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Styrets årsberetning for 2019 – 2020 for Stillasentreprenørenes 

forening 

Styret har etter det ordinære årsmøtet den 3. mai 2019 i Alicante hatt følgende 
sammensetning:  
  
Styreleder:    Geir Gule, Christiania Stillas  
Styremedlemmer:  Fredrik Myge, Beerenberg 

Eirik Kvittingen, SEM Sikkerhet 
Trond Vestby, StS Gruppen 

Varamedlemmer:  Nils Olaf Evensen, StS Fagstillas 
    Tor-Arne Engesvik Sunde, Kaefer 
  
Silje Strand og Svein Brunvatne har vært foreningens revisorer i inneværende år.   
  
Espen Askenes og Martin Husebø har vært valgkomité forut for generalforsamlingen.  
  
NHO ServicePartner/Amesto har vært regnskapsfører for foreningen.  
  
Representant i KIS styret:  Fredrik Myge med personlig vara Trond Vestby  

    Geir Gule med personlig vara Eirik Kvittingen.  

Representant fra KIS/SEF i Samarbeid for Sikkerhet (SfS): Trent Lukas, Kaefer 

Representant fra KIS/SEF i Sikkerhetsforum (Ptil):   Dag Bekkelund, Bilfinger 

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

medlemmene. 

 
Følgende utvalg og verv har vært videreført: 

• Kompetanseutvalg 
 

Geir Gule, Christiania Stillas, leder 

Eirik Kvittingen, SEM Sikkerhet  

Stillasentreprenøres forenings generalforsamling 

Ref. sak: [Ref/sak] Oslo, 15. september 2020 
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Jørn Østensen, Pilar 

Trond Vestby, StS Gruppen 

Aage Christiansen, sekretær  

 

• Sensorer for mesterbrev 
 

Martin Husebø, Alustar 

Bjørn Vestbø (Beerenberg AS). 

 

• Komite for Stillasdagene 
 

Geir Gule, Christiania Stillas, leder 

Fredrik Myge, Beerenberg  

Silje Strand, StS Gruppen  

Einar Danielsen, Mandalstillas 

Åmund Sandvik, Haki  

Brian Sjøen, Stillastjenester 

Marianne Gussiås, sekretær  

• Samarbeid for sikkerhet (SfS) 
 

Trent Lucas, Kaefer, 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, sitter på vegne av KIS/SEF i Sikkerhetsforum (et organ etablert av 

Ptil) 

• Standard Norge 

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

i TC 53 i forbindelse med europeiske standarder for midlertidig arbeid i høyden. 
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• UEG (Union Europäischer Gerüstbaubetriebe) 
 

Geir Gule er Vice 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 
 

Referanse gruppen er stilt bero. Geir Gule sitter på vegne av SEF i Norsk speilkomite/SN/K 

541.  

• Læreplanutvalget for stillasbyggerfaget 
 

Aage Christiansen, Eirik Kvittingen og Trond Vestby 

• HMS-utvalget 
 

Det er to HMS-utvalg. Et for offshore og et for bygg og anlegg. Ingen av disse fungerer 

 

Alle representanter som behandler saker som angår SEF der representanten er usikker på hva 

SEF mener, må ta kontakt med SEF for å klargjøre dette.    

Styret har avholdt 5 styremøter i inneværende periode.   

Foreningen har 41 medlemmer 

   

Styret har hatt følgende saker til behandling:  
  

• Stillaskontrollører 
Det jobbes med FROSIO med å vurdere utarbeidelse av et stillaskontrollørkurs. 
 

• Stillasdagene 2019 
Stillasdagene ble gjennomført i Bergen 9 – 10. september 2019. Det var god deltagelse 
 

• 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 
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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. 

• 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. 

• Ny struktur for yrkesopplæringen 
Det har i løpet av perioden vært jobben med å påvirke den nye strukturen for yrkesopplæringen 

som har vært under revisjon. Opprinnelig var stillasfaget lagt inn som et særløp, men etter 

press fra foreningen, er det nå opprettet et nytt VG 2 Byggmontasje, der stillasfaget samt 

elementmontasje inngår. 

• Samarbeid for Sikkerhet Bygg og anlegg 
Stillasentreprenørenes forening meldte seg inn som en av stifterne bak initiativet Samarbeid for 

sikkerhet Bygg og anlegg den 18. september 2019. Formålet til SfS BA er å jobbe for en sikker 

bygge- og anleggsnæring.  Gjennom utvikling av tillit og samarbeid, skal aktørene i næringen 

gjøre innsats for at byggenæringen blir et sikrere arbeidssted. 

• Standard-arbeid 
I perioden har det vært arbeidet på 2 norske standarder. NS 9610 Fallsikring, som ble vedtatt 

og kom som standard 17/8-20. Det er også restartet arbeid på prNS 9611 Sikring av verktøy og 

utstyr, og som det fremdeles arbeides med.  

I Europeisk standardisering har SEF vært involvert i standardene om rullestillas. EN 1004-1 

"Mobile access and working towers made of prefabricated elements" er ferdig, men da denne 

er vesentlig forskjellig fra gamle EN 1004 så har produsentene fått et års utsettelse slik at den 

ikke kommer før i begynnelsen av 2021. Deretter har Norsk Standard 6 måneder på å vedta 

samt iverksette den som norsk standard. Videre er EN 1298 som omhandler retningslinjer for 

hvorledes en monteringsveiledning skal utformes, ferdig fra arbeidsgruppen. Denne er nå til 

oversettelse fra engelsk til tysk og fransk, før den sendes på høring, og den vil få nytt nummer; 

EN 1004-2. Det arbeides også med en standard om "mini" rullestillas (opp til 2 meter) som vil 

få nummer EN 1004-3. 

• UEG 
I UEG er nå «Practical Guideline Risk assessment» nå klar til å trykkes. 

I tillegg har UEG sin ekspertgruppe vært aktive innen standardiserings arbeidet. Teknisk 

ekspert i gruppen har lagt fram forslag om å endre strukturen på stillas standardene. Dette 

forslaget er oversendt TC 53 og vil bli diskutert der. 
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Geir Gule som representerer UEG i styre til SBS i Brussel har deltatt på 5 styremøter i 2019. 

• Tariffoppgjøret 
Tariffoppgjøret ble gjennomført med KIS-representasjon både i forhandlingsutvalget og 

referansegruppen.  

 

  

  

Geir Gule 

Styreleder 


