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21. september 2004 

Til Securitysjefer i ISPS terminaler 
 
INFORMASJONSBREV Nr 4 
Vi sender ut kunngjøringer til securitysjefene i form av informasjonsbrev. 
Informasjonsbrev nr. 1 ble sendt ut 16. juli, Informasjonsbrev nr. 2 den 17. august og nr 3 
den 7. september. 
 

1. Oppfølgingsseminar - oversikt  
Vi har nå tidfestet i alt fire oppfølgingsseminarer for securitysjefer. Vi tror dette kan være 
nyttig at minst en pr. terminal, fortrinnsvis PFSO stiller på dette. Tid og sted er: 

- 30. september:  Tjeldsund kro kl 0900 – 1700 
- 12. oktober: Svolvær hotell kl 0900 – 1600 
- 14. oktober:  Herøya opplæringssenter 09-16 
- 19. oktober:  Alta Quality hotell 0900 - 1600. 

Pris pr deltager er kr 1.500,- inkludert lunsj (kr1.200,- på Herøya) 
Kystverkets ISPS folk er invitert til å delta. 
 
AGENDA: 

a.   Erfaringer ifm ISPS arbeidet  
a. Gjennomgang av de norske forskriftene 
b. Forberedelse til verifikasjonsbesøk av Kystverket 
c. PC basert opplæring (orientering) av nytilsatte og nye brukere av 

terminalene 
d. Øvingskonseptet 
e. Gjennomføring av kvartalsvis øvelse for kvartal 4, 2004 

. 
 

2. Forberedelse til verifikasjonsbesøk 
Som dere ser er det nå satt opp som eget agendapunkt (pkt c). Vi begynner nå å få erfaring 
med hva Kystverket legger vekt på.  
Vi regner med at det kan være nyttig å få en gjennomgang av dette før verifikasjonen 
finner sted. Dette må likevel ikke føre til at ”klarmeldingen” til Kystverket holdes igjen i 
påvente av seminar. Kystverket ønsker å få melding så snart som mulig. De som får 
verifikasjon før de har anledning til å delta på et seminar kan ta kontakt med oss så kan vi 
gi noen råd pr telefon. 
 
 
Med vennlig hilsen 
   Eline Skard  Kaare Helle  Tor Arne Moe 


