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Agenda for møtet:
- Åpning
- Gjennomgang av referat fra forrige møte
- Virksomhetstilsyn – etter innspill fra Frode Remvang, Hafslund Nett AS
- Eventuelt
1. Åpning
Kristine ønsket velkommen.
Frode Remvang meldte sak vedr. Næringskoder
2. Gjennomgang av referat fra forrige møte (19.11.15)
3 – Migrasjonsutfordringer
DSB har oversikt over etablerte mottak. Kommunene er kontaktpunktet til DLE for å skaffe lokal oversikt.
FG6 vil vurdere å utarbeider et skriv med felles informasjon om mottak til DLE. Videre har alle
kommunene oversikt hvor flyktningene etter hvert blir plassert i bolig. Boligene som tas i bruk av
flyktninger har ofte lav standard på elektriske anlegg. Kommunene mangler kompetanse rundt
elsikkerhet. DLE må følge opp.
4 - Elkontroll, Finans Norge:
Finans Norge administrerer database med oversikt over hvem som har foretatt elkontroll (405-kontroller)
og tilstanden på de elektriske anleggene. Kan opplysningene i databasen brukes til risikovurdering hos
DLE?
DLEs tilsyn kan ikke sammenlignes med en elsjekk etter 405-normen. DSB legger vekt på at
kompetansen i DLE er på et annet nivå enn hos 405-kontrollørene.
Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å se for seg at DLE-tilsynet erstattes av elsjekk, men det er
viktig å holde kontakten med Finans Norge i denne saken.
Hentet fra www.fgforsikring.no: "Databasen FG-kontroll er forsikringsselskapenes databaseløsning, som
administreres av Finans Norge og FG, for å sjekke om det er utført kontroll og status på anleggene. FGkontroll benyttes også til å sende forespørsel på kontroll. Forsikringsselskapene vil påvirke sine
forsikringskunder innen næring og landbruk samt privat til å gjennomføre elkontroll. FG-kontroll skal også
inneholde kontrollrapporter for sprinkler, brannalarm, innbrudd og lekkasjestopper i tillegg til elkontroller".

3. Virksomhetstilsyn
Det er registrert ulik tellemåte og praktisering av virksomhetstilsyn (revisjoner av virksomhet).
Kommentarer:
Veiledning til utplukk av tilsynsobjekt er forvirrende når det gjelder virksomhetstilsyn. Teller man anlegg
eller virksomheter, her begynner feil i plan og rapport. Utgangspunkt for telling, teller man antall anlegg
eller antall virksomheter? Teller man anlegg, er ikke det i henhold til instruks. Modell for valg av
tilsynsmodell.
Frode Remvang innspill til bedre definisjon av virksomhetstilsyn. Veldig mange måter å ta valg av tilsyn
på, ønskelig med en enhetlig måte å gjøre dette på.
DSB jobber med utfyllende føringer for virksomhetstilsyn og vil fremlegge eksempler til neste møte i DLEforum i april. Her vil DSB være lydhør for kommentarer fra forumet.

4. Næringskoder, sak meldt under evt.
Det foreslås at det utarbeides et vedlegg til instruks 2017 som beskriver de respektive næringskoder som
skal inkluderes ved beregning av tilsynsobjekter som skal fremkomme i tilsynsplanen. Dette konkretiserer
langt på vei de aktuelle virksomheter som er gjenstand for tilsyn og standardisere tilsynsplanarbeidene
ytterligere innenfor virksomhetsområdet. Vi har utarbeidet et forslag til matrise som finnes vedlagt.
DLE-forum støtter forslaget og vil ta det inn i arbeidet med instruksen for 2017 i junimøtet.

Referent Yvonne S. Jessesen og Kristine Aarvold

Neste møte 28. april hos DSB i Bergen

