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Møtereferat DLE-forum 17.09.2018
Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

Ingen agenda sendt ut i forkant av møtet.
Neste møte i DLE Forum: 08.11.2018

1) Gjennomgang av referat fra forrige møte
Referat fra møtet i Tønsberg 22.02.18 ble raskt gjennomgått. Det er ikke lagd et referat fra
møtet i juni da dette møtet i sin helhet var viet til gjennomgang av instruksen for 2019.
Punkter fra møtet i Februar:
•
•
•
•
•
•
•

Vararepresentanter for den enkelte deltager ikke avklart.
Informasjon om gjennomgang av DLE-ordningen, ved Hr. Foss
Informasjon om tilsynsmodell for 2018 (DLE/Nett samtidig)
Brannutreder-seminaret
Rutiner for informasjon fra DSB til DLE om elulykker, forsinket, kommer ila høsten.
AMS: Faglig ansvarlig sin rolle
Brev fra DSB om kjøp av tjenester.

Eventuelt:
 DSB bør vurdere å laget et kurs i risikovurdering, basert på presentasjoner fra
Wormnæs. (Dette er under vurdering, må avklares med ledelse ELS)
 DSB må bedre om arbeidet utført av brannutrederne. (Pågår …)
 GDPR sin påvirkning av DLE sitt arbeide? (Oppgave for det enkelte nettselskap og
vurdere ift sitt valg av KIS-system osv)
 Hvordan følge opp byggplasskontroll og hvilken TEFT skal brukes for dette? (DSB har
laget en TFT for dette som kommer)
 Dispensasjon fra FEK og tre års praksis etter endt utdannelse ?? (DSB gir, snart, en
uttalelse)

2) DSB og DLE-Forum
DSB informerte om at man i faggruppen for DLE (FGG6) så på modellen for kommunikasjon
mellom DSB og DLE, delvis som et resultat av gjennomgangen av ELS. DSB har årets instruks
som "hovedinformasjon" om rammene for gjennomføring av DLE sine oppgaver, denne gis
vanligvis ut i juli. Forslaget fra FG6 til innholdet i denne har da vert gjenstand for diskusjon og
innspill fra DLE-Forum som representerer organisasjoner innen DLE-bransjen. Innhold og
tolkning av årets instruks, med eventuelle endringer, presenteres for bransjen på DLEkonferansen i september.
Tolkninger og presiseringer av innholdet i instruks samt ting relevant for emnet skal da
presenteres av DSB sine regionskontor i møter med DLE sine "faglige forum" rundt om i landet.
Dette er møter som vanligvis foregår to ganger i kalender året.
DSB og FG6 ser at man i mindre grad enn tidligere når inn til de som etter FDLE er ansvarlige
for instruksen oppfylles, nemlig leder for DLE og netteier. Dette er uheldig fordi det er viktig at
disse partene er klar over hvilke føringer DSB gir for det DLE arbeidet som de er ansvarlige for.
Erfaringer gjort i tilsyn det siste året indikerer at det er viktig for DSB å få gitt informasjon til
denne gruppen i en mere spisset form enn vi får til i dag.
Det er også områder i landet hvor Faglig Forum ikke er etablert, noe som er uheldig med tanke
på at DSB oppgir Faglig Forum som en arena for kommunikasjon.
DSB ved FG6 har derfor satt i gang med å se på forskjellige modeller for denne
kommunikasjonen, og om man få til dette på en mere effektiv måte for alle parter. Det er da
naturlig at man vurderer de kommunikasjonskanaler man har i dag, DLE-konferansen og faglig
forum og DSB sitt tilsyn med DLE ute i nettselskapene. DSB og FG6 har et ønske om å kunne
drøfte eventuelle endringer i praksis med DLE Forum, som representanter for bransjen. DSB
ved FG6 vil komme tilbake til dette emnet på et senere tidspunkt.
3) Status fra DSB
DSB informerte om det arbeidet som pågår internt i DSB. Grunnet overordnede føringer i DSB
om at arbeidet med godkjenning av søknader om videreføringa av yrket i Norge skal prioriteres
og at ELS-avdelingen sine restanser på disse godkjenningene må reduseres, så er dette arbeidet
hovedfokus i ELS også utover høsten. Dette medfører at de annonserte prosjekter på ELSområdet blir satt på vent, eller "lagt på is".
Gjennomgangen av DLE-ordningen fortsatt satt på vent.
Samtidig pågår det et utredningsarbeid internt om organiseringen av EL-avdelingen med
regionskontorene. Det er organisering av arbeid og oppgaver som har hovedfokus i denne
utredningen. Det er PWC som står for arbeidet. Resultat presenteres før jul (2018)
4) Presentasjon om DLE-arbeidet og dets omfang
Marius Wormnæs fra DSB viste en presentasjon fra DSB-TRØ som belyste hvor omfattende og
utfordrende det kunne være å drive tilsyn med DLE fra DSB sin side. Presentasjonen tok blant
annet opp forhold omkring grenseflatene DLE-området har mot andre forskrifter enn sin egen
og størrelsen og omfanget av den bransjen DLE fører tilsyn med for DSB.

5) Likelydende informasjon til DLE fra DSB
Det ble også på dette møtet spilt inn fra DLE-forum at det er viktig at DSB gir ut likelydende
informasjon til DLE, uansett hvilken region et DLE tilhører. Dette temaet var opp i møtet i
februar og ble tatt opp igjen.
Bakgrunnen var 2017 ble det innledet et samarbeid mellom regionene i DSB hvor det ble enighet
om å gå sammen på DLE-tilsyn. Dette ble godt mottatt av DLE da dette opplevdes som et godt
virkemiddel i få gitt samme informasjon til DLE fra DSB.
Grunnet noe "stramme" rammer økonomisk vil det i løpet av 2018 i noen tilfeller være
hensiktsmessig at man foretar et samtidig tilsyn på nett og DLE. Dette med henblikk på å
redusere risiko og kostnader i forbindelse med tilsyn.
6) Brannutrederseminar
Årets brannutreder-seminar ble avholdt på Gardermoen 14 og 15 mars. Seminaret er fagseminar
forbeholdt brannutredere registrert hos DSB.
Seminaret for 2019 avholdes på Clarion Congress, Oslo Airport fra 13 til 14 mars 2019.
Kontaktpersoner hos DSB er Gunnar Langmo og Paul K Hermansen.
7) Tilsyn ved somatiske sykehus
Hvordan skal DLE forholde seg til tilsyn ved somatiske sykehus? Skal DLE fortsatt gå på det
antallet som instruksen genererer selv om de ikke får "DSB El-Med" med på tilsynene? DLE har
fått muntlig beskjed fra "DSB El-Med" om at de ikke skal gå tilsyn uten deres deltagelse, eller
at deres tilsyn skal begrense seg til anleggskontroll.
DSB ved FG6 bør få en avklaring på dett, og gi en beskrivelse av hvordan instruksen skal
tolkes.
8) Telling
Temaet telling av tilsynsobjekter ble grundig diskutert. Det er det enkelte DLE sin oversikt over
tilsynsobjekter som er grunnlaget for det antall revisjoner og verifikasjoner som skal
fremkomme i tilsynsplan.
Hvordan man teller og får oversikt over dette synes det å være mange metoder for.
Det fremkom informasjon som tyder på at noen DLE kanskje bevisst "teller seg bort" fra det
reelle antall revisjoner, eller verifikasjoner, ved å kalle det risikovurdering, og de reduserte
ressursene fra dette blir ikke brukt andre steder i elsikkerhetsarbeidet. DSB vil se på dette i
sammenheng med sine føringer for telling.
Det kan synes som om det er potensiale i å jobbe videre med det arbeidet som ble gjort i "telleprosjektet" til Trønder energi og BKK. ("Prosjekt Virksomhetstilsyn")
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