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Vel overstått påske. Her kommer siste nytt innen
ISPS fra Kystverket.

I dette nummeret
Status havnesikringsforskriftene
National Inspectors day
Tett på
Styrking av sikkerhetskulturen

Status havnesikringsforskriftene
Forskriftene som omhandler henholdsvis sikring av
havneanlegg og havner ligger per dags dato til
godkjenning hos Fiskeri– og kystdepartementet.

Tips til drill
Nye ISPS– medarbeidere

Status havnesikringsforskriftene

Kystverket har også utarbeidet veiledere som blir
kommentarutgaver til de 2 nye forskriftene.
Veilederne vil blir publisert på våre nettsider
samtidig som forskriftene er vedtatt.

Kystverket representert på
NationaI Inspectors day
National Inspectors
day

National inspectors day ble i år avholdt 7.-8. mars i
Brussel. Formålet med denne samlingen er at de
som jobber med havnesikring i EU/EØS området
skal møtes og utveksle kunnskap og erfaringer. Her
møter de sammen med overvåkingsorgan for skip,
havner og havneanlegg fra EFTA og EU. Til sammen
var det ca 60 personer til stede under disse to
dagene.
Det ble holdt presentasjoner rundt 7 tema. Blant
temaene var den nye håndboken for driller og
øvelser, som ligger tilgjengelig på Kystverkets sider,
og myndighetenes kontroll av godkjente
sikringsvirksomheter (RSO).
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I tillegg presenterte EU-kommisjonen og EMSA trender
fra de inspeksjonene de har gjennomført på skip, havner og havneanlegg i medlemsstatene.
Det er 22 kyststater blant medlemsstatene og her finnes
til sammen 700 havner og 3800 havneanlegg. EUkommisjonen, ESA og EMSA gjør et viktig arbeid for å
skape en felles forståelse og praksis blant medlemsstatene innen havnesikring. I tillegg til inspeksjonene som
utføres er National inspectors day en viktig møteplass
for å kunne diskutere problemstillinger i en mer uformell
sammenheng.

Tett på Christine Myrvold Jensen og
Kariann Jacobsen
Tett på

Disse to unge damene er henholdsvis PFSO og assisterende PFSO ved DFDS Seaways fergeterminal ved Utstikker 2 i Oslo. DFDS Seaways, Oslo har to fartøyer som
går i fast rute til København og selskapet frakter ca.
700.000 passasjerer og i underkant av 40.000 kjøretøy
årlig.
Begge begynte i DFDS Seaways i 2006. Oppgavene i
selskapet har med årene blitt mange og de har
begge vært ass. PFSO i terminalen i ca. 5 år, før
Christine overtok oppgaven som PFSO våren 2012.
Begge føler at ISPS har blitt en naturlig del av
hverdagen, der de blant annet har et godt samarbeid med Oslo Havn, som er eier av terminalen, og
begge fergene som går i fast rute på terminalen.
Vi er ikke i tvil om annet enn at de to damene har et
fast grep om alt som har med ISPS å gjøre på terminalen og ønsker de videre lykke til med ISPS– arbeidet.
København.
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Styrking av sikkerhetskulturen– Security
Awareness
Styrking av
sikkerhetskulturen–
Security Awareness

Det er viktig å holde fokus på å styrke sikkerhetskulturen blant alle ansatte i havneterminalen, både de
med og uten sikringsansvar. Årvåkenhet blant de
ansatte vil medvirke til at sikringshendelser kan unngås eller håndteres bedre. Blant annet bør ansatte
rapportere straks til PFSO dersom det oppdages svikt i
sikringsutstyr eller mistenkelig oppførsel i/ eller i
nærheten av havneterminalen. Denne utgavens
”tips til kvartalsvis drill” tar for seg årvåkenhet, som
kan gi en pekepinn på hvordan det står til med sikkerhetskulturen.
På Kystverkets nettsider finner du håndboken ”Port Security Awareness Handbook” (foreløpig bare på engelsk), som kan deles ut til alle ansatte i havneterminalen. Håndboken er ment å fremme ansattes forståelse,
årvåkenhet og motivasjon for sikring (security awareness).

Tips til kvartalsvis drill— årvåkenhet

Tips til kvartalsvis drill

Test de ansattes årvåkenhet ved å la en uautorisert
person prøve å komme inn på sikret område. Forslag
på fokus:
Hvordan håndteres hendelsen? Blir person med
uautorisert adgang kontaktet og evt. bortvist fra
området?
Blir hendelsen rapportert til PFSO og registrert som
sikringshendelse?
Hvis kameraovervåking benyttes; blir person
observert og tiltak iverksatt?
Er det behov for endringer i rutiner for å sikre at
uautoriserte personer ikke får adgang til sikret
område?
Dette er drill nr. 21 i ”EU-håndbok for drill og øvelser”.
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Nye ISPS– medarbeidere

I region Vest er Wenche Bjørk Lippens ansatt i et
engasjement ut året. Hun vil hovedsakelig jobbe med
tilsyn av havneanlegg og havner.
I region Troms og Finnmark er Øyvind Kjosbakken
ansatt i et engasjement frem til oktober i år.
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