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Styrets årsberetning for 2019 – 2020 for Korrosjonsentreprenørenes 

forening 

Styret har etter det ordinære årsmøtet den 18. september 2020 i Barcelona hatt følgende 
sammensetning:  
  
Styreleder:    Ingrid Solheim, STS Gruppen  
Styremedlemmer:  Anved Aarbakke, Kymsol/Solid Energy 

Nils Olaf Evensen, StS Fagstillas 
Nils Halvor Berge, Beerenberg 
Sigve Aabø, Kaefer 

 
Styret har avholdt 4 styremøter i sin inneværende periode.   
  
Birgitte Skjærsgaard har vært foreningens revisor i inneværende år.   
  
Leif Helge Eriksen og Ilari Rajaletho har vært valgkomité forut for generalforsamlingen.  
  
NHO ServicePartner/Amesto har vært regnskapsfører for foreningen.  
  
Det har i tillegg vært følgende utvalg:  
 
Ressurspersoner i tariffspørsmål 
Utvalget har bestått av Kenneth Høiland, Kaefer og Odd Skailand, Bilfinger. Kenneth Høiland 
deltok i referanseutvalget på vegne av KIS og Norsk Industri i forbindelse med årets 
tariffoppgjør. 
 
Komité for opplæring/kompetanse 
Utvalget har bestått av Karl Morten Engseth (Solid Energy), Line Aase (Bilfinger) og Gaston 
Saavedra (Linjebygg). 
  
Representant til KIS styret:  
Ingrid Solheim – fast 
Anved Aarbakke – fast 
Nils Olaf Evensen – vara 
Nils Halvor Berge – vara  

Korrosjonsentreprenøres forenings generalforsamling 

Ref sak: [Ref/sak] Oslo, 30. september 2020 
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Foreningen har 10 medlemmer; Beerenberg Services AS, Brattvåg Industriservice AS, Kaefer 
Energy AS, StS Gruppen AS, StS Fagstillas AS, Isonor AS (tidligere Norisol Norge AS), 
Bilfinger Industrier Norge AS, Solid Energy AS, Linjebygg AS og Husnes Sandblåsing og 
Sprøytemaling AS. 
  
  
Styret har hatt følgende saker til behandling:  
 

• Strukturendring for industrimalerfaget 
Ny struktur er vedtatt og industrimalerfaget skal være påbygning fra samme VG1 som de 
øvrige ISO fagene, stillasbyggerfaget og isolatørfaget, VG1 Bygg og Anlegg. KEF har også fått 
gjennomslag for at faget industrimalerfaget skal bestå som eget fag.  
 
Det vil være ønskelig at det legges opp til et kryssløp til industriell overflatebehandling, men 
kryssløp vil først avklares når strukturen er fastsatt. Arbeidet med kryssløp har blitt forsinket på 
grunn av Korona-situasjonen. 
 
 

• Profilering av KEF og rekruttering til industrimalerfaget  
Det ble vedtatt i januar at man skulle gå i gang med et rekrutteringsprosjekt, der formålet var å 
øke rekrutteringen til industrimalerfaget. Arbeidet med rekrutteringsprosjektet startet opp i 
januar og har fulgt sin tidsplan. Det er imidlertid nå noe usikkert hvordan det kan gjennomføres 
utover høsten. Det legges opp til at den del gjøres digitalt. Det ble også inngått et samarbeid 
med EBA, der foreningen får vist frem sine fag i et større rekrutteringsprosjekt mot bygg og 
anlegg. 
 
Det er satt i gang arbeid med å utarbeide materiell, og det er tatt kontakt med aktuelle 
ambassadører for faget, som skal kunne benyttes i brosjyrer, videoer og generell promotering 
på nett og i mediesaker. Det er påbegynt et arbeid med individuell landingsside for faget fra 
KIS sine hjemmesider. 
 
Det jobbes også med å få økt antall studieplasser til faget ved å opprette klasser ved nye 
studiesteder. Fokuset her er Rogaland og Vestland. 
 
Det har også vært tett kontakt med NAV, for å se på muligheten for å rekruttere fra NAV.  
 
I forbindelse med Korona-situasjonen har det vært avsatt midler til etter- og videreutdanning. 
KIS søkte i samarbeid med Bodø videregående skole om midler til digitalisering av teoridelen til 
fagprøven for industrimalerfaget. For midlene DIKU har utlyst, fikk vi avslag, men det jobbes nå 
med å sende samme søknad til Bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien, 
der det også har blitt bevilget midler. 
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• FROSIO 

KEF er representert i valgkomiteen i FROSIO og var representert på årets generalforsamling i 

april. Styreleder i FROSIO er Trond Soltvedt.  Det har vært et ønske fra KEF om et tettere 

samarbeid med FROSIO, og man inviterer derfor styret i FROSIO til årets studietur som 

arrangeres i forbindelse med generalforsamlingen. 

FROSIO og KIS samarbeider om rekrutteringsprosjektet, og daglig leder har orientert både 

styret og generalforsamlingen om status. 

• NAV – Norsk Industri 

Det har vært jobbet tett med NAV med økt intensitet etter korona-utbruddet. Det har lenge vært 

ønskelig med tettere samarbeid med NAV, men det har vært viktig for bedriftene at tilskuddene 

i større grad dekker de faktiske kostnadene ved opplæring og oppfølging. 

Pilotprosjekt initiert i Stavanger, skal videreføres andre steder. KEF bedrifter kan tilby 
opplæring som kan få kandidatene raskt ut i jobb. 
 

• Eskaleringsmekanismer 

Det har vært diskutert hvordan bransjen jobber i forhold til eskaleringsmekanismene. Det er 

ønske om mer romsligere lønnsoppgjør for å sikre kvalitet og kompetanse blant personell i 

bransjen. Det er en utfordring i forhold til å kunne diskutere lønn i bransjen og faren for at dette 

skal oppfattes for ulovlig prissamarbeid. 

Det bør ses på de generelle kontraktsvilkårene. 

Det bør initieres en dialog med Olje og gass for å diskutere lønn og arbeidsvilkår. 

 

• Covid-19 

Bransjen ble sterkt rammet av Covid-19 pandemien, og foreningen jobbet mye med 
rammevirkårene for foreningenes bedrifter gjennom krisen. Det ble også gjennomført to 
spørreundersøkelser til bedriftene en spesifikt for off shore-bedrifter, og én som gikk til 
bedriftene innen bygg- og anlegg. Det ga foreningen verdifull informasjon om bedriftenes 
utfordringer, og kunne på bakgrunn av dette gi gode tilbakemeldinger innad i Norsk Industri 
som igjen tok tilbakemeldingene inn til regjeringsapparatet. Det var tydelig at 
permisjonsreglementet og karantene for utenlandsk personell var de største utfordringene 
bedriftene opplevde. 
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• Rekrutteringsprosjekt 
 

Arbeidet med rekrutteringsprosjektet startet opp i januar og har fulgt sin tidsplan. Det er 
imidlertid nå noe usikkert hvordan det kan gjennomføres utover høsten. Det legges opp til at 
den del gjøres digitalt. Det ble også inngått et samarbeid med EBA, der foreningen får vist frem 
sine fag i et større rekrutteringsprosjekt mot bygg og anlegg. 
 

• Tarriffoppgjøret 
 

Tariffoppgjøret ble gjennomført med KIS-representasjon både i forhandlingsutvalget og 
referansegruppen. Kenneth Høiland, som sitter som en ressursperson i tariffspørsmål for KEF 
var representant for 
  
  

  

Ingrid Solheim 

Styreleder 


