Gjennomføringsveileder — KiNS KURS
Kompetanseprogram for personvern og informasjonssikkerhet
Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for å informere medarbeidere om at de skal gjennomføre Kompetanseprogram i personvern og informasjonssikkerhet.
Kompetanseprogrammet består av åtte e-læringsmoduler og fem filmer. Hvilke moduler medarbeideren skal gjennomføre,
avhenger av hva de behandler av personopplysninger. Hver av modulene er rettet mot et spesifikt tema som berører personvern og informasjonssikkerhet i praksis, og tar fra 10 til 20 minutter å gjennomføre. Hver modul avsluttes med en quiz.
I tillegg til at alle skal gjennomføre moduler, kan det være nyttig å gå gjennom moduler og filmer i fellesskap. Da vil man
kunne få gode diskusjoner om dilemmaer som er relatert til eget arbeidssted.

Første møte (2 min)

Andre møte (5 min)

Hensikt

Hensikt

Medarbeiderne får vite at de skal gjennomføre kompetanseprogrammet, hvordan de gjør det og hvorfor det
er viktig at alle gjennomfører.

Medarbeiderne blir gjort oppmerksom på viktigheten av å
gjennomføre Kompetanseprogram i personvern og informasjonssikkerhet. De som ikke har gjennomført kompetanseprogrammet, blir minnet på at de skal gjennomføre det.

Gjennomføring
Gjennomfør først alle modulene i kompetanseprogrammet og se også gjerne gjennom de fem filmene.
Vær forberedt på å svare på spørsmål fra dine medarbeidere.
Til medarbeidere:

Forberedelse
Start gjerne møtet med å vise en av de fem filmene som er
utarbeidet til bruk i kompetanseprogrammet.
Tenk gjennom hva som er mest aktuelt for dine medarbeidere, og ta gjerne utgangspunkt i temaene nedenfor:

Alle medarbeidere skal gjennomføre kompetanseprogrammet i personvern og informasjonssikkerhet tilpasset sine arbeidsoppgaver. Dette er obligatorisk. Som
medarbeider i kommunen har vi alle et ansvar for å
sikre at personopplysninger håndteres på en forsvarlig
måte, og programmet gir tips til hvordan du gjør dette i
praksis.



Alle medarbeidere har fått en e-post om kompetanseprogrammet. Les e-posten og følg instruksjonen for å
gjennomføre kompetanseprogrammet. All nødvendig
informasjon står i e-posten.

Si dere nå skal ha en kort diskusjon og les opp diskusjonstemaet du har valgt.

Leder må følge opp at alle har påbegynt kompetanseprogrammet før neste møte.



Hvilke utfordringer har vi i vår enhet knyttet til
personvern og informasjonssikkerhet?
Hvordan kan vi bidra til god informasjonssikkerhet i
vår enhet?

Gjennomføring
Til leder:

Til medarbeidere:
Jeg kommer til å sjekke igjen for å forsikre meg om at alle
har påbegynt kompetanseprogrammet.

Til leder:
Husk å følge opp at medarbeiderne har gjennomført
kompetanseprogrammet! Du finner status i LØP—EVRY
Kompetanse under fanen «Mine medarbeidere».

Kompetanseprogram for
personvern og

informasjonssikkerhet

