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11. januar 2005 

Til Securitysjefer i ISPS terminaler 
 
INFORMASJONSBREV Nr 8: PFSO-kurs, E – LÆRING, Ny Web-side 
 
1. www.sikkerhetsrevisjon.no 
Dette er vår nye hjemmeside. Her kan dere gå inn og finne aktuelt stoff. Vi har ”linker” til 
myndigheter og informasjon om kurs. Si fra hvis det er noe dere savner. 
 
2. E-læring, Status 
Vi ga en beskrivelse av E-læring i informasjonsbrev nr 6 og prisene for kursene gikk ut i 
nr 7. Hyggelig å se at dette nå blir tatt i bruk av mange. Noen spørsmål har dukket opp: 

Kan vi få kjøpe en CD uten begrensninger på antall kurs? 
Der er bare slik at ethvert opplæringsprogram må oppdateres. Ny informasjon må legges 
inn og tekstene må forbedres. For E-læring kan det også hende at teknologisk utvikling 
gjør at informasjonen må legges inn i annen programvare. De virksomheter som fikk 
utviklet en CD med informasjon for noen år siden kan nå få store vanskeligheter med 
oppdatering fordi det ikke er uført ”vedlikehold” i mellomtiden. 
Det er derfor ikke riktig å anskaffe flere kurs enn det man regner med skal brukes i løpet 
av ett til to år. Det er imidlertid ikke noen stor risiko ved å kjøpe for mange kurs. Dersom 
det blir behov for å sende ut nye CDer før den gamle er oppbrukt, blir dette tatt hensyn til 
i prisen på den nye.  

Hvor mye ”stedsspesifikk” informasjon bør legges inn? 
Som et minimum bør det vises en skisse over terminalområdet, porter og eventuelle 
avgrensede områder. Det bør også forklares hvem som har ansvar for security 
(organisasjon) og hvordan adgangskontrollen skal fungere. Det betyr minimum 3-4 sider 
med informasjon med kostnad ca.kr 10.000,-. 
 
3. PFSO kurs / oppfølgingsseminar Vika Atrium/Color Festival  

1.–2 mars  
Det er kommet til noen nye securitysjefer og stedfortredere. Oppfølgingsseminar er 
aktuelt for de som har tatt PFSO kurs tidligere. Vi gjennomgår forskrifter, utfyllende 
bestemmelser fra myndighetene, verifikasjon, opplæring og kvartalsvis øving. 
Tirsdag 1.mars i Vika Atrium:  
 Kl. 12.00 – 18.00:  PFSO- kurs første del på Vika Atrium 
 Kl. 19.30:   Avgang med Color Festival til Hirtshals 
Onsdag 2.mars ombord i Color Festival: 
 Kl. 09.00 – 1700: PFSO-kurs andre del og oppfølgingsseminar.. 
 Kl. 18.30:  Ankomst Oslo 
Pris for kurset vil være 3900,- pluss mva. Dette inkluderer overnatting i singlelugar, 
middag, frokost og lunsj. Bare oppfølgingsseminar: kr 2.900,- +mva. 
 
Påmelding: Send mail til post@sikkerhetsrevisjon.no innen 1.februar. 
 
 
  Kaare Helle  Tor Arne Moe 


	Til Securitysjefer i ISPS terminaler

