.
Sammen med våre gode partnere fra Datatilsynet, DiFi, Direktoratet for
eHelse og Senter for IKT i utdanningen har KiNS holdt kurs fra Kristiansand i
sør til Alta i nord. Men etter det siste kurset på Gardermoen 19. og 20.
mars er det nå slutt på turneen. KS har støttet turneen økonomisk.
KiNS er spesielt fornøyd med at rundt 120 rådmenn har vært blant
deltakerne. Dette borger for at disse kommunene har topp forankring for
det videre arbeidet. For det er ingen som er ferdige med arbeidet enda.
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Allerede over 110 påmeldte
på KiNS konferansen 2018
Meld deg på nå du også, og
få rom på konferansehotellet
Clarion The Edge!

Ellers er vi stolte over at 314 kommuner hvorav 10 fylkeskommuner har
deltatt. Men det er også litt bekymringsfullt at mange ikke har benyttet
denne anledningen til å få kunnskap. KiNS er redd dette viser at de ikke
prioriterer personvern så høyt som de burde.

MELD DEG PÅ KINS KONFERANSEN I TROMSØ!
Nå som NYPE turneen er over setter KiNS alt inn på at den store konferansen i
Tromsø 12.-13. juni skal bli en fin opplevelse, både faglig og sosialt.
Konferansen vil selvsagt oppdatere deg på status for innføringen av GDPR og
hvordan GDPR påvirker Normen, foruten å ta opp en mengde spennende
temaer som IoT, SmartCity og velferdsteknologi. Det legges opp til foredrag fra
mange kommuner, som vil dele sine erfaringer.
Det sosiale er som alltid godt ivaretatt gjennom IP-pub og arrangement på
idylliske Sommarøy på tirsdagen. Husk også at PreKINS om kvelden 11. juni har
rekordmange foredrag og deltakere.
Det er allerede over 110 påmeldte, 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!

NYTT KiNS KURS OM SIKKERHET I WLAN
Meld deg på kurset om
sikkerhet i kommunale
trådløse nett

Alle kommuner har gjort seg avhengige av trådløse nett (WLAN).
Dette kurset gir innsikt i hvordan f.eks. elever (!) enkelt kan avlytte eller
ødelegge kvaliteten på nettene, og hva du kan gjøre for å motvirke dette.
Dette 2-dagers kurset er teknisk rettet, og det kreves derfor gode PCkunnskaper og interesse for å dykke litt ned i materien.
Meld deg på kurset her – og bli bedre til å beskytte kommunens WLAN.
Kurset går i Sandvika 24.-25. mai, i Kunnskapssenteret i Sandvika.
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NYPE WORKSHOP- EN MER PRAKTISK
TILNÆRMING!
I kjølvannet av NYPE turneen ble det klart at flere kommuner kunne tenke
seg en mer praktisk tilnærming,

NYPE WORKSHOP en praktisk oppfølging
til NYPE kursene

Som nevnt i forrige nyhetsbrev arrangerte derfor KINS i februar en pilot
endags workshop, der deltakerne selv måtte bidra gjennom oppgaver og
gruppearbeid. Dette er altså en mer praktisk måte å gå gjennom viktige
deler av GDPR, som et grunnlag for videre arbeid i kommunene.
KINS har i mars kjørt to NYPE workshoper i Trondheim, som begge ble tatt
meget godt i mot. Vi har derfor fått bestilling på å kjøre egne arrangement i
Molde, Harstad og Finnsnes.
Disse workshopene har maks 30-40 deltakere. Hvis dette er interessant for din
kommune kan dere ta kontakt med KINS leder steinar@kins.no.

Velkommen til
Tønsberg, Lunner, Beiarn,
Fjaler og Tysnes
kommuner, og
IKA Møre og Romsdal.

MÅNEDENS NYE KiNS-MEDLEMMER!
Den siste tida har KiNS fått disse nye medlemmene:
Tønsberg, Lunner, Beiarn, Fjaler og Tysnes kommuner samt Interkommunalt
arkiv for Møre og Romsdal.
KiNS har dermed 296 kommuner, fylkeskommuner og driftselskap på
medlemslisten. Du kan se en oppdatert medlemsliste her.
KiNS har dessuten fått det danske sikkerhetsselskapet iTrust som nytt
bedriftsmedlem, dere kan bli bedre kjent med de på konferansen!

MÅNEDENS TILBUD
KiNS medlem Alternativ Data AS feirer 30 år med et unikt tilbud til alle KINSmedlemmer!
Benytt denne muligheten og rydd på «datarommet» før 25. mai.
Bestill ADs låsbare sikkerhetsskap til kr 3.900,- inklusive frakt (gjelder hele
fastlands Norge), og rydd opp i alle gamle enheter med lagringsmedier og
persondata – før GDPR trår i kraft.
Alle enhetene gjennomgår sikker sletting med godkjent dokumentasjon
(Datatilsynet) som sendes dere etter endt oppdrag.
Skapet kan fylles med:

PC-er; laptop og stasjonære

Løse lagringsmedia som disker, minnepinner
(50 stk er inkludert*.)

Servere, san etc.
Størrelse på skapet er 60x120x120 cm. Har gummihjul og kan trilles inn
gjennom vanlige dører. Skapet rommer ca. 80 bærbare PC-er.
AD utfører denne tjenesten for flere kommuner og etater i Norge i dag.
Les mer om AD og ADs tjenester på www.ad.no
Har du spørsmål eller ønsker å bestille sikkerhetsskap?
Ta kontakt med Hans Ingjerd på mail til hans@ad.no (mob. 982 08 155)
OBS: Alternativ Data vil også delta på KiNS konferansen i Tromsø.
Alle priser er eks. mva
*Over 50 stk. tilkommer kr 98 per enhet

