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Felles tilsyn for Felles tilsyn for 
DLE og brannvesenDLE og brannvesen

v/Dag Botnen, Hallingdal brann- og redningsteneste iks

DLE = det lokale elDLE = det lokale el--tilsyntilsyn
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DLE DLE og brannvesenog brannvesen
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SAMLOKALISERING av brann- og el-tilsyn i 2006:

Torpomoen rednings- og øvingspark 

Bakgrunn

Torpomoen rednings- og øvingspark
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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.

Bakgrunn

SAMLOKALISERING av brann- og el-tilsyn i 2006:

Torpomoen rednings- og øvingspark 

Statistikk
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Hva er risikoen?

Påsatt

Bar ild

Fyringsanlegg

Elektrisk

Annet 

El Bar ild

PåsattAnnet

Fyringsanlegg

Hvordan reduserer vi risikoen?

El Bar ild

PåsattAnnet

Fyringsanlegg
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Men hva gjør vi?

El Bar ild

PåsattAnnet

Fyringsanlegg

Er prioriteringen vi gjør riktig?

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

Oppsummering statistikk?

Tilsynfrekvensen er 
omvendt proporsjonal  
med risiko!!!!!
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Prosjekt

Allerede nevnt: samlokalisering og gode erfaringer fra 
tidligere prosjekt. 

Videre: følelse av mange fellestrekk i vårt arbeid… felles 
direktorat…. Ønske om å skape et fagmiljø innenfor faget 
HMS….

Det ble besluttet å opprette et prosjekt for videre arbeid.

Det var en enighet om at dette ville være av interesse for andre 
DLE og brannvesen og vi vurderte det til å være viktig å
involvere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) som en del av styringsgruppa. 

Hvorfor prosjekt?
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Prosjektmål: 

kartlegge hvilke felles mål som ligger til                           
DLE og brannvesenet. 

Prosjekt

Prosjektmål: 

kartlegge hvilke felles mål som ligger til 
DLE og brannvesenet. 

Prosjekt

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

Prosjekt

prøve ut i praksis

Bakgrunn - felles mål
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Bakgrunn - felles mål

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

Bakgrunn - felles mål

Vi har et felles 
mål, men vi når det ikke 
uten samarbeid og felles 
planlegging…
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vår første idè og prosjektplan var å se på samarbeid for alle 
områder som brann- og el-tilsyn jobber med. D.v.s innenfor 
næring, særskilte brannobjekt, aksjoner m.v.

vi har revidert prosjektplanen til nå å kun gjelde tilsyn for 
boliger. Øvrige samarbeidsformer vil måtte utredes i andre 
oppfølgingsprosjekter.

Prosjektet

Organisering

Eier HKN

Prosjektgruppe Asbjørn Løken (DLE) og Dag Botnen (brann)

Styringsgruppe Eivind Thorsethaugen, HKN
Odd Rød, Gjensidige
Bente Tronrud/Kari Jensen, DSB 

Prosjektet
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Det er fem måter vi kan samarbeide på:

1. Gjensidige forebyggende informasjon

2. Går tilsyn "light" og sender melding til DLE/brann som 
følger opp med nytt og "riktig" tilsyn.

3. Går tilsyn og sender informasjon til DLE/brann som skriv 
rapport.

4. Gjennomføre kontroll og skrive avvik for hverandre.

5. Brann/DLE gjennomfører fullverdige tilsyn og følger opp for 
hverandre.

Gjennomføring

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”?
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BARRIERER

Kompetansekrav
svennebrev i feierfaget/(mesterbrev)
godkjenning som installasjonsinspektør

Obligatoriske sjekkpunkter (hva skal til for å kunne kalle det 
et tilsyn?)

Kostnad/avgifter

Prosjekt

ANDRE BARRIERER

Lover og forskrifter samt instruks

Evne og vilje til å la andre utføre ditt fag!

Myndigheter!?!

Vanskelig å måle gevinst av felles tilsynssamarbeid

Prosjekt
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Finner vi noe?

JAJA

Gjennomføring

Vi har erfart så langt at feieren kan kontrollere mye av det som 
DLE skal kontrollere.

Vi har også erfart at DLE kan kontrollere et fyringsanlegg og 
faktisk så klarer han også å sjekke røykvarslaren!!!

Vi har avdekket på de tilsynene som er gjennomført så langt, 
flere alvorlige avvik! 

Status pr. 01. september 2007

Gjennomført opplæring og det er utarbeidet en veileder for 
gjennomføring av tilsyn.

Utarbeidet felles sjekklister.

Gjennomført en rekke felles tilsyn.

Med bakgrunn i dette er sjekklistene revidert en gang.

Inngått samarbeid med WM-data om tilpassing av 
dataverktøy for felles tilsyn.

Arbeid pågår for å få sjekklister på PPC

Status
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Hovedresultatet blir forhåpentligvis færre boligbranner som 
følge av en mer ressurseffektiv tilsynsform som er risikobasert.

Som resultat får vi kanskje et samarbeid der vi bruker 
hverandres ressurser ved forebygging av brann der vi får 
registrert hverandres tilsyn som utført iht egen 
virksomhetsplan!?!

Resultat av prosjektet kan også være at vi får et produkt som 
også kan brukes av andre brann- og el-tilsyn rundt om i 
verden☺

Resultat!?!

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
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Takk for Takk for 
oppmerksomhetenoppmerksomheten


