Møtereferat DLE-forum 28.04.2016
Sted: DSB Region Vest - Bergen
Tilstede:
Tommy Skauen
Kristine Aarvold
Pål Ofstad
Helge M. Andersen
Erland Haugen
Ingar Hermansen
Annar Lie
Frode Remvang
Per Fosse
Gunnar Langmo

Infratek Elsikkerhet AS
DSB ELS/ELA
Skagerak Energi AS
BKK Elsikkerhet AS
Gudbrandsdal Energi AS
Repvåg Kraftlag SA
Trønder Energi Nett AS
Hafslund Nett AS
Voss Energi AS
DSB TRN

Paul Hermansen

DSB TRV

Leif Aanesen

Orienterte via Skype om prosjektet .

Agenda for møtet:
- Åpning
- Gjennomgang av referat fra forrige møte
- Virksomhetstilsyn – oppfølging fra forrige møte
- Reaksjoner overfor el-virksomheter som ikke lukker revisjonsrapporter. Hvilke virkemidler har DLE og
hvordan skal disse brukes.
- Skoleundervisning for videregående skole elektrofag. Er dette en aktuell målgruppe?
- Eventuelt
1. Åpning
Kristine ønsket velkommen.
2. Gjennomgang av referat fra forrige møte (19.11.15)
Referatet godkjent med følgende utfyllende opplysninger:
Flyktninger – Kommunene skal ha oversikt. Kristine oversender kart som viser plassering.
El-kontroll – Forskjell på kontroll i henhold til NS 405 og DLE-kontroll
3. Leif Aanesen orientering via Skype om elsikkerhetsprosjektet
Orienteringen klargjorde en del ting som det har vært litt forvirring omkring. Presentasjonen legges ved.
4. Reaksjoner overfor el-virksomheter
Saken sendes over til DSB.
Basistas er på banen igjen. Dette må følges opp av DSB.
Viktig med anmerkninger/avvik fra siste møtet. Skriftlig dokumentasjon er viktig.
Manglende dokumentasjon – hvordan behandle avvikene?
Ønskelig med oversikt i SamBas over anlegg hvor dokumentasjon mangler.

5. Skoleundervisning
VG skole. Repvåk Kraftlag har fått forespørsel. Godt motatt.
Hva bør være med i denne informasjonen.
Hunderfossen, jobbes med opplegg for VG skole.
Presentasjon av DLE er viktig samt gjennomgang FSE, Internkontroll etc.
Endring i instruksen for 2017. Holdninger etc. / ansvar / erfaringer fra funn. Arbeidsmetoder.
6. Virksomhetstilsyn
Det er registrert ulik tellemåte og praktisering av virksomhetstilsyn (revisjoner av virksomhet).
Paul gjennomgikk presentasjonen om virksomhetstilsyn.
Litt blandet mottakelse. God diskusjonsrunde hvor forskjellige synspunkter framkom.
Telling av tilsynsobjekt, synliggjøre ressursbruken.
Større fokus på eier og hans ansvar.
Enig om å iverksette pilotprosjekt for å prøve dette ut. De aller fleste var positive til dette.
7. Næringskoder, sak meldt under evt.
Næringskoder medtas i neste års instruks.
DLE-forum støtter forslaget og vil ta det inn i arbeidet med instruksen for 2017 i junimøtet.
Utkast til ny instruks til neste møte i Tønsberg 9. og 10. juni 2016.

Referent Gunnar Langmo

