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Møtereferat DLE-forum 27.04.2021 

Sted: Skypemøte 

 
 

 

Agenda 

 

Vi har mottatt innspill til agenda og vil gå gjennom punktene under som informasjon: 

 

 Revisjon av kodelister. Det er på sin plass å revidere kodelistene. Dette har vært tatt opp tidligere, 

men det er enda viktigere nå, siden vi ser at mange av avvikstekstene og hvilken paragraf det 

hjemles mot, ikke er godt nok i forhold til Akrim/Elkrim arbeid. 

 Status «Fremtidig Eltilsyn/stortingsmelding». 

 Instruksen: Erfaringer med Korona-pandemien. Bør det legges inn noe tekst i instruksen om at 

DLE må i fremtiden være forberedt på nye pandemier, og slik sett ha en plan for eventuelle 

nedstengning av samfunnet og plan for bruk av DLE-resurser ved slike «Lock-down» 

 Hvilke erfaringer har DSB med årsrapportene fra DLE i forhold til ressursbruk og Covid-19 

 FG6 ønsker å ta mere ledelse for opplæring av det ytre apparatet (DLE/SKS). Hva er status her 

 Vi hører noen rykter om at FG6 er aktive med å få i gang «regionale Faglig Forum». Kan dere gi 

oss noe info om dette. 

 DLE-konferansen 

 

DSB har registrert ønske om Webinar med DSBs jurist om saksforberedelser i Akrim/elkrimsaker. 

Generelt hva skal til for at saker er godt nok forberedt? 

 

Informajon om kurs for brannutredere 

 

Instruks 2022 - Stabilitet og forutsigbarhet 

 

 

 

 



 

Behov for revisjon av kodelister:  
DSB svarer at det ikke er opp til faggruppen for DLE (FG6) alene å revidere kodelistene for fel og fek 

evt. andre. Dette må tas opp med og forgå under forskriftsansvarliges kontroll. FG6 vil ta med seg 

erfaringene og tilbakemeldingene fra DLE og bringe videre til forskriftsansvarlige for fel, fek og 

internkontrollforskiften. Det vil i den forbindelse være nyttig (og helt nødvendig) med konkrete 

eksempler. Det må legges fram for DSB i hvilke tilfeller DLE mangler relevante koder og gjerne forslag 

til slike. Det er mulig å legge til koder (slik det ble gjort for lading av elbil), men DSB vil ikke ta en 

fullstendig gjennomgang (med tanke på oppbygging og innhold) av feilkodelistene på nåværende 

tidspunkt.  

 

Status gjennomgang av elsikkerhetsforvaltningen:  

DSB vet ikke mer om dette nå. Har ikke mottatt endelig mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

Bør instruks til DLE endres slik at DLE er forberedt på fremtidige pandemier? 
DSB mener instruksen gir DLE mulighet til å gjøre omdisponeringer i alle situasjoner og er dermed 

robust også i et slikt tilfelle. Diskusjon i forumet viste at det også oppfattes slik. 

 

Årsrapport for 2020: 

DSB går nå gjennom innsendte årsrapporter og har god dialog med DLE. DSB gir tilbakemelding direkte 

til det enkelte nettselskap. 

 

DLE-skolen – opplæring DLE: 

DSB ønsker en gjennomgang av DLE-skolen og alle kurs. Dette begrunnes i at DSB ønsker å "ta kontroll 

på" opplæringen av DLE – ikke nødvendigvis holde alle kurs selv, men sikre at den informasjonen som 

gis sammenfaller med det DSB ønsker å formidle. DSB ser på muligheten for å bruke e-læringskurs som 

supplement til fysiske kurs. 

 

Faglig Forum: 

Det er ikke DSB som har tatt initiativ til etablering av Faglig Forum Sør-Vest. Men DSB støtter at det er 

etablert et fagforum, hvor DSB kan møte DLE. Dette er et ønske i hele landet. 

 

DLE-konferansen 2021: 

Blir på Gardermoen 14.-15.september. Programkomiteen har startet sitt arbeid og det ferdige programmet 

pleier å foreligge i juni. 

 

Ønske om Webinar med DSBs jurist for ansatte i DLE og SKS: 

I forbindelse med flere Akrim og elkrim-saker ser DSB art det kunne vært fint med at webinar med DSBs 

jurist for å klarlegge hva som kreves for å belyse en sak tilstrekkelig. DSB vil starte arbeidet med å få et 

slik webinar i gang. Det vil kreve at vi får inn konkrete saker, hvor enten alt er OK og har gått greit 

igjennom eller hvor man ikke har kommet i mål slik man ønsket. Det vil være viktig at et slikt webinar 

legges opp pedagogisk med mulighet for å lære. 

 

Kurs for brannutredere: 

De annonserte brannutredekursene ved Norges Brannskole har blitt utsatt flere ganger grunnet den 

pandemiske situasjonen som landet har hatt i over et år nå.  

Oppholdet i gjennomføringen av kurs har så langt DSB er kjent med, ikke medført noe problemer for 

politiet i gjennomføringen av deres samfunnsoppdrag innenfor brannutredning. 

Det blir fortløpende vurdert om kurs kan la seg gjennomføre ved brannskolen.  De som har søkt på, og 

kommet inn på, kurs som ikke er avholdt har sine plasser frem til kurset kan avholdes, eller annet blir 

informert om. 

 

Instruks 2022: 

DSB legger opp til stabilitet og forutsigbarhet for instruks for DLE for tilsynsåret 2022. Dvs at det ikke 

blir store, strukturelle og materielle endringen i instruksen. Det er for øvrig en intensjon fra DSB å 

tydeliggjøre myndighetsrollen i nettselskapet i større grad og instruksen kan få flere presiseringer i den 



retning. Evt. ytterligere presiseringer vil selvsagt ikke gå utover det som forskriften for DLE og 

sakkyndige som utfører oppgaver for netteier hjemler. 

 

 

 

 

 


