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ISPS og terrorhendelsene i Paris

ISPS og terrorhendelsene i Paris
Kystverket følger situasjonen, og har en tett dialog med
PST, andre relevante myndigheter og EU/EØS-land i forhold til endringer i trusselsituasjonen. Til tross for at flere
land har høynet beredskapen, så er det ingen land som
til nå har satt opp det maritime sikringsnivået, heller ikke
Frankrike.
Ifølge PST foreligger det ingen informasjon som knytter
angrepene eller gjerningspersonene til Norge. PST vurderer fortløpende om situasjonen påvirker Norge eller norske interesser, men foreløpig er ikke trusselsituasjonen i
Norge endret.
Ved beslutning om endring av sikringsnivå vil vi sende ut
melding om dette til berørte havner og havneanlegg.
Heving av sikringsnivået er foreløpig ikke aktuelt, men
situasjonen kan raskt bli endret. Alle havner og havneanlegg skal derfor fortsatt operere på sikringsnivå 1 og
ha fokus på årvåkenhet og sikring som normalt.
Vi minner om at sikringshendelser skal meldes på Kystverkets varslingstelefon.

Sikkerhet ved oversendelse av planverk

Sikkerhet ved oversendelse av planverk på e-post

Vi vil minne om at e-post ikke er en sikker måte å sende
sensitiv informasjon på. Sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner inneholder sensitiv sikringsinformasjon som
uvedkommende ikke bør få tilgang til.
Planverk skal derfor krypteres før de sendes på e-post,
både til Kystverket og ellers om man sender disse på epost. En kan da bruke krypteringsfunksjonen i Word eller
tilsvarende, og mellomlagre en kryptert kopi som kan
sendes som vedlegg til e-post. Passord skal da overleveres parallelt per telefon eller SMS.
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Plakater og brosjyrer om ISPS

Plakater og brosjyrer
om ISPS

Kystverket har utarbeidet to plakater og to brosjyrer som
kan brukes i sikringsarbeidet i havneanlegget. Den ene
plakaten/brosjyren gir generell informasjon om ISPS til
alle ansatte ved havneanlegget, og den andre plakaten/brosjyren inneholder informasjon om ISPS som er rettet mot PFSO.
Plakatene kan skrives ut og henges opp på et passende
sted i havneanlegget. Disse skrives ut i stående format
på A3 i farger.
Brosjyrene kan deles ut til de som har behov for det i
havneanlegget. Brosjyrene skrives ut med innstillingene
tosidig og liggende for å få rett utseende på brosjyren.
Brosjyren brettes deretter to ganger i høyden til en smal
utbrettfolder.
Plakatene og brosjyrene finner du på Kystverkets nettsider, under fanen ”Havnesikring” og ”Fakta”:
http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/
Havnesikring/Fakta/
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PFSO-samlinger i region Midt-Norge
Kystverket Midt-Norge avholdt i oktober PFSO-samlinger
for sikringsledere i regionen. Samlingene ble avholdt i
Ålesund, Kristiansund og Trondheim. Tema var blant annet sikringsplan, opplæring, intern revisjon, visitasjon og
gjennomsøking. I overkant av 100 engasjerte sikringsledere deltok.
PFSO-samlinger i
region Midt-Norge

Formålet med de årlige PFSO-samlingene er å informere
sikringsledere om nyheter og ta opp aktuelle tema basert
på tilbakemelding fra havneanleggene. Samlingene skal
også være et sted for erfaringsutveksling og utfordringer
både mellom de ulike havneanleggene og Kystverket
som havnesikringsmyndighet.
Deltakerne fikk utdelt permer med nyttig informasjon for
sikringsledere som eksempelvis tips til øvelser og driller, informasjonsbrosjyrer, plakater og infofoldere til bruk i opplæringsarbeidet.
Evalueringen fra årets samling viser at de hadde god nytte av samlingen og utdelt materiell. Kystverket MidtNorge har også fått gode tips til fremtidige tema til neste
PFSO-samling, samt innspill til ønskelig materiell og fokusområde i havnesikringsarbeidet.
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Nyhetsbrev fra PST
Ønsker du jevnlige oppdateringer fra PST? Da kan du
melde deg på nyhetsbrevet deres på pst.no. På nettsidene deres finner du også mye nyttig informasjon,
blant annet ulike trusselvurderinger og siste oppdatering fra PST vedrørende terroraksjonen i Paris og flyktningproblematikken.

Nyhetsbrev fra PST

Tips til kvartalsvis drill
Denne drillen er viktig å gå gjennom sammen med de
personer som har sikringsoppgaver under anløp av
skip. Drillen kan også gjennomføres i samarbeid med
skipets SSO.

Tips til kvartalsvis drill

Scenario
Etter at skip har anløpt får en av sikringspersonellet
melding om at mannskap har oppdaget en blindpassasjer om bord. Kaptein er usikker på hva han skal gjøre og vurderer å la blindpassasjer få gå i land.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvordan vil du som sikringspersonell håndtere
denne situasjonen?
Hvordan vil du som PFSO håndtere situasjonen?
Hvem skal varsles internt i havneanlegget?
Hvilke myndigheter skal varsles?
Gjennomgå rutine for håndtering av
sikringshendelser
Gjør en vurdering om det er behov for å etablere
en egen rutine eller gjøre endringer i sikringsplan?

Husk å dokumentere drill med tidspunkt, tema, deltakere, evaluering og forbedringspunkter.
Lykke til!
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