
 

 

 

Innstilling fra valgkomiteen sfsBA 

Tirsdag 25. oktober 2022: 

 

Valgkomiteen har bestått av: Harald V Nicolaysen, Statsbygg, Mats Idland, NAF og Kari Sandberg, EBA 

(leder) 

 

På partnerforum 2021 ble følgende styre valgt:  

Steinar Krogstad  Fellesforbundet (ny) Styreleder 
Stig Magnar Løvås  Arbeidstilsynet (gjenvalgt) 
Frode Andersen  MEF, (ny) valgt for 2 år 

Svein Røed   SVV, (ikke på valg) 2020-2022 

Egil Skavang   RIF/AiN (ny) valgt for 2 år 

Tanja Dugstad   Statsbygg (gjenvalgt)  

Kenneth Kennedy  Skanska/EBA 

Frode Engen   Norsk Arbeidsmandforbund (ny) valgt for 2 år 

1. FF: Steinar Krogstad har gått over i ny stilling i LO og må erstattes.  

2. Arbeidstilsynet: Stig Magnar Løvås foreslås gjenvalgt.  

3. MEF: Frode Andersen er ikke på valg.  

4. SVV: Svein Røed foreslås gjenvalgt for ett år (går av med pensjon i desember 2023)  

5. RIF/AiN Egil Skavang har gått av med pensjon.  

6. Tanja Dugstad foreslås gjenvalgt 

7. Kenneth Kennedy foreslås som ny styreleder  

8. Frode Engen er ikke på valg.  

 

Det er viktig at styremedlemmene velges for ulike perioder for å sikre en god rytme for rullering i 

styret, ref. §2.4 i instruksen for valgkomiteen.  
 

De viktigste strategiske oppgavene for styret generelt og for fremtidig styreleder er fortsatt å få på 

plass en modell for forutsigbar framtidig finansiering av SfS BA.  Dette er under arbeid. Fondet for 

regionale verneombud har bevilget midler fram til 28.2.2023.  

Styrets oppgaver er videre løpende styring og tilsyn med virksomheten og støtte ift daglig leder. 

Styret må også ansette ny daglig leder så snart finansieringen er på plass. Lene Jønsson sitter 1,5 år 

på overtid, og vil fratre 13. november. Hun (og EBA) har sagt seg villig til å støtte opp om 

virksomheten til ny daglig leder er på plass.  

 

Valgkomiteens innstilling til styret i sfsBA for perioden 2022-2023(24): 

Valgkomiteen innstiller på følgende styre for kommende styreperiode. Det er viktig at styrets arbeid 
kan preges av kontinuitet med gradvis fornyelse.  
 
Kenneth Kennedy  Skanska/EBA – Styreleder (ny) 2022-2024 
Edvard Eidhammer  Fellesforbundet (ny) 2022-2024 
Stig Magnar Løvås  Arbeidstilsynet (gjenvalgt) 
Frode Andersen  MEF, (ikke på valg) 2021-2023 
Svein Røed   SVV, (gjenvalgt) 2022-2023 
Elisabeth Hofgaard Lycke  Prosjekterende (RIF/AiN) Norconsult 2022-2023 
Tanja Dugstad   Statsbygg (gjenvalgt) 2022-2024              
Frode Engen   Norsk Arbeidsmandforbund, (ikke på valg) 2021-2023 


