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Årlig kampanje 

Skal bidra til å øke 
kunnskapen om digital 
sikkerhet i alle norske 
virksomheter og i 
befolkningen

Målet med kampanjen er at 
alle norske virksomheter 
gjennomfører opplæring av de 
ansatte i oktober

Oktober er nasjonal 
sikkerhetsmåned



Hvorfor trenger vi opplæring i personvern og 
informasjonssikkerhet?

Personvernforordningen (GDPR) Art. 24  

1. Idet det tas hensyn til behandlingens art, omfang, formål og 

sammenhengen den utføres i, samt risikoene av varierende sannsynlighets- og 

alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den 

behandlingsansvarlige gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak 

for å sikre og påvise at behandlingen utføres i samsvar med denne forordning.



Behov:

Opplæring for alle ansatte i kommunen

Tilpasset de ulike yrkesgruppene utfra medarbeidernes behov

Mulig å dokumentere at opplæring er gitt 

Markedsføre personvern og informasjonssikkerhet på en positiv 
måte





Filmer

1. Informasjonssikkerhet for ansatte
2. Informasjonssikkerhet for ledere
3. Sikkerhet på mobile enheter
4. Løsepengevirus
5. Phishing og falske e-poster

https://www.youtube.com/watch?v=jfXeg-29FPY
https://www.youtube.com/watch?v=q_FpMt7xbZc
https://www.youtube.com/watch?v=_5iYelmrEYI
https://www.youtube.com/watch?v=-DCQB3omvUs
https://www.youtube.com/watch?v=DpeAMjKmXjg


Et kompetanseprogram blir til…

Laget for København kommune
Basert på over 100 
læringspunkter
Hver modul inneholder spørsmål 
underveis og avsluttes med en 
quiz

Kan være hensiktsmessig å se modulene og filmene sammen som 
grunnlag for diskusjon på eget tjenestested



KiNS KURS
Samarbeidsprosjekt mellom KiNS og 

Bærum kommune for å tilrettelegge 

materialet til norske forhold

KS har bidratt med økonomisk støtte 

Datatilsynet og Direktoratet for e-helse har bidratt med gode råd underveis 

i arbeidet

Tilgjengelig for alle kommuner og fylkeskommuner gjennom KS Læring

De som er kunder kan bruke funksjonaliteten i KS Læring til å hente ut 

statistikk og følge opp gjennomføring via rapportfunksjonene i løsningen –

dette er også grunnlaget for å kunne dokumentere at ansatte har 

gjennomført opplæring

Alle som ikke er kunder kan få tilgang til modulene via ID-porten



Tydelig og enkel grafikk med gjenkjennbare 
figurer

Moduler – gjennomføre de som er relevant i 
forhold til stillingen

Muntlig språk

Interaktivt

Bruker hverdagseksempler

Mulighet til å lage egne huskelister

Kan velge å ta modulene alene eller i fellesskap

Kan være hensiktsmessig å se modulene eller 
filmene sammen som grunnlag for diskusjon på 
eget tjenestested



Oversikt over modulene (e-læring)

1. Grunnleggende informasjonssikkerhet  
2. Sikkerhet på mobile enheter
3. Trusler fra IT-kriminelle 
4. Fysisk sikkerhet
5. Grunnleggende personvern  
6. Utvidet personvern 
7. Informasjonssikkerhet for ledere 
8. Håndtering av sikkerhetshendelser 







Prosjektmateriale – til 
gjenbruk og inspirasjon

Informasjonsmateriell (hva er kompetanseprogrammet, 

hvordan gjennomføre mv.)

Plan for implementering

Informasjon (e-post) til medarbeidere og ledere

Guide til å lede gjennomføring av møter med 

refleksjonsoppgaver/dilemmatrening

Kampanjer med plakater, artikler til intranettet etc.

Spørsmål til kompetansemåling

Oversikt over rutiner som kompetanseprogrammet viser til





Kompetanseprogram for personvern og 
informasjonssikkerhet – erfaringer fra Bærum 
kommune

Tilgjengelig for alle ledere 4. juni

Tilgjengelig for alle medarbeidere 22. 
august

Ledere skal gjennomføre alle modulene 
for å være forberedte på spørsmål fra 
sine medarbeidere.

Status for gjennomføring blir rapportert 
i ledelsens gjennomgang



Status gjennomføring – ledere



Status gjennomføring 
- ansatte



Hvilke utfordringer har vi i vår 
avdeling..?



 Har dere et kompetanseprogram tilpasset de ulike

grupper av ansatte i  kommunen/fylkeskommunen?

 Har dere gjennomført opplæring i personvern og 
informasjonssikkerhet for alle ansatte?

 Kan dere dokumentere hvem som har gjennomgått opplæring i 
personvern og informasjonssikkerhet?





Mer informasjon

KiNS har lagt ut informasjon om 
kompetanseprogrammet på https://kins.no

Kompetanseprogrammet er tilgjengelig i KS  Læring 
(kslaring.no) ,

Bærum kommunes materiale er tilgjengelig på 
https://www.baerum.kommune.no/personvern/

https://kins.no/
https://kslaring.no/
https://www.baerum.kommune.no/personvern/


Takk for oppmerksomheten


