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KINS KONFERANSEN I TROMSØ 12.-13. JUNI
Påmeldingene strømmer inn, og konferansehotellet er nå fullbooket.
Vi er pr dato 190 påmeldte, noe vi er svært glad for.
Om du ikke har meldt deg på enda er det fortsatt mulig, men da må du
bo på et annet hotell – det er ikke noe problem.

I dette nummeret:
1

KiNS konferansen 12.-13. juni

1

PreKINS 11. juni

1

Hendelseshåndtering 7.-8. juni

2

Mal for databehandleravtaler

2

Nå over 300 KiNS medlemmer!

2

Skal du på hotellferie?

2

Månedens tilbud

Vi legger som alltid opp til et utmerket program, både faglig og sosialt.
Etter at ordfører Kristin Røymo har ønsket velkommen til Tromsø blir det
foredrag med Datatilsynets Bjørn Erik Thon, som vil snakke om «Tillit og
personvern – hånd i hånd!». Deretter går det slag i slag, om GDPR,
personvernombud, kommuneerfaringer og «én innbygger – én journal»,
før Børge Lund, lunsj-stripens far, runder av dagen og setter oss i humør for
det sosiale programmet. Før middagen er det KiNS generalforsamling og
Checkpoint arrangerer som vanlig IT-pub. Middagen blir på idylliske
Sommarøy (husk uteklær).
Onsdag er også spekket med spennende foredrag, som f.eks. hvordan
NRK avdekket Helse Sør-Øst-saken. OBS: Det blir også et veldig interessant
innlegg fra København kommune, om hvordan de jobber med
opplæring av alle sine ansatte i kjølvannet av GDPR. Her kan vi love at
det blir mye matnyttig for KiNS medlemmer. Se program på KINS.NO.
Meld deg på KiNS konferansen 2018 her!

PreKINS I TROMSØ MANDAG 11. JUNI
Kvelden før konferansen arrangerer vi som vanlig PreKINS fra kl. 17.

Allerede over 190 påmeldte
på KiNS konferansen 2018.
Meld deg på nå du også!

Nytt i år er at det blir to parallelle spor. Det er veldig mye interessant å få med
seg, og hele tolv av våre bedriftsmedlemmer vil holde foredrag.
De som stiller opp på PreKINS er Alternativ Data, Arrow, BuyPass, Checkpoint,
Data Equipment, Fortinet, Glasspaper, iTrust, Neupart, Palo Alto (Westcon),
Sophos og Trend
Etter alle foredragene går vi sammen til Yonas, for å spise pizza og leske
strupen. Det er over 120 påmeldte til PreKINS. PreKINS er gratis å delta på.
Kryss av for PreKINS når du melder deg på KiNS konferansen 2018 her!

KURS OM HENDELSESHÅNDTERING 7.-8. JUNI
GDPR setter nye og strengere krav til hvordan kommunene skal reagere på

Vet du hvordan du skal
håndtere sikkerhetshendelser?

sikkerhetsbrudd. 72-timers regelen gjør at man må ha etablert rutiner og
tenkt gjennom hva man skal gjøre før hendelsene inntreffer.
Dette 2-dagers kurset tar for seg rutiner rundt hendelseshåndtering, samt
hvordan man bør sikre «digitale bevis» på hva som har skjedd. Vi får også
besøk av politiet som forteller hvordan kommunene kan anmelde
sikkerhetsbrudd, og hvordan de jobber med sikkerhetsbrudd.
Kurset går ii Kunnskapssenteret i Sandvika 7. og 8. juni.
NB: Fortsatt noen ledige plasser! Meld deg på kurset her

SIDE 2

NYHETSBREV FOR KINS

NY MAL FOR DATABEHANDLERAVTALE
De gamle databehandleravtalene som kommunene har benyttet fram til nå
har vært basert på Personopplysningsloven. Nå som den nye
personvernforordningen (GDPR) snart trer i kraft må disse erstattes med nye

Trenger du nye maler
for
Databehandleravtaler?

avtaler som er i henhold til det nye regelverket.
KiNS anbefaler at kommunene tar i bruk en av disse to malene:


«Oslo-malen», som er utviklet av Oslo kommune. Også Bergen
kommune og KS Advokatene har vært med i arbeidet, og vi takker
mye! Arbeidet ble gjort fordi våre medlemmer ba om dette i 2016.



«Bærum-malen», som bygger på eHelses ferske mal, men tilpasset til
kommuner. Denne blir vedlikeholdt fremover av Bærum.

KiNS anbefaler at dere vurderer begge malene, og velger den som passer
best for dere. Send en mail til post@kins.no hvis du vil ha tilsendt malene.
Hvis dere vet om andre gode maler for kommuner må dere gjerne si fra til
post@kins.no - så kan KiNS formidle dette til andre medlemmer.

NÅ OVER 300 MEDLEMMER!
Velkommen til
Halsa kommune
medlem nr. 300!!!

KiNS har nådd en ny stor milepæl: Halsa kommune meldte seg inn 22. mai,
og ble dermed medlem nr. 300!!!! Vi gratulerer og ønsker hjertelig
velkommen!
I løpet av mai har også Frøya, Ibestad og Flora kommuner meldt seg inn.
Medlemsveksten fortsetter altså, og vi har akkurat nå 301 kommuner,
fylkeskommuner og kommunale driftsselskaper som medlem.

KINS rabatt på Choice Nordic Hotels!
Skal du på hotell ferie i sommer, eller reiser du i forbindelse med jobben?
Du kan nå få 10% på overnattinger på alle Nordic Choice Hotels i hele
Norden. Dette gjelder både for jobb og privat. Alle KINS sine
medlemmer/medlemsbedrifter kan benytte seg av KINS-avtalen.
Du kan booke via www.nordicchoicehotels.no og benytte rabattkoden
60378562 i feltet for booking code.
Du kan også referere til KINS-avtalen ved innsjekk på hotellet.

MÅNEDENS TILBUD FRA JUNGLEMAP
Junglemap er medlem av KiNS, og mange KiNS-medlemmer har brukt deres
NanoLearning-plattform tidligere.
KiNS har fremforhandlet et utvidet tilbud på Junglemaps helt nye
«Informasjonssikkerhet 365» -og GDPR-kurs. KiNS-medlemmer får 20% rabatt
ved bestilling innen 1. juli.
For mer informasjon, kontakt Nils Ivar Skaalerud hos Junglemap på
nis@junglemap.com eller 930 87 636.

