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Samarbeid over Samarbeid over 
faggrenserfaggrenser

DLE og brann, hand i handDLE og brann, hand i hand

Dag Botnen
Hallingdal brann- og redningsteneste iks

HistorikkHistorikk
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Intensjonen for samlokaliseringen var å se på
mulighetene for samarbeid.

SAMARBEIDSERFARINGER har vi fra tidligere ved: 
Sikkerhetsdager i Hallingdal
Aksjon boligbrann
Undervisnings- og opplæringsdager
Samordnet tilsyn ved særskilte brannobjekt.

SAMLOKALISERING av brann- og el-tilsyn i 2006:

Torpomoen rednings- og øvingspark 

Bakgrunn

StatistikkStatistikk
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Hva er risikoen?

Påsatt

Bar ild

Fyringsanlegg

Elektrisk

Annet 

El Bar ild

PåsattAnnet

Fyringsanlegg
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El Bar ild

PåsattAnnet

Fyringsanlegg

Hvordan reduserer vi risikoen?

Men hva gjør vi?

El Bar ild

PåsattAnnet

Fyringsanlegg
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Er prioriteringen vi gjør riktig?

Bruker vi de samlede ressurser riktig?

Påstand: Ikke samsvar mellom risiko og det faktiske arbeidet 
som blir utført av tilsynsetatene!!!

Oppsummering statistikk

Tilsynfrekvensen er 
omvendt proporsjonal  
med risiko!!!!!

ProsjektProsjekt
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Ønske om å endre noe som vi mener ikke er i samsvar med 
sunn fornuft…. 

Ønske om å være i forkant av utviklingen og ikke vente på at 
myndighetene skal tre ting ned over hodene våre….

Ønske om å skape et sterkere fagmiljø innenfor faget HMS….

Vi ser mange fellesnevnere i vårt forebyggende arbeid….

Hvorfor prosjekt?

Mål for prosjektet
Prosjektmål: 

kartlegge hvilke felles mål som ligger til 
DLE og brannvesenet. 
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Prosjektmål: 

kartlegge hvilke felles mål som ligger til 
DLE og brannvesenet. 

peke på samarbeidsområder og muligheter                        
for dette i.f.t. regelverk 

Mål for prosjektet

Prosjektmål: 

kartlegge hvilke felles mål som ligger til 
DLE og brannvesenet. 

peke på samarbeidsområder og muligheter 
for dette i.f.t. regelverk 

prøve ut i praksis

Mål for prosjektet
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Vi har et felles 
mål, men vi når det ikke 
uten samarbeid og felles 
planlegging…

Bakgrunn - felles mål

Geografi
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Dette er ikke et tilsyn "light", men et fullverdig tilsyn (innenfor 
gitte rammer). 

Vi har i dag flere tilsynsformer i brannvesenet som vi bruker 
aktivt;

tematilsyn
egenkontroll
raid
ordinært tilsyn m.v.

Tilsvarende må DLE kunne variere sine tilsynsformer.

Tilsyn ”light”?

Kompetansekrav

Obligatoriske sjekkpunkter 

Kostnad/avgifter

Tidsforbruk

Prosjekt

UTFORDRINGER

Lover og forskrifter

Evne og vilje 

Myndigheter

Gevinstmåling
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Kompetansekrav

Obligatoriske sjekkpunkter 

Kostnad/avgifter

Tidsforbruk

Prosjekt

”tapt tid”

”tapt tid”

fagsjekk

fagsjekk

informasjonbrann

dleinformasjon

UTFORDRINGER

Lover og forskrifter

Evne og vilje 

Myndigheter

Gevinstmåling

SJEKKLISTE

DLE har 44 sjekkpunkt + generell informasjon. Feieren 
utfører 26 av disse punktene.

Brannvesenet har ikke egendefinert sjekkliste, men 
brannvesenet har lokalt si liste innarbeidet i Komtek.

Må ha fokus på de som faktisk forebygger brann!!!

Prosjekt
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Resultat

Resultat
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Resultat

Resultat
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Resultat

PRAKTISK GJENNOMFØRING

Samordner objekt i tilsynsplaner

Utarbeidet egne maler for innkalling, rapporter, 
informasjonsbrosjyrer m.v.

Skriv rapporter for hverandre

Vil jobbe videre med å få brann- og DLE-database til å
kommunisere sammen. Vil også bruke PDA.

Prosjekt
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Resultat

Finner vi noe?

JAJA

Resultat

Kan feieren kontrollere el-området?

Kan dle-inspektøren kontrollere brann-området?

Er svaret ja, så kan feieren og dle-inspektøren kanskje være med 
på å forhindre store deler av boligbrannene i Norge.
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Denne type samarbeid gir oss eit bredere fagfelt.

Vi fokuserer på den faktiske risiko.

Vi har ser at informasjon er nøkkelen til færre branner og en-til-en
kommunikasjon/informasjon er effektiv.

Vanskelig å dokumentere færre branner, men kan sannsynliggjøre dette.

Positive tilbakemeldinger fra huseiere.

Positive tilbakemeldinger fra miljøet.

Vi har også ansatt DLE-inspektørar i brannvesenet (beredskap) og vil 
kurse disse ved brannskolen (tilsyn på særskilte brannobjekt).

RESULTAT

Resultat
Det er en suksessfaktor at resultatet av feieren sin jobb er Det er en suksessfaktor at resultatet av feieren sin jobb er 

et speilbilde av det som et speilbilde av det som elel--inspektinspektøørenren finner. finner. 

Og omvendt.Og omvendt.

MEN; i enkelte tilfeller finner DLE flere forhold pMEN; i enkelte tilfeller finner DLE flere forhold påå
brannsiden enn det som brannvesenet selv finner og brannsiden enn det som brannvesenet selv finner og 
omvendt.omvendt.

Viktig Viktig åå ffåå godskrive dette som et tilsyn. Et slikt tilsyn godskrive dette som et tilsyn. Et slikt tilsyn 
teller ca 80 % av et ordinteller ca 80 % av et ordinæært tilsyn.rt tilsyn.

Gebyr ingen hindring.Gebyr ingen hindring.
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Resultat
Har med prosjektet vist at det er mulig Har med prosjektet vist at det er mulig åå ha et samarbeid ha et samarbeid 

mellom DLE og brannvesenet.mellom DLE og brannvesenet.

Mener at tilsynet er mer effektivt bMener at tilsynet er mer effektivt bååde for utnyttelse av de for utnyttelse av 
ressursene, men ogsressursene, men ogsåå i forhold til i forhold til åå nnåå et felles met felles måål.l.

Samarbeidet hever kompetansen og gjSamarbeidet hever kompetansen og gjøør tilsynsyrket mer r tilsynsyrket mer 
interessant, mer robust interessant, mer robust mtpmtp fremtiden og kanskje ogsfremtiden og kanskje ogsåå
mer meningsfylt!?!mer meningsfylt!?!

Utfordringer som vi sUtfordringer som vi såå i starten som store er redusert til i starten som store er redusert til 
lett overkommelige oppgaver. lett overkommelige oppgaver. 

Resultat

Andre som Andre som øønsker nsker åå utfutføøre tilsvarende tilsyn; ta kontakt re tilsvarende tilsyn; ta kontakt 
med DSB og fmed DSB og fåå godkjenning for dette. godkjenning for dette. 

Blir stilt krav til opplBlir stilt krav til opplææring og gjennomfring og gjennomføøring.ring.

Det vil ogsDet vil ogsåå bli tatt utgangspunkt i dette nbli tatt utgangspunkt i dette nåår man nr man nåå setter setter 
i gang med forskriftsendringer i Norge.i gang med forskriftsendringer i Norge.
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Resultat

Brosjyre

AvslutningAvslutning
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Sjekk:

www.dsb.no

Rapporten er lagt ut der DSB skal Rapporten er lagt ut der DSB skal 
evaluere prosjektet.evaluere prosjektet.

Avslutning

Vi er enige om at boligbranner må reduseres. 

Vi vet årsakene til disse brannene. 

Da mDa måå vi tilrettelegge for at vi tilrettelegge for at 
riktige tiltak kan iverksettes!!!!riktige tiltak kan iverksettes!!!!

Avslutning


