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7. september 2004

Til Securitysjefer i ISPS terminaler
INFORMASJONSBREV Nr 3
Vi sender ut kunngjøringer til securitysjefene i form av informasjonsbrev.
Informasjonsbrev nr. 1 ble sendt ut 16. juli og Informasjonsbrev nr. 2 ble sendt ut 17.
august.

1.

PC-basert opplæring

ISPS koden stiller krav til opplæring av ansatte i og brukere (leverandører, stuere/lossere
servicepersonell osv) av en terminal. I vår opprinnelige opplæring kalte vi dette for
”Orientering 1” og hadde en to timers PowerPoint-presentasjon for denne kategorien
personell i de fleste terminalene.
Hvis dette skal tas på alvor, må gjennomført opplæring settes som betingelse for å få
adgang til ISPS terminalen. Altså må dette skje før adgangskort blir utlevert, og
opplæringen må følgelig være tilgjengelig på terminalen til enhver tid. Derfor er det ikke
tilstrekkelig at en person med ISPS kompetanse (f. eks en fra Norsk SikkerhetsRevisjon)
kommer på stedet noen ganger i året for å holde orienteringer.
For en del terminaler kan det være rimeligere og mer rasjonelt at denne opplæringen gis
gjennom et interaktivt PC-basert opplæringsprogram, der den nytilsatte/den nye brukeren
kan klikke seg gjennom programmet og eventuelt besvare kontrollspørsmål underveis.
Dette vil være et system som både er motiverende, pedagogisk, tilgjengelig og rimelig,
sett i forhold til alternative opplæringsløsninger. Opplæringsprogrammet vil være
modulbasert, med en generell modul med orientering om ISPS og en stedsspesifikk modul
med detaljer om den aktuelle terminalen. Det vil også være mulighet for å få lagt inn
andre ikke-ISPS relaterte temaer i programmet, som f.eks brann- og andre
safetyinstrukser.
Programmet kan også lages slik at det blir liggende på internett, dermed kan leverandører
og andre eksterne brukere gjennomgå opplæringen før de faktisk kommer på stedet. Dette
sparer terminalen for lokaler og innkjøp av pc-utstyr. Alternativet er at det settes av en pc
og et rom hvor opplæringen kan gjennomgås.
Norsk SikkerhetsRevisjon er i gang med å lage opplæringsprogrammer som vi vil kunne
tilby terminalene i løpet av høsten. Dersom dette virker interessant eller dere har
spørsmål, så ta kontakt med oss.
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Kurs for securitysjefer og oppfølgingsseminar

Det er fremdeles mulig å melde seg på kurset og oppfølgingsseminaret som vi informerte
om i forrige informasjonsbrev:
Kurs for securitysjefer
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.
Oppfølgingsseminar Tjeldsund Kro torsdag 30. september 09-17
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
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.
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