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28. desember 2004 

Til Securitysjefer i ISPS terminaler 
 
INFORMASJONSBREV Nr 7 
 
E – LÆRING,  DRIFTSKONSEPTER og PRISER  
 
1. PC basert kurs er klart til bruk 
Vi ga en beskrivelse av E-læring i informasjonsbrev nr 6. Som nevnt har vi jobbet 
sammen med en del havner for å utvikle et godt kurs. Vi syns nå at produktet er godt nok 
til å gi det en er videre distribusjon. 
 
2. Opplæringsbehovet ifm. ISPS 
Som dere sikkert husker beskrives opplæringsbehovet i Security planens kapittel 6. Det er 
tre forskjellige nivåer: 

1. Orientering for alle ansatte og personell som får adgang som ansatte. 
2. Orientering for personell med security oppgaver og lederansvar. 
3. PFSO kurs (2 dagers kurs for Security sjefer) 

Det kurset som nå er utviklet so E-læring er nivå 1, orientering for ansatte. 
Kurset gir generell informasjon. I tillegg bør hver terminal gi opplysninger om hvilke 
ordninger for adgangskontroll som er innført på hvert enkelt sted. Denne 
”stedsspesifikke” informasjon kan også legges inn elektronisk. 
 
3. Driftskonsept 
Vi har tidligere beskrevet to forskjellige muligheter: 

- Lokal organisering: Terminalen får en CD med kurset. En PC i 
terminalen settes opp som arbeidsstasjon for folk som skal ta kurset. 
Terminalen holder selv oversikt over hvem som har gjennomgått kurset. 

- Sentral organisering: De som skal ha kurs gis tilgang via internet. Vi 
styrer dette fra Oslo og holder oversikt over hvem som har tatt kurset og 
gir melding til terminalen. 

 
4. Priser (eks mva) 
Prising av CDen varierer med antall kurs den skal brukes for (”klippekort”): 

- 25 kurs:     kr  5.000,-   (kr 200,- pr kurs) 
- 60 kurs:     kr 10.000,-  (kr 166,-pr kurs) 
- 130 kurs:   kr 20.000,-  (kr 154,- pr kurs) 

Kurs som kjøres via internet (sentral organisering) koster kr 260,- pr kurs. 
 
Kostnaden ved å legge inn stedsspesifikk informasjon i kurset vil variere med omfanget. 
Vi beregner kr 3.000,- for å utvikle en ”side” i programmet.  
 
Med vennlig hilsen og gode ønsker for det nye året 
 
Eline Skard  Kaare Helle  Tor Arne Moe 


