
 

Styrets årsberetning for perioden 17.november 2017 – 

21.september 2018 i Korrosjonsentreprenørenes Forening (KEF) 
 

 

Styret og øvrige komiteer har etter den ordinære generalforsamling, avholdt den 

17.november 2017 i Liverpool, hatt følgende sammensetning frem til den ordinære 

generalforsamling 21.september 2018:  

 

  
 Styret:   

Ingrid Solheim (StS Gruppen AS), styreleder  

Sigve Aabø (Kaefer Energy AS), styremedlem   

Anved Aarbakke jr. (Solid Vedlikehold AS), styremedlem  

Eirik Halvorsen (Bilfinger Industrier Norge AS), styremedlem 
Nils Olaf Evensen (StS Fagstillas AS), styremedlem  

 
Ressurs personer for tariffspørsmål: 

Anders Waage (Bilfinger Industrier AS)   

Kenneth Høyland (Kaefer Energy AS)  

 

Medlemmene i komiteen for opplæring/kompetanse:  

Arnlijot Dalhaug (leder) (Kaefer Energy AS)       

Odd-Steinar Andersen (Solid Vedlikehold AS)  
Maria Mørk (Bilfinger Industrier AS) 
 
Læreplangruppe høsten 2018 – Ny fagopplæring: 
Arnlijot Dalhaug (Kaefer Energy AS) 

Reidar Dundas (Bodø vgs) 
 

Medlemmene i valgkomiteen:       

  Leif Helge Eriksen (Bilfinger Industrier AS)   

Roger Kjeilen (Beerenberg Corp. AS)  

      

Foreningens revisor:   

Turid Knappskog (StS Gruppen AS)  

Rune Blydt (Solid Vedlikehold AS)  

         

2 representanter og vara til styret i KIS:     

Anved Aarbakke (Solid Vedlikehold AS)  

Ingrid Solheim (StS Gruppen AS)  

Nils Olaf Evensen (1.vara) (StS Fagstillas AS)  

Eirik Halvorsen (2.vara)(Bilfinger Industrier AS)        

 

Styret har i sin sittende periode avholdt 2 styremøter, 1 medlemsmøte og generalforsamling. 

 

Foreningens medlemmer er:  

Beerenberg Corp. AS, Kaefer Energy AS, StS Gruppen AS, StS Fagstillas AS, Norisol Norge 

AS, Bilfinger Industrier Norge AS, Solid Vedlikehold AS, Prezioso Linjebygg og Husnes 

Sandblåsing og Sprøytemaling AS. Til sammen 9 medlemmer. 

 

 

  



 

 

Saker som er behandlet av styret i perioden: 

 
1. Strukturendring for industrimalerfaget   

2. Minstekrav i Industrimalerfaget 
3. Profilering av KEF og industrimalerfaget 

4. Rekruttering til faget 

5. Korrosjon under isolasjon  

6. FROSIO 

7. Veikart for KEF 

8. Administrasjons saker 

 

 
1. Strukturendring for industrimalerfaget 

Det arbeides med endringer i strukturen for hele den videregående skole. 

Industrimalerfaget faller inn her som et av yrkesfagene som har mistet verdifull 

rekruttering over mange år. Imidlertid er det ikke bare vårt fag som sliter, men de 

fleste yrkesfag. Dette har ført til at Undervisningsdepartementet har bedt om forslag til 

endringer i den nåværende struktur for blant annet å bedre på den vanskelige 

rekrutteringen til yrkesfagene.  

Ny struktur er vedtatt av Stortinget april 2018. 

KEF har fått gjennomslag for at industrimalerfaget skal være i samme programområde 

som de øvrige ISO fagene, stillasbyggerfaget og isolatørfaget. Det vil si 

programområdet for Bygg og Anlegg. KEF har også fått gjennomslag for at faget 

industrimalerfaget skal bestå som eget fag.  

Mai og juni 2018 har kompetansegruppen og styret arbeidet med å utarbeide ny 

sluttkompetanse i faget. Det er også nedsatt en arbeidsgruppe som skal sette sammen 

læreplanen for faget på bakgrunn av sluttkompetansen. 

 

 

2. Minstekrav i industrimalerfaget 
Minstekrav i industrimalerfaget har vært behandlet i medlemsmøter og i styret. Det er 

tidligere besluttet å jobbe mot endringer i Norsok for å tydeliggjøre minstekravet for 

industrimalerfaget der i første omgang. Forslaget til endring av NORSOK M-501 

utarbeidet av Nils Olaf Evensen og Sigve Aabø ble fremlagt for styret sommer 2015. 

Styret godkjente forslaget. Brev er sendt til NORSOK komiteen for M-501med 

oppfordring om endringer. Det er nå varslet at komiteen vil arbeide mot en revidert 

versjon. Den vil da ta med seg innspillet fra KEF. Arbeidet vil igangsettes høsten 

2018.  

 

 

3. Profilering av KEF og industrimalerfaget  

Styret har arbeidet over lengre tid med å profilere både KEF og industrimalerfaget. 

Forskjellige virkemidler er benyttet. Veteran NM er avholdt. Innlegg er holdt på 

bransjens møtesteder og fora. Bedrifter er kontaktet for medlemskap. Møteplasser med 

Frosio er etablert. Veikart er utviklet og lagt på hjemmesiden. Det er opprettet 

kontakter med Konkurransetilsynet og Utdanningsdirektoratet.  

Arbeidet vil pågå også i neste periode med blant annet kontakt med bransjebladet Rust 

og Råte. 



 

 

 

4. Rekruttering til faget 

Rekruttering til faget henger sammen med profileringen av faget. Her har styret også 

arbeidet målrettet for å øke rekrutteringen til faget. Det har gjennom flere år vært tett 

kontakt mellom styret og Hordaland Fylkeskommune for etablering av klasse for 

industrimalerfaget. Dette arbeidet pågår fortsatt. 

Det har vært en tradisjon at KEF bevilger økonomisk støtte til lærlinger fra Bodø slik 

at de kan delta på overflatedagene. Slik støtte har de også mottatt i denne perioden. 

 

I høst vil det produseres en film for å rekruttere flere til faget. Denne vil bli vist på 

NRK TV. Den vil vise de varierende arbeids muligheter for fagbrevs utdannede innen 

industrimalerfaget. Alle medlemmer i KEF kan benytte filmen når de driver med 

rekrutteringsarbeid for egen del. 

 

Styret vil i neste periode arbeide for å ha en oversikt over hvor stor mangel på 

fagutdannede industrimalere vil bli og hva denne mangelen vil forårsake. Styret ser for 

seg et dokument av akademisk karakter som kan være med på å snu utviklingen og 

rope varsko. 

 

5.  Korrosjon under isolasjon  

Korrosjon under isolasjon (KUI) har forårsaket mange nesten ulykker de senere år. 

Saken er viktig for KEF, og følges nøye av styret. Det står fremdeles på agendaen i 

Sikkerhetsforum selv om styret nok kunne tenkt seg at det ble arbeidet raskere med 

saken.  

6. FROSIO 

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

generalforsamling i april. Styreleder i FROSIO er Trond Soltvedt. Styret har igjen 

invitert styret i FROSIO til et felles møte på årets generalforsamling og medlemsmøte 

i Nice. Styret ønsker en tettere kontakt mellom KEF og FROSIO og dette er et av 

virkemidlene. 

 

 

7. Veikart for KEF 

Styret har arbeidet med veikartet for KEF. Veikart er stadig endret ut i fra endringer i 

markedet og er lagt ut på hjemmesiden. 

 

8. Administrasjons saker 

KIS har levert sekretariats tjenester til KEF. Regnskapstjenester er levert av NHO 

Servicepartner. 

 

 

 

  21.september 2018   

 

Styret i Korrosjonsentreprenørenes Forening 
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Nils Olaf Evensen/Sign 

                                                                                                    

 

 

 

Sigve Aabø/Sign  Anved Aarbakke jr/Sign  

  

Eirik Halvorsen/Sign 

 

 

              


