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Styrets årsberetning for 2021 for Stillasentreprenørenes forening 

Styret har etter det ordinære årsmøtet den 5. mai 2021, hatt følgende sammensetning:  
  
Styreleder:    Geir Gule, Christiania Stillas as 
Styremedlemmer:  Fredrik Myge, Beerenberg Services AS 

Eirik Kvittingen, SEM Sikkerhet AS 
Trond Vestby, StS Gruppen AS  

  Tor-Arne Engesvik Sunde, Kaefer Energy AS 
Varamedlemmer:  Erik Rosén Sziraki, StS Fagstillas AS 
    Joachim H. Gundersen, Alustar AS 
      
Silje Strand og Svein Brunvatne har vært foreningens revisorer i inneværende år.   
  
Espen Aspenes og Martin Husebø har vært valgkomité forut for generalforsamlingen.  
  
Amesto har vært regnskapsfører for foreningen.  
  
Representant i KIS styret:  Fredrik Myge med personlig vara Trond Vestby  

    Geir Gule med personlig vara Eirik Kvittingen.  

Utnevnelse av representanter til interne utvalg og eksterne verv foretas av styret etter innspill 

fra medlemmene. 

 
Følgende utvalg og verv har vært videreført: 

• Komite for Stillasdagene 
 

Geir Gule, Christiania Stillas as, leder 

Fredrik Myge, Beerenberg Services AS 

Silje Strand, StS Gruppen AS 

Einar Danielsen, Mandal Stillas AS 

Åmund Sandvik, Haki AS 

Brian Sjøen, Stillastjenester AS 

Marianne Gussiås, sekretær  

 

Stillasentreprenøres forenings generalforsamling 

Ref. sak: [Ref/sak] Oslo, 5. april 2022 
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Grunnet Covid-19, har det ikke vært aktivitet i inneværende periode. 

 

• Samarbeid for sikkerhet (SfS) 
 

Trent Lucas, Kaefer Energy AS, sitter på vegne av KIS/SEF i SfS (Samarbeid for Sikkerhet) 

  

• Samarbeid for sikkerhet Bygg og Anlegg (SfS BA) 
 

Aage Christiansen, SEF, representerer SEF i flere arbeidsgrupper i SfS BA. 

 

• Sikkerhetsforum 
 
Dag Bekkelund, Bilfinger Nordics AS, sitter på vegne av KIS/SEF i Sikkerhetsforum (et organ 

etablert av Ptil) 

• Standard Norge 

Geir Gule, Christiania Stillas as, og Aage Christiansen, KIS, har representert SEF/Standard 

Norge i TC 53 i forbindelse med europeiske standarder for midlertidig arbeid i høyden. 

 

• UEG (Union Europäischer Gerüstbaubetriebe) 
 

Geir Gule er President i UEG. 

• SBS Small Business Standard 
 

Geir Gule styremedlem representerer og valgt av UEG 

 

• Norsk speilkomite/SN/K 541 Referansegruppe for høringer og arbeid med ny 
standard i stillas 
 

Geir Gule og Aage Christiansen sitter på vegne av SEF i Norsk speilkomite/SN/K 541.  

 

Styret har 3 styremøter i inneværende periode.   

Foreningen har 42 medlemmer. 

I perioden har det vært én innmeldelse, Renta avdeling Øst, 0 utmeldelser.  

 

Styret har hatt følgende saker til behandling:  



 

 

3 

Middelthuns gate 27 
Postboks 7062 Majorstuen 
0306 Oslo 
 
 
 
 
 
 

+47 23 08 88 00 
kis@norskindustri.no 
kis.norskindustri.no 

Org.nr: 952 151 266 
 

Medlem av  
Norsk Industri 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

• Stillaskontrollører 
Opprettelse av Stillaskontrollører er til behandling i UEG. 
 

• Stillasdagene 2021/22 
Stillasdagene 2021 ble, grunnet Covid-19, utsatt til mars 2021, da det ble ansett som 
overveiende sannsynlig at det ville være mulig gjennomføre på det tidspunktet. Da det viste 
seg at det også ble vanskelig er Stillasdagene på nytt utsatt til august 2022. Det har vært 
avholdt møter i arrangementskomiteen, og programmet er fastsatt for august, med mindre 
endringer for hva som ble planlagt for mars 2022.  
 

• Rekrutteringsprosjekt 
Rekrutteringsfilmene for de forskjellige fagene, herunder Stillasbyggerfaget er ferdigstilt og 
distribuert aktuelle plattformer for utdanning. Det ble gjennomført digitale kampanjer der det 
settes søkelys på ungdom/unge voksne mellom 14 og 25 år, samt deres foreldre. Kampanjen 
fungerte godt og førte til mange kontakter.  
 

• Utfordringer med rekruttering 
Utfordringer med rekruttering samt ytterligere vanskelig å skaffe utenlandsk arbeidskraft 
innreisetillatelse under Covid-19, skaper store problemer for medlemmene. 
 
NAV benyttes som en viktig rekrutteringskanal fungerer bra, men det er viktig at det settes opp 
kurs (AMO-kurs), for å kunne ansette. 
 

• Ny struktur for yrkesopplæringen 
Læreplanene vil bli fastsatt i løpet av våren 2021, og vil innføres gradvis fram til høsten 
2022. Ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogram VG 2 Byggmontasje, der 
stillasfaget samt elementmontasje inngår, innføres fra august 2021, Vg3 Stillasbygger fra 
august 2022. 
 
Vedtaket om nytt VG2 Byggmontasje ble imidlertid omgjort våren 2022, uten videre 
kommunikasjon med partene. På den bakgrunn forberedes det et brev til departementet der 
det redegjøres for behovet, og der vi ber om et møte med politisk ledelse. 
 

• Standard-arbeid 
Aage Christiansen og Geir Gule har vært med i TC 53, Wg 4, i arbeidet med revisjon av  

EN 1004 og EN 1298, aluminium rullestillaser. Dette arbeidet er nå ferdig og de reviderte 

standardene, som nå vil være i Norge NS-EN 1004-1 og NS-EN 1004-2, vil erstatte dagen 

standarder fom. Desember 2021. 

Wg 4 fortsetter med å utarbeide en ny standard for små aluminium rullestillaser, under 2m. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/innforing-av-nye-lareplaner/
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I tillegg er Aage og Geir med i TC 53 Wg 16, som arbeider med å se på strukturen for alle 

standardene som angår stillas. Dette er et omfattende arbeid som vil foregå over flere år. 

• UEG 

Som med resten av Europa har det ikke vært fysiske møter i UEG siden pandemien startet. Det 

har vært avholdt flere digitale styremøter og digital Generalforsamling i oktober 2020. Under 

GF i oktober ble Geir Gule valgt til ny president i UEG. 

UEG arbeider videre med å lage et felles europeisk plan for opplæring og sertifisering av stillas 

inspektører etter samme opplegg som FROSIO. 

• Organisering av teknisk kompetanse 

Da Aage Christiansen går av med pensjon i august 2022, har det vært jobbet med hvordan 

hans kompetanse og tjenester skal kunne erstattes. 

• Tariffoppgjøret 2022 

Tariffoppgjøret 2022 var et hovedoppgjør. Partene kom til enighet om en økonomisk ramme på 

3,7 prosent. 

• Covid-19 

Fortsatt i 2021 har Covid-19 satt sitt preg på både medlemmenes og foreningens arbeid. Det 

har også i 2021 vært mye arbeide relatert til innreiseforbud og karantene, 

permitteringsregelverk etc. i forbindelse med Covid-19.  

 
 
 
Geir Gule /s 
Styreleder  


