
 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JUNI 2017 TIL 25. APRIL 2018 

FOR ISOLERINGSFIRMAENES FORENING 

 

 

 

 

Styret har etter det ordinære årsmøtet den 1. juni 2017 i Oslo hatt følgende sammensetning: 

 

Styreformann: Ole Paulsen, StS Gruppen AS 

Styremedlemmer: Vincent Dunne, Norisol Norge AS (frem til 12.3.2018) og 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 

Vincent Dunne, Norisol Norge AS (frem til 12.3.2018) 

Birger Susort, Kaefer Energy AS 

Lasse Birkenes, StS Gruppen AS  

Akkordutvalg for isolatørfaget: 

Anders Waage (Bilfinger Industrier Norge AS) 

Kenneth Høyland, Kaefer Energy AS 

 

Representant til KIS styret: 

Ole Paulsen (StS Gruppen AS) 

Rune Erland (Bilfinger Industrier Norge AS)  

Vararepresentant Vincent Dunne (Norisol Norge AS) (frem til 12.3.2018) 

 

Representant til FESI 

Vincent Dunne (Norisol Norge AS) frem til 12.3.2018) 

 

Styret har avholdt 3 styremøter i sin sittende periode.  

Følgende verv er på valg ved årets generalforsamling:  

Styreledervervet, 2 styremedlemmer, Rune Erland og vervet Vincent Dunne hadde frem til 

12.3.2018, er på valg for 2 år.  

I tillegg er revisorvervet på valg. 

 

Foreningen har 7 medlemmer: 

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



AS, Norisol Norge AS, Ranbergs Isolering AS, StS Gruppen AS.  
 

Styret har hatt følgende saker til behandling: 
 

1. HMS, sykestatistikk og erfaringsoverføring 

2. FESI 

3. Strukturendring for Isolatørfaget 

4. Rekruttering 

5. Korrosjon under isolasjon 

6. NM i Isolering  

7. Frosio 

 

 
Ad. 1. HMS, sykestatistikk og erfaringsoverføring 

 

HMS er en fast post på styrets agenda. Dette er prioritert sak for styret.  

Styret har etablert statistikk for sykefravær for bransjen. Det er viktig å se bevegelse i 

hendelser og å ha oversikt over det totale bildet. De fleste medlemmer i IFF deltar i Norsk 

Industris statistikk. 

Det er opprettet HMS forum for olje og gass bedrifter. HMS forum for olje og gass har 

etablert et erfaringsarkiv. Dette er styret meget fornøyd med.   

KIS/IFF har en representant med i Sikkerhetsforum. Sikkerhetsforum har nedsatt en 

partssammensatt arbeidsgruppe som skal utrede "læring etter hendelser". Steinar Kobbeltvedt, 

Beerenberg Corp., er nominert fra KIS/Norsk Industri, til denne arbeidsgruppen. 

 

 
  
 

Ad. 2.  FESI  

 

Vincent Dunne har i perioden frem til 12.mars representert IFF i FESI.  

 

 

Ad.3.  Strukturendring for Isolatørfaget 

 

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene. Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020-21. Bransjens innspill er 

tatt til følge. Isolatørfaget vil fra skoleåret 2020-21 være et 2 + 2 løp som rekrutterer fra vg 2 

Ventilasjon, membran og taktekking. Navneforslag for programområde er under vurdering og 

skal drøftes med Faglig råd.   

 

Ad 4. Rekruttering 

 

Styret har fokusert på å rekruttere flere lærlinger samt øke statusen på lik linje med den høye 

statusen faget har i andre sammenlignbare land i Europa. Det er viktig at en i IFF tilrettelegger 

for at medlemmene kan ha lærlinger. Dette arbeidet vil være et vedvarende prosjekt for styret 

også i neste periode. 



Styret oppfordrer samtlige medlemmer til å ta inn lærlinger. De som ikke allerede er 

godkjente lærebedrifter må søke om å bli det. Dersom medlemmene i IFF ikke arbeider aktivt 

med å promotere faget på de yrkes skoler som har grunnkurs for bygg og anlegg med sikte på 

å engasjere lærlinger, vil det om noen år ikke være flere norske isolatører. 

 

Ad. 5. Korrosjon under isolasjon 

 

Sikkerhetsforum har tatt opp problemet med korrosjon under isolasjon etter innspill fra 

medlemsbedrift i IFF. Styret bifaller at dette viktige arbeidet nå behandles i Sikkerhetsforum. 

 

Ad. 6. NM i Isolering 

 

I mangel av deltakere/kandidater fra Norge til EM 2018 som arrangeres i 17.mai 2018 blir det 

ingen deltakere fra Norge. Styret synes dette er sterkt beklagelig og ser dette i sammenheng 

med mangel på rekruttering av lærlinger i isolatørfaget. 

 

Ad.7. FROSIO 

 

IFF vil bli medlem i FROSIO gjennom KIS. Valgkomiteen i FROSIO har funnet kandidat til 

styret i FROSIO. Kandidaten har innsikt i de problemene en står overfor i isolering. Årsmøtet 

i FROSIO er berammet til 26.april 2018.  

 

 

 

STYRET I ISOLERINGSFIRMAENES FORENING 

 

Oslo, 25. april 2018  

 

 

 

Ole Paulsen /s 

styreleder 

 

Rune Erland /s 

styremedlem 

  

 

  

  

 


