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Til Securitysjefer i ISPS terminaler
INFORMASJONSBREV Nr 2
Vi sender ut kunngjøringer til securitysjefene i form av informasjonsbrev.
Informasjonsbrev nr 1 ble sendt ut 16. juli.
1.
Kurs for securitysjefer
Det er fortsatt etterspørsel etter slike kurs. Vi setter derfor opp et kurs siste uke av
september:
Tjeldsund kro 27 og 28 september
Man 27. sep kl 1300 - 1700
Tir 28. sep kl 0830 – 1500
Pris kr 2.500,- pr deltager inkl. lunsj tirsdag. Den enkelte deltager kan reserve rom
ved henvendelse til Tjeldsund Kro. Se for øvrig http://www.tkh.no/. Påmelding til
kurset skjer ved å sende mail til post@sikkerhetsrevisjon.no med navn på
deltagere.
2.
Oppfølgingsseminar Tjeldsund Kro torsdag 30. september 09-17
Som nevnt tidligere blir det satt opp seminarer for å diskutere oppfølging av ISPS
bestemmelsene. Vi tenker oss følgende agenda:
- Erfaringer ifm ISPS arbeidet
- Gjennomgang av de norske forskriftene
- PC basert opplæring (orientering) av nytilsatte og nye brukere av
terminalene
- Øvingskonseptet
- Gjennomføring av kvartalsvis øvelse for kvartal 4, 2004
Vi har nevnt at det blir seminarer flere steder, tid og sted for disse blir bestemt senere.
Påmelding til Tjeldsund-seminaret skjer ved å sende mail til post@sikkerhetsrevisjon.no
med navn på deltakere. Pris kr. 1.500,- pr deltager inkl. lunsj torsdag.
3.
Eksemplar nr 3 av 3 forsvinner
Vi startet å produsere tre eksemplarer av alle dokumenter (sårbarhetsvurdering og security
plan). Tanken var at eksemplar nr 3 skulle sendes til den enkelte terminal samtidig som
eks 1 og 2 gikk til Kystverket. Nå har det vist seg at dette ikke er nødvendig, for det første
fordi dere er holdt godt orientert om innholdet i dokumentene ved at dere har fått utkast
pr. E post og dessuten at det som regel nå er kort tid fra innsending til eks 1 med
godkjenningsstempel er dere i hende. For å sikre at det bare er ett oppdatert dokument i
terminalen bør eks 3 makuleres.
Pkt. 1.3.9 i planen må rettes i samsvar med dette.
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