
 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 25. APRIL 2018 – 30. APRIL 2019 

FOR ISOLERINGSFIRMAENES FORENING 

 

 

Styret har etter det ordinære årsmøtet den 25. april 2018 i Oslo hatt følgende sammensetning: 

 

Styreformann: Ole Paulsen, StS Gruppen AS frem til 15.10.2018. 

Styremedlemmer: Rune Erland, Bilfinger Industrier Norge AS. 

 

Turid Knappskog, StS Gruppen AS, har vært foreningens revisor.  

 

Styret har fungert som valgkomité. 

 

NHO ServicePartner har vært regnskapsfører for foreningen. 

 

Det har i tillegg vært følgende utvalg: 

 

Kompetansegruppen: 

Rune Erland, Bilfinger Industrier Norge AS 

Birger Susort, Kaefer Energy AS 

Lasse Birkenes, StS Gruppen AS  

Tariff/Akkordutvalget: 

Anders Waage, Bilfinger Industrier Norge AS 

Kenneth Høyland, Kaefer Energy AS 

 

Representant til KIS styret: 

Ole Paulsen, StS Gruppen AS (frem til 15.10.2018) og Rune Erland, Bilfinger Industrier 

Norge AS. 

 

Representant til FESI 

Birger Susort, Kaefer Energy AS fra 23.01.2019.  

 

Styret har avholdt 1 styremøte i sin sittende periode.  

Følgende verv er på valg ved årets generalforsamling:  

Styreledervervet og 2 styremedlemmer er på valg. Hvorav halvparten står på valg det ene året 

og den andre halvparten det andre året. I tillegg er revisorvervet på valg. 

Foreningen har 6 medlemmer: 

AS Kjølovaco, Beerenberg Services AS, Bilfinger Industrier Norge AS, Kaefer Energy AS, 

Isonor Norge AS og StS Gruppen AS.  

 

Det har i perioden vært en utmeldelse, Ranbergs Isolering AS.  
 

  



Styret i IFF har siden Ole Paulsen, styreleder, trakk seg med umiddelbar virkning, vært sterkt 

redusert. Dette har medført liten aktivitet i foreningen. Rune Erland har vært konstituert 

styreleder og har fungert som enmanns styre. Han har drevet aktiv valgkomitevirksomhet for 

å få aktive medlemmer til å delta på styrenivå. Dette arbeidet har han lyktes med slik at 

valgkomiteen har nye kandidater til vervene fra og med neste generalforsamling. 

Utover dette arbeidet har styret arbeidet med saker som har hatt stor viktighet for foreningen: 

 

Styret har hatt følgende saker til behandling: 
 

1. HMS, sykestatistikk og erfaringsoverføring 

2. FESI 

3. Strukturendring og nye læreplaner for Isolatørfaget 

4. Rekruttering til faget 

5. Ansvarlig arbeidsliv 

 
 

 

Ad. 1. HMS, sykestatistikk og erfaringsoverføring 

HMS er viktig for styret. HMS er fast post på styrets agenda. Det har i perioden vært 

utskifting av representanter til to viktige fora for IFF. KIS/IFF/Norsk Industri representant i 

Sikkerhetsforum er Dag Bekkelund, Bilfinger Industrier AS. KIS/IFF representant i SfS – 

Samarbeid for Sikkerhet var ut året Ivar Myhre, StS Gruppen AS. Fra 14.mars 2019 er det 

Trent Lucas, Kaefer Energy AS, som har representert foreningen. 

 

De fleste av medlemmene i IFF deltar i Norsk Industris syke- og fraværsstatistikk. Dette er 

bra, men styret ønsker at alle medlemmene tar seg tid til å fylle ut skjemaet og deltar i 

statistikken.  

 

Forumet for HMS olje og gass i KIS er viktig for bransjens erfaringsoverføring. 

 

Styret har fått henvendelse fra KEF – Korrosjonsentreprenørenes Forening – om korrosjon 

under isolasjon. I og med den dårlige bemanningen av styret i år, har styret satt seg som mål å 

svare på henvendelsen når styret har normal størrelse. 

 

Ad. 2.  FESI  

Det har i perioden vært arbeidet med å få en person til å representere IFF i FESI (Den 

europeiske isoleringsforeningen), etter Vincent Dunne. Birger Susort, Kaefer Energy AS, har 

takket ja til å bistå IFF som representant. Neste møte i FESI er berammet til begynnelsen av 

mai. Styret er fornøyd med at det også i år vil være representanter fra IFF i dette viktige 

forumet. 

 

Ad.3.  Strukturendring og ny læreplan for Isolatørfaget 

Ny struktur for Isolatørfaget ble fastsatt våren 2018. Fra skoleåret 2020-21 vil Isolatørfaget 

være endret til å være et 2 + 2 løp under Utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk, 

programområde for ventilasjon, membran og taktekking. Foreningens kompetansegruppe har 

arbeidet med strukturendringen.  

 

Læreplangruppene er nedsatt og arbeidet med å utvikle læreplanene ble påbegynt medio mars 

2019. Personer som er spilt inn fra foreningen til å sitte i læreplanutvalget for Isolatørfaget er  

Birger Susort, Kaefer Energy AS, Kåre Sørensen, Bilfinger Industrier Norge AS og Lasse 



Birkenes, StS Gruppen AS. Styret ønsker dem lykke til med dette viktige arbeidet. 

   

Ad. 4. Rekruttering til faget 

Det er satt i gang et arbeide med å lage en rekrutteringsfilm som viser Isolatørfaget. Dette i 

samarbeid med Adalia Film & Media som produserer en filmserie med benevnelsen Mitt 

yrke.  

 

I den forbindelse skal Adalia produsere en film med kandidat(er) som jobber innen de 

forskjellige bransjene under KIS. Filmen skal være tilgjengelig på lærings-plattformen 

www.ndla.no som er eid av alle fylkeskommunene og som brukes i alle videregående skoler, 

og på www.utdanning.no. Utover dette skal filmen brukes på www.mittyrke.org som Adalia 

bygger opp og på Youtube-kanalen Mitt yrke. Filmen vil bli tilgjengelig på nettsted under 

KIS/bransjene. Styret følger med på dette meget viktige arbeidet. 

 

Det er i tillegg nedsatt en arbeidsgruppe i KIS som har til formål å øke rekrutteringen til 

fagene i KIS.  

 

Ad. 5. Ansvarlig Arbeidsliv 

IFF har deltatt i arbeidsgruppen opprettet i KIS regi som har til mandat å 

opprette kontakt mot myndighet og andre sentrale premiss leverandører samt å jobbe med 

holdninger til fremme for et seriøst og ansvarlig arbeidsliv til beste for kunder, medlemmer 

og arbeidstakere. Avklare forhold rundt arbeidskriminalitet og useriøsitet.  

 

 

 

 

STYRET I ISOLERINGSFIRMAENES FORENING 

 

Oslo, 30. april 2019  

 

 

 

Rune Erland /s 

Konstituert styreleder  
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