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Møtereferat DLE-forum 29.01.2020
Sted: DSB, Tønsberg

Agenda for møte:
- Mandat DLE i fremtiden – hva skjer?

- Tildelingsbrev DSB
- Tilsynsplan 2020 – prioriteringer
- Junimøtet – planlegging
- Kurs Brannutredere bakgrunn for pålegg
- Planlegging av kurs i Risikovurderinger
- Eventuelt
 Informasjon om mandat til arbeidsgruppen.
Virksomhetsgjennomgang ELS. Kristine informerte om innholdet i mandatet og forutsetningene de har
lagt til grunn for mandatet. Det videre arbeid er nå satt litt på vent. Årsak er nye forventinger fra
Justisdepartementet i årets tildelingsbrev til DSB. «DSB skal bidra i arbeidsgruppe for å utrede forslag til
en ny forvaltningsmodell på elsikkerhetsområdet.»
Mandatsarbeidet vil bli lagt inn i det nye prosjektet men omfang og tidsplan er ikke avklart. Forventes mer
detaljer i presiseringsbrev som kommer.
DSB vil vurdere å sende ut informasjon når mer detaljer er avklart.
 Tilsyn med DLE 2020.
Tema for tilsyn blir å sikre at DLE har lokal tilpasset elsikkerhets-strategi og driver risikobasert
elsikkerhetsarbeid. DSB vil ha økt fokus på de som ikke er revidert de siste årene.
DSB vurderer å gjennomføre dokumenttilsyn av alle DLE der det kreves å innrapportere regnskapstall for
2018 og 2019.


Eventuelt. Øvrige saker som ble diskutert eller informert om:

Det er ansatt DLE-ansvarlig i DSBs Region Øst-Norge. Vedkommende begynner i stillingen i mai.
Kristine informerte at komfyrvakt kampanjen utgår i februar.
Pålegg om opplæring på Norsk Brannskole ble diskutert. Tommy presenterte noen synspunkter.
Synspunkter ble diskutert. DSB påpeker at alle som driver med offentlig tilsyn enten i DLE eller
sakkyndige selskap skal gjennomføre brannskolens del 1.
Alle DLE og sakkyndige selskap må dokumentere en plan for gjennomføring av kurs for de ansatte i løpet
av 2019.
DSB og Energi Norge er i planleggingsfasen av et nytt kurs i praktisk risikovurdering for DLE. Mer
informasjon om dette kommer når kurset er ferdig.
Vedlagt dokumenter som ble gjennomgått/vist under møte.

