Møtereferat
Dokument dato

Vår referanse LATN

Deres dato

Deres referanse

08.11.2018
Referent

Trond Liestøl Larsen
Til (stede)

Tommy Skauen
Annar Lie
Helge M. Andersen
Per Fosse
Torje Høyesveen
Ingar Hermansen
Frode Remvang
Trond L Larsen
Kristine Aarvold

Infratek Elsikkerhet AS
TrønderEnergi Nett
BKK Elsikkerhet AS
Voss Energi AS
Gudbrandsdal Energi
Repvåg Kraftlag SA
Hafslund Nett AS
DSB ELS/TRS
DSB ELS/ELA

Fravær :
Paal Ofstad

Skagerak Energi AS

Arkivkode

Møtereferat DLE-forum 08.11.2018
Sted: DSB – HK Tønsberg

Agenda sendt ut i forkant av møtet.
Neste møte i DLE Forum: 07.02.2019 i DSB sine lokaler i Nydalen.

1) Gjennomgang av referat fra forrige møte
Referat fra møtet i forbindelse med DLE-konferansen 17.09.2018 ble raskt gjennomgått.
Følgende saker hadde kommet inn i forkant av møtet som innspill til saker under temaet
eventuelt:
•
•

•
•
•
•
•
•

Oppsummering etter DLE-konferansen
Instruksen 2019
o Risikobasert tilsyn (hva er det og hvordan gjøres dette)
o «Periodisk kontroll utgår», hva betyr dette
o Ressursbruk
Status på organisering i DSB
Status på fremtidig DLE
Instruksen 2020 (dersom det skal endres noe for kommende år bør vi begynne tidlig å se på dette,
og ikke i april/mai)
Behov for et DLE-kurs for oppfølging av «solstrøms bransjen» (tenker på krav til kompetanse og
utførelse)
Tilgang til gammelt regelverk på DSB sine hjemmesider.
Nettsjef sitt ansvar i forhold til tilsynsplanen for DLE.

2) DSB sin kommunikasjon med DLE
DSB informerte om at man i faggruppen for DLE (FGG6) fortsatt ser på modellen for
kommunikasjon mellom DSB og DLE, delvis som et resultat av gjennomgangen av ELS. Det vil
bli avholdt møte med bransjeorganisasjoner om dette, hvor det er behov. DLE forum vil være
DSB sin "sparringspartner" i denne prosessen.

DSB ved FG6 arbeider ennå med sondering av hvilke kommunikasjonsbehov som må dekkes.
DLE Forum er invitert, og kommer også med innspill til dette. Temaet om hele FG6 med alle
regionene sine representanter skulle delta i alle møter ble drøftet, hvor det landet på at
medlemmer av FG6 stiller etter behov.
3) Status fra DSB
DSB informerte om det arbeidet som pågår internt i DSB. Godkjenning av søknader om
videreføringa av yrket i Norge er hovedfokus i ELS også utover vinteren. De annonserte
prosjekter på ELS-området er fortsatt på vent, eller "lagt på is".
DSB ved Kristine informerte om det pågående utredningsarbeidet internt om organiseringen av
El-avdelingen sentralt, og ved regionskontorene. Her er det er organisering av arbeid og
funksjoner som har hovedfokus.
4) Presentasjon om Agenda og Aksjonsliste for DLE-Forum
FG6 ved Trond presenterte et enkelt hjelpeverktøy til bruk i forumet for at man skal kunne
holde rede på de oppgaver som blir tildelt gruppens medlemmer. Dette er et enkelt
hjelpeverktøy i Excel og ikke en del av det "offisielle" referatet. Agenda-Aksjonslisten blir
sendt ut til forummedlemmene sammen med høringsutkastet til referat fra møtene, og
medlemmene rapporterer om utført oppgaver til gruppens referent innen neste møte, eller avtalt
dato hvis den er styrende.
5) Sjekkliste/TEFT for byggeplass
Et utkast til sjekkliste for bruk ved byggeplasskontroller ble gått fort i gjennom. Flere hadde
innspill til denne og den blir sendt ut til forummedlemmene sammen med referatet for at de kan
komme med innspill.
6) Møter for DLE-forum
Det ble lagt en foreløpig agenda for møter i 2019. Disse blir lagt inn i agenda-aksjons listen.
7) Eventuelt
•

Oppsummering etter DLE-konferansen

•

Instruksen 2019
o Risikobasert tilsyn (hva er det og hvordan gjøres dette)
o «Periodisk kontroll utgår», hva betyr dette
o Ressursbruk

Det var enighet blant de fleste at årets DLE-konferanse hadde et godt innhold og var
bra gjennomført. FG6 vil bemerke at man fortsatt ikke får med de DLE man helst skulle
hatt med.

Det er ingen endring i instruks for 2019 kontra 2018 med tanke på temaene
risikovurdering, ressursbruk og periodisk kontroll. DSB har sagt at alder alene ikke bør
være et kriteria for utplukk. DSB ser at presisering av begrepet risikobasert tilsyn må
opplyses om ytterligere og må finne en måte å gjøre dette på da det kan være
forskjellig budskap som skal nå de forskjellige rollende i tilsynsarbeidet.

•
•

Status på organisering i DSB og Status på fremtidig DLE

Se punkt 3.

Instruksen 2020 (dersom det skal endres noe for kommende år bør vi begynne tidlig å se på dette,
og ikke i april/mai)

FG6 vil vurdere mulige måter å gjøre dette på sett i lys av punkt 2.

•

Behov for et DLE-kurs for oppfølging av «solstrøms bransjen» (tenker på krav til kompetanse og
utførelse)

Her skal DSB se på hva man kan få til, medlemmer av DLE forum vil bidra med innspill til
kompendiet/innhold til dette.

•

•

Tilgang til gammelt regelverk på DSB sine hjemmesider.

Det er ikke lengre tilgang til utgått regelverk på DSB sine hjemmesider. DLE må derfor
søke på andre nettsider (lovdata, nasjonalbiblioteket, m.m)

Nettsjef sitt ansvar i forhold til tilsynsplanen for DLE.

Netteier har en plikt til å utarbeide en årlig tilsynsplan, ref FDLE §12. Netteier kan
delegere dette arbeidet, men vil fortsatt være ansvarlig for de plikter som FDLE m.m,
oppstiller. Netteier er mere en rolle det pekes på, enn en person, men det vil være naturlig
å se på virksomhetens daglige leder som "netteier".
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