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                Arbeidsgiver 
                  ga mulighet
                    for utvikling

- En viktig grunn til at jeg kunne satse på 
mesterbrevet, er holdningen min arbeidsgiver 
har. Jeg er virkelig takknemlig for at Meny alltid 
har stilt opp, og gitt meg muligheten for å 
utvikle meg, sier mester i butikkslakterfaget  
Lene Lindland i Meny.
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1,9%
FASTRENTE I 3 ÅR

Pris eks MVA, inkludert frakt og levering, Ski. Årsavgift kommer i tillegg. CO2-utslipp fra 191 – 197 g/km (2.2 TDCi, 100 HK – 2.2 TDCi, 155 HK).  
Blandet drivstofforbruk fra 0,63 – 0,7/mil (2.2 TDCi, 100 HK – 2.2 TDCi, 155 HK). Tilbudet kan kombineres med enkelte andre rabatter, kontakt forhandler for mer info, gjelder kontrakter signert til og med 31. 
desember 2016. *Effektiv rente: 5,08 %, kr 150 000,- o/5 år, etabl./tingl. 4 500,-, Totalt: kr 169 841,- NB: ved finansiering utover 3 år, blir renten gjeldende markedsrente fra 3. år p.t 4,95 %.  
Forutsetter kredittgodkjenning via Ford Credit. Forbehold om trykkfeil.

NÅ FÅR DU VÅR BESTE FINANSIERING, 1,9% FASTRENTE 
I 3 ÅR. ELLER FRI OPPGRADERING TIL UTSTYRSNIVÅ SPORT, 
MED TØFFE FELGER OG STYLING TIL EN VERDI AV KR 16.000,- 
TRANSIT CUSTOM FRA KR 276.656,- (EKS. MVA).
LES MER PÅ FORD.NO
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ANNONSEKONTAKT: 

Tor Gunnar Schøyen Aasnes

HS Media

Tlf: 62 94 10 39

Mob: 952 40 815

PRISER 

1/1 side 28.400,-

1/2 side stående 19.800,- 

1/2 side liggende 19.800,- 

1/4 side 14.800,- 

1/8 side 8.600,- 

Spesialplassering 4 farger 

2. omslag 30.400,- 

3. omslag 29.400,-  

Bakside 32.400,-  

2/1 side 46.000,- 

Merkur Grafisk er 
godkjent som
svane merket bedrift.

MILJØMERKET

2041        Merkur Grafisk AS   
   

 0
67

2

16
inn

 ho ld 8 21

04

10
Leder

Forbrukerne har talt: Mestern nyter stor tillit

Gjør det fordi du har lyst!

30 år i forkant på badet

Mester søker trivsel

En bedre kundeopplevelse

Digitalisering: De første e-fakturaene er ute

Hetses for å gjøre jobben sin

Mesterkarriere i tømrerfaget: - Kult å kunne kalle seg mester

Yrkes-NM 2016: Stor interesse for mesterfagene

Avvikling av ekstraferie for eldre arbeidstaker og om oppsigelse under foreldrepermisjon

Om fakturering av tjenester

Hvordan lykkes med reklame på Facebook?

Gunstige skattegrep før nyttår



Mesterbrev har som dere kan lese 
 nærmere om på side 5 og 6 fått utført en 
holdnings- og kjennskapsundersøkelse 
blant forbruk erne. Undersøkelsen gir 
 entydig svar om at mestermerket er godt 
kjent og at merket står for fagkunnskap, 
kvalitet og seriøsitet. Dette er også det 
forbrukerne vektlegger når de skal velge 
håndverker. Sett i sammenheng betyr det 
at det er svært viktig å markedsføre seg 
som mester og markedsføre kompetansen.  
Pris er viktig i forbrukerne sine valg,  
men det er ikke det viktigste. 

Vi har andre undersøkelser som viser  
at enkelte mestere ikke markedsfører  
seg som mesterbedrifter fordi de mener 
mestermerket forbindes med dyre tjenester. 
Det er en myte og den myten slår klare 
sprekker i forbrukerundersøkelsen som nå 
er gjennomført. Forbrukerne er mer opp-
tatt av fagkunnskap, kvalitet, trygghet  
og seriøsitet enn det enkelte tror. Når  
da samme undersøkelse viser at det er 
nettopp dette forbrukerne forbinder  

med mestermerket er det derfor viktig å 
markedsføre seg som mester med både 
mestertittel og –merke. For deg som 
mester er dette helt klart en fordel. 

Undersøkelsen viser at det fortsatt er 
slik at de fleste kommer i kontakt med 
håndverkeren via bekjente. Da er det slik, 
som mange av dere har påpekt tidligere, 
at det er den siste jobben som er avgjør-
ende for å få nye oppdrag. Men slik jeg 
opplever våre mestere vil ikke dette by  
på noen problemer. En mester har sterk 
yrkesstolthet og gjør så godt han/hun kan 
for å opprettholde dette gjennom å gjøre 
en god jobb. Med den holdningen vil det 
komme nye oppdrag. Likevel er det viktig  
å merke seg at yngre generasjoner går nye 
veier for å finne håndverkere. De bruker 
internett og gjerne anbudstjenester for å 
finne håndverkere. Anbudstjenester har 
sett at andres erfaringer er viktig når en 
skal velge håndverker og har derfor åpnet 
for vurderinger av utførte oppdrag. Hvem 
som kan legge inn slike vurderinger skal 

kun være de som har fått utført oppdrag 
av håndverkeren. Det betyr ikke annet enn 
at omtalen for de yngre generasjonene 
har gått fra å være muntlig til å bli digital. 
Det som imidlertid er viktig for håndverk-
eren er at en må være tilstede også i de 
digitale kanalene. 

Endringer er det mange av i dagens 
samfunn, og en må henge med på det 
som skjer. Skal en bli vinner i markedet  
i tiden framover er det viktig at en 
 markedsfører seg som mester og sin fag-
kompetanse. I tillegg blir det viktigere og 
viktigere å være med på digitale tjenester 
for å være en attraktiv tilbyder til de yngre 
generasjoner. Om du ikke har gjort deg 
noen refleksjoner rundt dette tidligere, 
bør du gjøre det nå for ikke å bli borte  
for en kommende kundegruppe.

■ ROGER NYBORG, REDAKTØR
ROGER@MESTERBREV.NO

leder

BRUK FORBRUKERTILLITEN TIL DIN FORDEL

Viktig informasjon legges først ut på 
www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no
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Samsung Galaxy Xcover 3

Beinhard jobb.
Beinhard telefon.

Vi har alt din  
bedrift trenger! 

Bli kunde hos MPX i dag  
for bedre flyt i din IT-hverdag.

www.mpx.no • Bedre flyt 
Ta gjerne kontakt med oss på salg@mpx.no eller på 33 00 51 50.
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- Det er utrolig gledelig å se at folk har tillit 
til mesteren. Undersøkelsen viser at folk 
flest legger langt mindre vekt på pris enn 
det vi har trodd til nå, sier daglig leder i 
Mesterbrev Johanne Wulfsberg-Gamre.

9 av 10 kjenner til mestermerket og at en 
mester innehar fagkunnskap.

Det forteller oss at det er viktig å markeds- 
føre seg som mester samt at folk har tillit til 
at en mester har den kompetansen som trengs 

for å utføre en tjeneste. Det er få eller ingen 
andre som kan skilte med en slik oppslutning. 

Utfordringen er at forbrukerne ikke vet 
hvilken lederkompetanse mesteren har. 
Dette må synliggjøres på en bedre måte 
blant annet ved å være tydelig overfor for-
brukeren hvilken rolle en mester har som 
prosjektleder og hvor viktig denne er for at 
prosjektet skal gjennomføres på en best 
mulig måte. 

Anbefalinger fra andre fortsatt viktig
8 av 10 svarer at de velger håndverker ut fra 
anbefalinger fra venner og bekjente. Det 
bekrefter at den siste jobben du har gjort er 
avgjørende for nye oppdrag. Over halvparten 
av de under 30 år finner håndverkeren sin 
gjennom Anbudstjenester. Det betyr at det 
framover vil være viktig å delta også på 
denne arenaen.

FORBRUKERNE HAR TALT:
MESTERN NYTER 
STOR TILLIT

Hva er viktig ved valg av håndverker? 

5 

For de fleste nordmenn er det mange faktorer som er viktig ved valg av håndverkere, hvilket antakelig 
kommer av at dette er en tjeneste av høy verdi der konsekvensene av mangelfull jobb er store. Selv om 4 av 
5 sier at pris er viktig havner dette allikevel langt nede på listen, blant annet under at håndverkeren er seriøs 
og at kommunikasjonen er god. Dette antyder at mestere – dersom de kan bruke tittelen til å skape trygghet 
og overbevise om at arbeidet vil ha høy kvalitet – kan ta en høyere pris for arbeidet sitt. 
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57% 

67% 

56% 

46% 

33% 

22% 

93% 

92% 

86% 
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83% 

80% 

69% 

52% 

Kvalitet – Det jeg skal ha utført/ kjøper har god kvalitet  

Trygghet – håndverkeren er til å stole på 

Har god kommunikasjon med håndverkeren i forkant av salg  

Seriøs håndverker – ikke svart arbeid / har ordnede arbeidsforhold  

At jeg får god dokumentasjon  

Pris  

At håndverkeren er anbefalt av bekjente  

At jeg har brukt håndverkeren før  

Enig 
. 
Helt enig 

Andel som er enig i at … er viktig for dem ved valg av håndverker 

I praksis alle har tillit til deg som mester. Det kommer fram i en holdnings- og kjennskapsundersøkelse 
Kantar TNS har utført på vegne av Mesterbrev. 

«UNDERSØKELSEN VISER AT FOLK FLEST LEGGER LANGT
MINDRE VEKT PÅ PRIS ENN DET VI HAR TRODD TIL NÅ» 
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Hvordan får man kontakt med håndverker? 

6 

Overordnet i befolkningen oppgir 4 av 5 at de hører med venner og bekjente når de skal skaffe 
håndverker. Håndverk er trolig et område få føler de har nok kunnskap om til å evaluere 
kvaliteten på arbeidet og vite hvordan man skal innlede eventuelle søk eller anbudsprosesser. 

Blant de som sier «annet» nevnes det hovedsakelig at man kjenner håndverker fra før, at man 
kontakter dem direkte eller at man bruker lokale håndverkere. 

81% 

33% 

23% 

10% 

Hører med venner 
og bekjente 

Anbudstjenester  Søker på Google / 
andre søkemotorer 

Annet 

Hvordan får man kontakt med håndverker? 
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Hører med venner 
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9 av 10 nordmenn kjenner til / kjenner igjen Mestermerket 
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90% 

7% 
3% 

Kjenner til mesterbrev Kjenner ikke til mesterbrev Vet ikke 

9 av 10 nordmenn kjenner til / kjenner igjen Mestermerket 
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90% 

7% 
3% 

Kjenner til mesterbrev Kjenner ikke til mesterbrev Vet ikke 

Hva man forbinder med Mestermerket/-tittelen 

14 

Også gjennom spørsmål om både assosiasjoner til mestermerket/-tittelen og om hva en mester 
er bedre på enn andre håndverkere er det tydelig at de fleste tror mestermerket handler om 
fagkunnskap og kvalitet.  

83 % 

61 % 

61 % 

51 % 

40 % 

24 % 

13 % 

12 % 

6 % 

Fagkunnskap 

Kvalitet 

Seriøsitet 

Trygghet 

Yrkesstolthet 

Lang erfaring 

Kostbart / dyrt 

Verdi for pengene 

Ingenting 

71 % 
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32 % 
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5 % 

3 % 

7 % 

Fagkunnskap 

Lang erfaring 

Kvalitet 

Seriøsitet 

Trygghet 

Yrkesstolthet 

Større verdi for pengene 

Annet 

Ingen av disse 

Hva forbinder du med mestermerket  
eller mestertittelen?  

På hvilke av områdene under tror du en håndverker med  
mesterbrev er bedre enn andre håndverkere?  

«DET ER UTROLIG 
GLEDELIG Å SE AT 

FOLK HAR TILLIT TIL 
MESTEREN» 
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Rørleggermester og ingeniør Cecilie Benedicte Torhaug i Tønsberg vet 
hva hun snakker om. Ikke bare som rørleggermester, men også som 
aktiv i svenneprøvenemnda i Vestfold, og som mangeårig yrkesaktiv i 
de forskjelligste firmaer: Både som rørlegger, teknisk tegner og prosjekt - 
ingeniør VVS. Hun har bakgrunn som teknisk selger, og jobber i dag 
som energirådgiver i Norsk Enøk og energi AS. Der er hun fagansvarlig 
for rør EPC-prosjekter, jobber med prosjektledelse av fjernvarme og 
med varmeplaner og varmeanlegg i bygg, for å nevne noe. Når vi så 
får med at hun praktisk talt er vokst opp i rørleggerbransjen, med en 
bestefar, far og onkel som rørleggermestere, er det meste sagt om 
bakgrunnen, i følge henne selv.

Masse muligheter
Bakgrunnen for hennes yrkesvalg og ikke minst tilleggsutdannelse er 
at hun synes det var spennende å gå videre hele tiden: Da hun var 
ferdig med svennebrevet, ble det to-årig VVS-linje – for deretter å 
fokusere på lederskole for håndverk, industri og servicevirksomhet. 
Da dette var tilbakelagt, sto mesterbrevet for tur. Etter det var det 
likevel duket for 3 år til på skolen, nemlig utdannelse som VVS-ingeniør.

-Det ble mange år på skolen, hele 13 år etter ungdomsskolen var til-
bakelagt?
-Ja, det er sant. Men jeg har hele tiden vært fokusert på å skaffe meg 
et grunnlag for yrket mitt som gir meg flest mulig valgmuligheter: Nå 
er jeg i en situasjon der jeg kan velge min egen vei framover, og jeg 

har opplevd at jeg stadig har skaffet meg bredere muligheter. Så jeg 
tror jeg kan si med sikkerhet at selv om det er blitt mange år på skole - 
benken, så er det avgjort verd det. Likevel gjelder nok det samme for 
resten av utdannelsen som jeg sa når det gjelder yrkesvalget: Du skal 
ikke velge noe av dette fordi du er jente, eller fordi du synes at det 
er dette «man bør gjøre». Hele poenget er at du skal gjøre det fordi 
du har lyst. Og dersom du faktisk gjør det, vil du oppdage at de andre 
valgene kommer litt av seg selv. Mine yrkesvalg har vært spennende 
og utviklende, og jeg har gjort dem fordi jeg alltid har hatt fokus på 
nye muligheter.

Leder av nemnd
-Likevel er du fortsatt opptatt av utviklingen innenfor din bransje,  
og deltar aktivt også i utviklingen av den?
-Jeg har vært medlem av svenneprøvenemnden for rørleggerfaget 
siden 9 år etter at jeg tok svennebrevet, og har vært leder av den 
siden 2008. Her i Vestfold får jeg dyrket seilerinteressen min, og det 
var jo også nærheten til sjøen som var med på å trekke meg hit ned. 
Opprinnelig kommer jeg fra Oslo. Men jeg mener det er viktig og 
riktig som yrkesutøver at man deltar i utviklingen av sin egen bransje, 
og kanskje litt ut over sitt eget fag. Jeg synes det er svært viktig å 
være opptatt av håndverksfagene og hvilken fremtid de skal ha. I  
den forbindelse synes jeg også det er utrolig bra at en del jenter nå 
har begynt å ta sin plass i de fagene som tidligere har vært manns-
dominerte. Husk imidlertid det jeg sier innledningsvis: Man skal ikke 

- Du skal ikke bli hverken 
håndverker eller mester  
fordi du er jente. Du skal 

 gjøre det fordi du har lyst!  
Og gjør du det, er jeg helt 
 sikker på at du virkelig vil 
komme til å trives, selv  
om du skulle velge et 
manns dominert yrke.

TEKST OG FOTO: JØRN WAD

For meg har det alltid vært viktig å 
øke valgmulighetene mine – ikke 
begrense dem, forteller rørlegger-
mester og VVS-ingeniør Cecilie 
Benedicte Torhaug.

GJØR DET FORDI DU

HAR LYST!



begynne sin yrkesutdanning i det ene eller det andre faget fordi  
man er jente – men fordi man har lyst til det. Og nettopp fordi 
yrkesut danningen din er svært viktig for det du skal drive med resten 
av livet kanskje, så mener i alle fall jeg at det er superviktig at man  
er opptatt av å utvide sine muligheter – ikke begrense dem. Fordi jeg 
helt fra starten av yrkesutdanningen var opptatt av å kunne ha de for-
skjelligste valgmuligheter, har jeg akkurat det i dag.

-Vil du si at du har vært en foregangskvinne innen faget?
-Det var da svært til store ord. Men jeg var nå faktisk den første jenta 
som ble medlem av Oslo Rørlaug, og det skjedde så sent som i 1996. 
Så at det har vært behov for at en del jenter gjorde valg som til da  
har vært utradisjonelle, er det nok liten tvil om. Likevel er jeg altså 
opptatt av at du skal ikke behøve å være ekstra flink, fordi du er jente. 
Du skal ikke gjøre valgene ut fra noen andres meninger heller. Har du 
lyst til å bli rørlegger, så BLI det! Bare du altså tenker gjennom hvilke 
muligheter du kanskje kan komme til å ønske deg seinere i livet, og også 
passer på at disse står åpne for deg. Noen valg man gjør i livet kan være 
med på å begrense fremtiden din. Andre kan bidra til å utvide mulig-
hetene. Enten du er jente eller gutt, gjelder i grunnen de samme ut - 
fordringene. Velger man utradisjonelt, slik man kanskje kan si at jeg 
gjorde, er det klart at man kan få noen andre opplevelser enn om man  
er veldig tradisjonell i sine valg. For egen del vil jeg i alle fall slå kategorisk 
fast: Jeg har ikke angret et sekund! Og som sagt, har du lyst til å velge et 
håndverksfag og bli mester i det, er det bare å trå til.  ■ ■ ■

Mer om medlemskap på
www.byggmesterforbundet.no

VIL DU HA 
OSS MED PÅ 

LAGET?
Vi er gode i forsvar: Våre advokater er spesialister 
på lover, avtaler og rettspraksis innen bygg og anlegg. 
De kan følge deg helt inn i rettssalen om det behøves. 
 
Vi er gode på taklinger: Du får landets sterkeste 
og uavhengige fagavdeling på laget. Vi gir verdifulle råd 
og veiledning når du vil utfordre deg selv eller står fast. 
Bredt kurstilbud!
 
Vi er gode på redninger: Vårt forsikringskontor, 
Byggmesterforsikring AS, kjenner til hverdagen og 
 virkeligheten på byggeplassene og hjelper deg å velge 
riktige forsikringer.

hei@byggmesterforbundet.no
Send oss en melding og vi tar kontakt! 

Eller ring oss på 23 08 75 77

Er du byggmester 
og driver egen bedrift?
Vi vet at det til tider kan være mange baller 

i luften og tøffe taklinger i vår bransje

Det var nærheten 
til sjøen som gjor-
de at jeg flyttet hit 

til Vestfold og 
Tønsberg, sier Cecilie 

Benedicte Torhaug.

GJØR DET FORDI DU

HAR LYST!
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– Jeg så fort at tiden var i endring, sier Tor Larsen. Han tenker  
tilbake på 1980-tallet.

– Jeg begynte i bransjen i 1983 og startet eget foretak i 1985.  
Da begynte de første kundene å spørre etter flis.

Sparte hyre
Før han begynte for seg selv, hadde han vært til sjøs. I løpet av den 
tiden hadde han klart å spare opp 80 000 kroner. Dem bestemte 
han seg for å bruke til å kjøpe fliser.

Fremdeles importerer han fra samme leverandør. Casalgrande 
Padana i Italia. Han skryter gjerne av kvaliteten og synes det har 
vært morsomt å følge med på utviklingen.

Større fliser
Først og fremst er det formatene som har endret seg. Den gangen 
var flisene 15X15 og 15X20 centimeter. Nå er det mye mer storformat 
– fra 30X60 og oppover. Baderommene ser ganske annerledes ut 
enn de gjorde for 30 år siden.

I høst har Flishuset flyttet inn i nye lokaler i Tromsø. Men mur-
mesteren driver ikke bare butikk – håndverkerne hans har mye å 
gjøre. Universitetssykehuset Nord-Norge var den største jobben han 
kan se tilbake på: Der leverte han 400 tonn fliser og murstein, i til-
legg til å gjøre jobben. Polarmiljøsenteret og Forsvarsbygg er andre 
store kunder. Nord-Norges Salgslag på Andslimoen i Målselv har 
nettopp hatt ham til å legge 4500 kvadratmeter fliser.

God jobb
– Vi har bygd 3600–3700 bad. Det hjelper å ha lang erfaring med det 
vi holder på med. Vi opplever å komme inn i hus og se at badet går fra 

Tor Larsen oppdaget den nye interiørtrenden som 
24-åring. 31 år senere har murmesteren flyttet  
inn i nye lokaler, og Flishuset står fortsatt godt  
på egne ben.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

Tor Larsen har ligget i forkant av baderomstrendene i over 30 år.

30 ÅR I
FORKANT
PÅ BADET
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gammelt, stygt og slitt til at rommet fremstår som et møbel, sier Tor 
Larsen. Et av de nyere innslagene på jobblistene er kunder som vil ha 
hytter kledd med naturstein.

Han tar på seg oppdrag i hele Troms og Finnmark. Nordnorske 
kunder som har flyttet til Oslo, spør også Larsen om å gjøre jobben  
i nytt hus. Det tar han som et tegn på at kundene er fornøyde.

– Mesterbrevet betyr en del i det daglige, men det er vel så mye 
snakk om å vise at du faktisk gjør en god jobb. Det hjelper ikke å 
sitte med mesterbrevet hvis du er en «slørvball», advarer Tor Larsen.

Anbefalinger
Han er opptatt av at murerne hans aldri skal forlate et hjem før 
kunden er fornøyd. Samtidig skvatt han litt da han innså hvor mye 
anbefalingene faktisk har å si. Et borettslag hadde spurt på den 
interne Facebook-siden sin om noen hadde et firma å anbefale.  
Seks hadde svart, to hadde advart mot firmaer, de fire andre hadde 
anbefalt Tor Larsen.

I dag anslår han at 85 til 90 prosent av jobbene han gjør, kommer 
på grunn av anbefalinger.

Trenger rot-fradrag
Men også en murmester i Tromsø merker konkurransen fra bygge-
næringens juksemakere. For 25 år siden hadde Tor Larsen 22 ansatte. 
Nå har han ti. – Hele bransjen sliter med at det kommer en flom av 
utenlandske folk og jobber svart uten å betale skatt eller moms, 
peker han på. Samtidig er det vanskelig å rekruttere fagfolk.

Murmesteren ønsker seg et rot-fradrag etter svensk modell: 
Skattefradrag for rehabilitering, ombygg og tilbygg har fått bukt  
med mye av det svarte arbeidet i den svenske byggenæringen.

– Hvis myndighetene hadde innført rot-fradrag, hadde jeg ansatt 
30 mann på flekken. Et slikt fradrag ville rensket opp i bransjen på 
kort tid, sier Tor Larsen.  ■ ■ ■

Nå har Flishuset flyttet inn i nye butikklokaler. Det går bra med murmesteren i Tromsø.

www.gullsmedkarlgard.no
JAKKEMERKE I GULL

11 mm kr 1200,- og 8 mm kr 900,-

MESTERMERKET -  en mester fortjener gull

Ta kontakt og bestill på 73 52 33 13 eller post@gullsmedkarlgard.no
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MESTER SØKER

TRIVSEL



Trivsel er en nøkkelfaktor for Johannes Mørkedal, som eier Murmester 
Mørkedal AS i Kristiansund. Han driver en bedrift på 17 ansatte, selv 
om de i fjor var en del fler. Omsetningen tippet 24 millioner kroner, 
og det er langt over det man har i et normalår. Siden bedriften har et 
bevisst forhold til ikke å leie inn folk, men heller ansette når de har 
økt behov, ble det en del opp-og-nedbemanning i den forbindelse, 
sier han. Flere av de ansatte kommer opprinnelig fra Latvia, har vært 
ansatt i opptil 10 år, og de for midlet også kontakt med flere fagfolk i 
den perioden.

Trives på jobben
-Det er viktig for meg å trives på jobben, så jeg har funnet min egen 
litt spesielle løsning, humrer han. Og spør om vi er interessert i jakt, 
før han viser veien opp til «det aller helligste», i andre etasje. Vel 
innenfor blir enhver nyankommet gjest stående fjetret. Der er det 
nemlig vel et halvt hundre talls utstoppede dyr, som kun har det til 
felles at Mørkedal har skutt dem selv. Det er nemlig hans form for 
avkobling. Men han understreker at det er nødvendig for ham  
å legge fra seg mobiltelefonen hjemme, og nesten ikke være tilgjen-
gelig på mail når han skal koble av:

-Gjør jeg ikke det, blir det til at jeg bruker halve ferien på å svare 
på telefoner og mailer. Men når man har noen man virkelig kan stole 
på at tar seg av dette, blir ferien helt annerledes. Dermed kommer 
man hjem med ladede batterier som det heter. Og man orker å stå 
på til pensjonsalderen åpner andre muligheter. Det er faktisk vikti-
gere enn noen tror, legger han til.

Når det er sagt, er han full av entusiasme over noen bad han har 
fått være med på i det siste: For det er jo dette som er grunnen til at 
man ville bli murer i sin tid, understreker han: At man skulle kunne få 
utfolde seg litt, og skape trivsel for kundene som de kunne nyte 
godt av i en årrekke. Det er ikke alt for mange av slike jobber, minner 
han om. 

Avkobling viktig
-Avkobling er helt grunnleggende viktig for meg, men det tror jeg det 
er for de aller fleste, spesielt dem som driver en bedrift. Spørsmålet 
er bare hvordan man kan greie å overbevise seg selv om at det fak-
tisk går an å koble helt ut. Selv har jeg nok vært ganske heldig, for 
jeg har fått tak i en medarbeider som jeg trygt kan overlate roret  
til i de ukene jeg er borte. Dermed vet jeg at det neppe vil være 
behov for at vi har kontakt før jeg er på plass igjen, og etter at 
jeg fikk organisert meg slik, har jeg et helt annet liv. Nå kan  
jeg jobbe og stå på som bare det når det trengs,  
fordi jeg vet at jeg kan  

-Trivsel er viktig om man skal greie å stå  
løpet helt til fylte 62, eller for den saks skyld 
enda lenger. Jeg har funnet min egen løsning  
på dette, gjennom å reise på jakt når jeg skal  
ha fri. Man må koble helt av, 
og ha et bevisst forhold 
til akkurat det.

TEKST OG FOTO: JØRN WAD

Denne karen ville nok helst ha sett  
et annet utfall på bataljen med 

Johannes Mørkedal enn  
å bli dekorasjon i  

kontoret hans.
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Hverdagen kan lett «spise deg opp»  
om du ikke passer på å ha et bevisst 

forhold til å skjerme deg slik at du får 
slappet skikkelig av. Husk at du skal stå 

i yrket ditt i ganske så mange år, 
 minner murmester Johannes  
Mørkedal i Kristiansund om.
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slappe helt av når jeg ikke er på jobben. Dette handler jo ikke bare 
om de dagene i året man er bortreist, men også om resten av tiden 
man ikke er til stede på jobben: Å ha fri når man ikke er på jobb, er 
helt grunn leggende for helsa, hevder han.

Hele det gigantiske «kontoret», som også har fått plass til en  
velvoksen bardisk, er fylt nærmest til randen med forskjellige ut - 
stoppede dyr. Hvert eneste er felt av Mørke dal selv, og han kan for-
telle interesserte en god historie i forbindelse med de fleste av dem. 
Noen er felt i Norge, men langt de aller fleste har møtt sin banemann 
under fjerne himmelstrøk. 

Hverdag
-Etter at jeg kom på ideen, og også prioriterte såpass mye av arealet 
jeg har tilgjeng elig til dette formålet, har jeg opplevd at alle disse 
dyrene også i hverdagen minner meg om at det finnes en annen 
hverdag der ute, og at jeg kommer til å komme meg tilbake ut i vill-
marken igjen for å møte utfordringene som følger med jakt, og ikke 
minst belønning ene, smiler han. I tillegg til kontorfunksjonen tjener 
lokalet også til lokaler for sosiale tilstelninger i bedriften, og som 
møterom når det er flere som kommer på besøk i forbind else med 
ett eller annet prosjekt.

-Hva er reaksjonen til folk når de får se denne utstoppede zoo-
logiske hagen da?
-De fleste her i distriktet, som har noe med meg å gjøre rent profe-
sjonelt, kjenner jo til det etterhvert. Men når noen kommer for første 
gang, har jeg til gode å høre negative kommentarer. De aller fleste 
synes det er veldig trivelig, selv om de nok sperrer opp øynene litt 
når de innser at jeg har felt alle dyrene selv, sier han med et smil.

I mellomtiden kimer telefonene, og av og til ringer en som virkelig 
setter murmesteren på prøve. Da smiler Mørkedal bredt, skotter så -
vidt opp på grizzlybjørnen som forlengst har reist seg på to i kontoret 

hans, og gir seg til å regne et nytt anbud. Oppdrag som krever faglig 
innsikt og byr på løsninger som bare en dreven murmester kan løse, 
er stadig sjeldnere. Men dem som kommer, skal han ta seg skikkelig 
av, så mye er sikkert. Og hans mange «kontorkolleger» følger taust 
med på arbeidet.  ■ ■ ■

Trivelig med oppdrag som gjør at vi virkelig kan få vist hva vi duger til. Slike oppdrag kunne vi gjerne ønske oss mer av, sier murmester 
Johannes Mørkedal.

Det hender nok det er noen som lar seg distrahere litt av alle dyrene 
i denne salen av et kontor jeg har, gliser Johannes Mørkedal.



K(l)assebil.

Volkswagen Caddy.
Norges mest populære varebil 6 år på rad.

Drivstofforbruk blandet kjøring: 4,5-5,5, l/100km, Co2-utslipp fra 117-146 g/km. Caddy fra kr 172.880,- eks. mva. Prisen er veil. levert Oslo inkl. leveringsomkostninger. 
Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr utover standard.

Man ser den oftere nå, den fjerde generasjonen av Volkswagen Caddy. Noen ganger sammen med en snekker, 
andre ganger med en rørlegger eller et bud. Som forgjengerne sine er den populær hos de fleste yrkesgrupper, 
noe det er flere grunner til. Nye Caddy har nytt design, nytt interiør og en sikkerhetsstandard som er høyest i 
sin klasse. Den har kjørekomfort som en personbil, med ergonomiske seter og god takhøyde. Den tilbys med 
4MOTION firehjulstrekk og kommer i så mange ulike versjoner at du garantert finner en som passer din arbeids-
hverdag. Derfra og ut gjelder det bare å finne den igjen. Du vil nemlig ikke være alene om å velge nye Caddy.   

Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. 

www.volkswagen-nyttekjoretoy.no

Ingen over. 
Mange på siden. 
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Hun har en stillferdig fagfokus, butikk-
slaktermester Lene Lindland hos Meny i 
Grimstad. Det er først etter en halvtimes 
prat at det kommer fram at hun ble norges-
mester i sitt fag som lærling. I 2007. Og 
2008. Hun fikk da anledning til å delta i EM i 
Paris, som riktig nok var uoffisielt, og har 
det velklingende navnet «International Young 
Butchers Competition. Det synes hun var 
aldeles enestående. Glimtet i øynene blir 
enda klarere når hun forteller om opplevels-
ene der nede, og hvor glad hun er for at hun 
fikk lov til å være med. Spenningen stiger: 

-Men hvordan gikk det da?
Hun ser ned, smiler litt, og ler det liksom  
litt vekk:

-Det ble et gull og to bronse. 
Så sier hun ikke mer om den saken.  

Det er selvsagt at hun skal kunne det hun 
driver med. Hun er jo en mester. I et fag som 
akkurat nå er relativt lite, men har vært mye 
større tidligere. Og som hun håper skal vokse 
seg større. Opplæringskontorene har jobbet 
hardt for det, kan hun fortelle. Innsatsen 
har bydd på muligheter. Svært mange har 
konvertert til butikk etter mange år i restau-
ranter. Det skjer på grunn av mer forlokkende 
arbeidstider og mindre stressende arbeids-
hverdag, sier hun. Og når det gjelder butikk-
slakterfaget spesielt:

-Dette er et veldig spennende fag, og jeg 
håper virkelig at flere får øynene opp for det.

Roser arbeidsgiver
-En viktig grunn til at jeg kunne satse på 
mesterbrevet, er holdningen min arbeids-
giver har. Jeg er virkelig takknemlig for at 
Meny alltid har stilt opp, og gitt meg mulig-
heten for å utvikle meg. Det gjelder også nå, 
når jeg har to små barn som krever sitt, og 
jeg synes det er vanskelig å være på topp 
hele tida. Da har igjen arbeidsgiveren vært 
fleksibel, slik at jeg kunne trappe ned til 

assisterende ferskvaresjef. Selv tror jeg også 
at det bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø, 
fordi alle får jobbe med det som passer for 
dem i den livssituasjonen de er i. Meny er 
ikke bare en hyggelig arbeidsplass, det er 
også en arbeidsgiver som gir deg muligheter 
for å utvikle deg, og som stiller opp når du 
trenger det. Jeg synes det er viktig at det 
kommer fram, fordi jeg vil anbefale alle i min 
yrkesgruppe å satse – gjerne på Meny. Det 
vil de ikke angre, slår hun fast.

Vil jobbe dagtid
Egentlig skulle Lene bli kokk, for hun er  
glad i å lage mat, i å tilberede og skape gode 

EN BEDRE
KUNDEOPPLEVELSE

Yrket er veldig variert, og ikke minst  
spennende, synes Lene Lindland.

-Det første jeg gjør, er å planlegge dagens produksjon, og så starter jeg saga. Det er viktig at  
kundeopplevelsen blir den best mulige, og da må alt legges til rette fra starten på dagen.

TEKST OG FOTO: JØRN WAD
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Det er mange muligheter for en butikkslakter-
mester, mener Lene Lindland i Meny i 
Grimstad.



Ost er også en naturlig 
del av jobben som fersk-
vareleder, sier Lene 
Lindland.
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smaker av råvarene sine. Så hun begynte da 
også skolegangen innenfor kokkeyrket, men 
kom etterhvert i tanker om at dersom hun 
fortsatte på dette studiet, ville hun ende 
opp med en arbeidsplass som hun antagelig 
ville trives med: Enten ville det bety kvelds- 
og nattarbeide, eller helger og tidlige mor-
ninger. Så hun skiftet beite, og det har hun 
aldre angret på: 

-Nå er søndagsfri en selvfølge, og jeg har 
gått ferdig en skolegang som gir meg mulig-
heter framfor begrensninger: Jeg kan pusle 
med ganske mange forskjellige saker fram-
over, men akkurat nå trives jeg altså helt 
utrolig bra her i Meny i Grimstad, under-
streker hun.

-Er virkelig mulighetene så store for en som 
bare slakter?
-Haha, nei, men det gjør jeg jo ikke! Hun 
smiler over tanken. Og medgir at navnet  
på yrket kan være litt misvisende. Det har da 
også vært en komité i sving som skal se på 
om det ikke kan gå an å skifte navnet på 
mesterfaget:

-Men foreløpig har de ikke konkludert, 
såvidt jeg kjenner til. Du vet, dette er jo et 
serviceyrke.

Kunder forventer kunnskap
-Kundene våre forventer kunnskap, slår hun 
fast. Og håper selv at hun viser seg som en 
skikkelig serviceinnstilt medarbeider sånn i 

det daglige. Hun er ute etter å gi kundene 
en veldig positiv opplevelse hver eneste gang 
de besøker ferskvaredisken hos Meny i Grim- 
stad. Hun synes nemlig selv at hun har en 
veldig variert arbeidsdag gjennom uka, og vil 
gjerne bidra, slik at kundene også har det 
hyggelig når de er innom Meny og hennes 
kolleger. De skjærer opp kjøttet selv, og når 
det for eksempel er fårikålsesong slik det er 
nå, eller pinnekjøtt kanskje, gir det kundene 
en helt egen opplevelse å kunne peke på de 
deler av dyret de vil ha, og fortelle hvordan 
de vil ha det oppskåret. Så selv om hun inn-
rømmer at hun fortsatt må forklare grundig 
hva hun gjør når hun møter nye mennesker 
på fest, er det stadig fler som forstår det hun 
driver med. Hun har jobbet med dette i 11 år 
nå, og håper hun får stadig flere kolleger 
rundt i norske butikker:

-Det blir en helt annen opplevelse for 
kundene som handler hos meg, ganske 
enkelt. De får akkurat de kjøttvarene de 
ønsker seg, og både råd og til og med litt 
opplæring underveis, dersom de trenger det, 
forteller hun.  ■ ■ ■

Steking og annen tilberedning inngår som en del av det daglige arbeidet. Man må jo huske 
at man er en del av et serviceyrke, sier Lene Lindland.

«EN VIKTIG GRUNN TIL AT JEG 
KUNNE SATSE PÅ MESTER- 
BREVET, ER HOLDNINGEN 
MIN ARBEIDSGIVER HAR. 

JEG ER VIRKELIG TAKKNEMLIG 
FOR AT MENY ALLTID HAR STILT 
OPP, OG GITT MEG MULIGHETEN 

FOR Å UTVIKLE MEG»
LENE LINDLAND

Lene Lindland byr på ferske kjøttvarer i disken sin.
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K(l)assebil.

Volkswagen Transporter. 
Kvalitet gjennom 6 generasjoner.
Mye har forandret seg siden første generasjon Transporter, men heldigvis er mye også likt. Grunnideen 
om en effektiv, driftsøkonomisk og komfortabel varebil, er like aktuell i dag som for 66 år siden, men  
der T1 måtte nøye seg med en 1,2 liters bensinmotor med 25 hestekrefter, kommer T6 med fem ulike 
bensin- og dieselmotorer fra 102-204 hk. Transporter setter fortsatt standarden i klassen. De nye 
sikkerhetssystemene inkluderer blant annet Front Assist med City nødbremsfunksjon, Multikollisjonsbrems 
og Tretthetsvarsler. Du får den også med Adaptiv Cruise Control og Fjernlysassistent, for å nevne noe. 
Historien fortsetter hos din nærmeste forhandler.   

Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. 

www.volkswagen-nyttekjoretoy.no

Originalen siden 1950.

Drivstofforbruk blandet kjøring: 5,8-9,4 l/100km, Co2-utslipp fra 153-220 g/km. Transporter fra kr 292.780 eks. mva,-. Prisen er veil. levert Oslo inkl. leveringsomkostninger. 
Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr utover standard.
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Kongsvingervegen 6, 2040 KLØFTA

Sett opp hus og hytter med egen tilhengerkran

tlf  939 50 100
www.klaas.no

Salg og utleie

DIGITALISERING:
De første e-fakturaene er ute
Nå slipper du å taste inn lange KID-nummer.  
Mesterbrev sender nemlig ut sine første e-fakturaer  
i disse dager til nye mestere.

Mesterbrev er i disse dager i gang med å digitalisere flere områder,  
og innføringen av eFaktura hører med her. I praksis betyr dette at du som 
ny mester kan bruke mindre tid foran skjermen (eller regnskapsføreren 
din), med blant annet å taste inn KID-nummer.

Det betyr også at den gode gamle papirfakturaen snart  
er historie.

- Går alt etter planene blir alle fakturaene sendt  
ut elektronisk for neste år, sier daglig leder for 
Mesterbrevnemnda, Johanne Wulfsberg-Gamre.
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– Jeg kjenner at jeg er drittlei, sier Jannicke 
Romøren Eriksen. Buntmakermesteren får 
huden full av kjeft, noen ganger trusler, for  
å gjøre den jobben hun er så glad i.

– Kunnskapsløse
– Vi jobber med et dødt materiale. Det blir  
vi angrepet for av folk som velger å være 
kunnskapsløse, sier hun. Og: – Jeg elsker 
faget over alt på jord. Jeg ville ikke byttet 
det bort en eneste dag.

Inntil for et halvt år siden drev hun stor 
pelsbutikk hjemme i Tønsberg. Den siste 
rene pelsbutikken i Norge. Nå har hun flyttet 
ned i kjelleren og konsentrerer seg om 
håndverket – hun syr nytt og syr om  
gammelt.

Ribbede fugler
– Boblejakkene kom, og det er jo ingen  
som tør å skille seg ut. Slik forklarer hun 
nedgangen i butikksalget. Nok en gang rister 

hun på hodet av forbrukerne som angriper 
buntmakerne og snakker om dyrevelferd:

– Jakker som er fylt med dun fra ribbede 
fugler, dét er greit. – Eller fleece? Plast? 
Kjempemiljøvennlig! sier hun ironisk.

Det er 22 år siden Jannicke Eriksen valgte 
buntmakerfaget. Den gangen var det ikke 
mye snakk om å sjekke hvordan dyrene 
hadde hatt det.

HETSES FOR Å
GJØRE JOBBEN SIN
Arbeider du med pels, blir du mobbet og truet. Jannicke Eriksen mener det skyldes mangel på kunnskap. 
Selv valgte hun buntmakerfaget for å skape varige verdier.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

Jannicke Eriksen hadde fagbrev i kjole- og draktsøm før hun gikk videre til buntmakerfaget.
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Pels som miljøvinner
I dag snakker hun gjerne om pels som 
 miljøvinner.

– En mink har du i 40 år. Pels går i arv. 
Tenk på alle boblejakkene du må kaste i 
løpet av 40 år fordi de er utslitt, sier Eriksen.

Hun respekterer veganere, som har tatt  
et klart valg og unngår alle produkter av dyr. 
De som hetser pels samtidig som de spiser 
kjøtt og går i dunjakker, derimot, dem har 
hun lite til overs for. Med sosiale medier har 
hetsen økt. Enkelte ganger har Jannicke 
Eriksen mottatt direkte trusler.

– Jeg har gått noen runder med meg selv 
og tenkt «hvems kamp er dette egentlig?». 
Jeg overtar et dødt materiale – hvorfor er 
det jeg som skal stilles ansvarlig for hvordan 
bøndene steller dyrene sine?

Sys om
Det som betydde noe for henne da hun 
begynte i faget som ung jente, var ikke 
 glamour og dyre kåper, men varighet og 
resirkulering. Bruk og kast er ikke hennes 
greie, som hun sier det selv. Derfor forvalter 
hun varige verdier, og syr dem om når det 

trengs. Selv går hun rundt med mormorens 
gamle pels, snart 50 år gammel og sydd om 
tre ganger.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha noe 
unikt; noe som ikke alle andre har, sier hun.

I dag blir mange av de gamle kåpene til 
pledd. Når vintrene blir mildere, er det ikke 
bruk for å kle seg i rev, vaskebjørn eller ulv 
lenger. Dessuten har moten forandret seg. 
80-tallets voluminøse kåper er erstattet av 
mindre og smalere modeller. Kvinner er i 
hvert fall ikke opptatt av å se større ut enn 
de er.

Buntmakermesteren arbeider med dødt skinn, ikke med levende dyr. Men Jannicke 
Romøren Eriksen har måttet sette seg inn i dyrevelferdsdebatten.

«HVORFOR TAR DU IKKE ET 
BILDE AV DEG SELV MED 

NAKNE DYRELIK, RIBBET FOR 
PELS, DITT MONSTER?»

(FRA ET FACEBOOK-INNLEGG)

I dag er det mange av de store, mørke 
kåpene fra noen tiår tilbake som skal sys 
om, for eksempel til pledd.



Mangler lærlinger
Det var litt skummelt å legge ned butikken, 
men hun har mer enn nok å gjøre og en 
solid ordrereserve. Samtidig har hun ikke 
sluttet med å selge pels – men nå kan hun 
arbeide mer med kvaliteten og utseendet 
sammen med hver enkelt kunde, og til og 

med gå på den enkelte farmen og plukke ut 
sine egne skinn.

På veggen henger et grevlingskinn. Det 
stammer fra en påkjørsel, men hun har også 
sydd jakke for en jeger som kom med 30 
mårskinn som han hadde beredt selv. 
Buntmakermesteren oppfordrer gjerne til  

å bruke norske garverier i stedet for å gå 
utenlands for å få det billigst mulig.

Det ser ikke lyst ut for buntmakerfaget. Lær- 
linger er mangelvare. – Jeg tror vi kan klare å ta 
tilbake faget som en nisje med genuine, hånd- 
plukkede produkter. Vi er nødt til å være stolte 
av håndverket, sier Jannicke Eriksen. ■ ■ ■

www.facebook.com/MBvarebil

Pris inkl. lev. Oslo. Forbruk blandet kjøring: 0,66 liter pr/mil. CO2-utslipp: 174 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS. www.mercedes-benz.no
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Eks.
mva.375.500,-

Vito 114 4x4 • 7-trinns automat med personbilkomfort
• Konstant 4MATIC firehjulsdrift
• Rå fremkommelighet
• Forbruk 0,66 (174g CO2)

Star Autoco AS - Skedsmo, Trondheimsveien 62, 2019 Skedsmokorset, 
63879090, starautoco.no / facebook.com / StarAutocoSkedsmo /

210x139,7_Vito_Star_Autoco_Mesteren.indd   1 14.09.2016   14.04

«HÅPER DU LIDER SAMME 
SKJEBNE SOM DYRENE DU 
STØTTER GRUSOM TORTUR 
OG DRAP PÅ, DIN MORDER.»

(FRA ET FACEBOOK-INNLEGG)



Jeg forsikrer at opplysningene gitt i denne søknaden er fullstendige og riktige, og at jeg er gitt godkjent fullmakt fra søkerbedriften til å tegne slik 

fakturaavtale med Biltema. Jeg aksepterer at jeg kan bli holdt personlig ansvarlig for brukt kreditt om slik fullmakt fra bedriften ikke foreligger. 

Vi binder oss til enhver tid gjeldende betalingsvilkår og er inneforstått med at varene selges med salgspant. Det er vårt ansvar å opplyse om 

de ansvarlige med rett til å handle. Vi er også inneforstått med at Biltema kan avslå søknaden uten nærmere forklaring etter at kredittsjekken er 

gjennomført og at Biltema til enhver tid kan justere bevilget kreditt. Firmaattest skal legges ved skjemaet.

Firmanavn:*

Foretaksnummer:*

Søknadsskjema 
bedriftskunde

Alle felter merket med * må fylles ut. SKRIV TYDELIG.

Fakturaadresse:*

Besøksadresse:

Postnummer:* Poststed:*

Telefon:

Kontaktperson hos bedriften:*

Mobiltelefon:

Lagt ved firmaattest 

(sett kryss):*

E-post-adresse:*

Bedriftens kontonummer:*

Ønsker å handle hos følgende Biltema-varehus:

Personer med rett til å handle:

Kundenummer:
Innvilget løpende kreditt:

Legitimasjonsnummer:

Ønsket kredittbeløp:*
Ønsker spesifisert følgende prosjekt og rekvisisjons-

nummer på faktura:*

Fylles ut av Biltema:

sendes til: post.norge@biltema.com

1.
2.

3.

Ønsket fakturaformat 

(sett kryss):* Post:

1.
2.

3.

Sted/dato:

Stilling:*

Signatur, ansvarlig for signatur hos bedriften:*

Ja: Nei:

E-post: Ehf:

Biltema - Et meget godt alternativ 
også for bedriften!

•	 Få	alt	samlet	på	en	faktura
•	 Faktura	med	opptil	30	dagers	betalingstid
•	 Spar	tid	ved	raskt	og	enkelt	kjøp
•	 Lange	åpningstider	og	god	tilgjengelighet	

Noen	av	fordelene	ved	å	bli	bedriftskunde:

Hos Biltema kan du leverere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis. 

Du kan fylle ut 

søknadsskjema 

på våre nettsider
st.

Från

4990

Ringperm, A4 
EU-standard. Smal rygg: 50 mm. 
Gripehull i ryggen. Rød/Blå/Sort.
 28-033

2690
stk.

Skrivebordsett, 3 deler
Dokumentkur v, penneholder og brevholder av sort stål.
28-3320

169,-

Hullemaskin
Av plast og metall. Underdelen er lett å ta av 
for tømming. Klarer 16 ark om gangen.
28-043

3990

Stiftemaskin
For stifter 24/6 og 26/6. Kapasitet: 20 ark 
A4 80 g papir. Kan lades med ca. 70 stifter. 
28-360

2990

Kulepenner, 30-pk.
28-165

4990
Notatblokker
Selvklebende. 400 lapper, 75 x 75 mm.
28-328

2490

ALTA, ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, DROTNINGSVIK, DRØBAK, EGERSUND, ELVERUM, FAUSKE, FINNSNES, 
FOLLO (SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, FØRDE, GJØVIK, GOL, HADELAND, HAMAR, HARSTAD, HAUGESUND, HELL, HØNEFOSS, JESSHEIM, KARMØY (ÅKRA), 
KIRKENES, KONGSBERG, KONGSVINGER, KRISTIANSAND,  KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, LYNGDAL, MALVIK, MJØNDALEN, 
MO I RANA, MOLDE, MOSJØEN, MOSS, NAMSOS, NARVIK, OSLO, SANDEFJORD, SANDNES, SARPSBORG, SKIEN, SKJETTEN, SOGNDAL, STEINKJER, 
STORD, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, VOSS, ÅLESUND 815 32 815 - www.biltema.no

Følg	Biltema	på	Facebook,	
Instagram	og	Youtube!

Chat 
med oss 
på nett!

Meld	deg	på	vårt	
nyhetsbrev.	
Påmelding	finner	du	
på	www.biltema.no.
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Kopieringspapir
For blekk-/laserskriver, faks og 
kopimaskin. A4. 80 g/m².
28-250

5-pk 199,-

Papirkurv
Av sort stål. Høyde 340 mm.
28-3321

6990

Från

4990

Brevkurver, 2-pk 
Av plast. Kan stables. 
Mål: 270 x 330 x 60 mm.. 
 28-121

5990

Arkivboks, A4, 10-pk.
Av bølgepapp. Kan stables. Høyde: 80 mm.
 28-2150

5990

10-pk

Makuleringsmaskin
Automatisk start. Makulerer papir fra 
kvitteringsstørrelse opp til A4-ark. Maks. 
5 ark (80 g/m²) kan mates inn samtidig.
24-842

259,-
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Hele 31 nye mestere ble tildelt 
mester brevet i tømrerfaget, i den 
hittil  største mesterbrevutdelingen, 
som gikk av stabelen i Håndverker- 
salen i Oslo tirsdag 25. oktober.

Stolte karer
De tre nyslåtte mesterne Thomas 
Bredvei, Mads Hammer og Ole 
Herman Krefteing er tre som nå  
kan kalle seg mestere. Alle med 
tilhørighet i Bærum.

- Vi har jobbet mye med dette 
så nå er det svært deilig å bli 
ferdig med mesterutdanningen  
– og endelig kunne kalle seg 
mester, forteller Mads Hammer.

Han får full støtte fra sine nye 
med-mestere, som også synes 

MESTERKARRIERE I TØMRERFAGET:
- Kult å kunne kalle seg

MESTER

STOLTE: Thomas Bredvei (fra venstre), Mads Hammer  
og Ole Herman Krefting er nye mestere.

Nye mestere
i alfabetisk rekkefølge:
Martin Haugen Aae
Stian Aass
Joakim Berge
Marius Bolle.
Thomas Bredvei
Anders Buck
Mats Eriksen
Jonny Fjeldstad
Bård Fornebo
Erik Widell Foss
Martin Gammelmoe
Vidar Hafslund
Leif Kenneth Lindhart Hagen
Mads Hammer
Kristian M. Haraldseth

Håkon Hosle
Hrolfur Ingolfsson
Thomas Lyngholm Jakobsen
Nils Martin Kiserud
Espen Knutsen
Ole Herman Krefting
Are Kvålsgard
Øystein Linnes
Martin Lyseggen
Ronny Mogan (ikke på bildet)
Endre Nesset-Holsve
Daniel Philipp Ivar Nilstun
Stig Rune Lillebo Nyheim  
(ikke på bildet)
Veiko Punnar
Stian Claudi Reinung
Lennart Sandersen  
(ikke på bildet)
Martin Skarderud
Alexander Wøien

TEKST OG FOTO: TERJE HAUGEN
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de har langt ned mye arbeid i utdanningen sin – men at de nå har 
fått lønn for strev.

- Vi føler at vi nå sitter igjen med mye, forteller Krefting videre.
De er nå tre stolte karer som nå kan kalle seg mestere, etter den 

største mesterbrevutdelingen i faget så lang.

34 nye mestere totalt
Det var Mesterbrevnemndas daglige leder 
Johanne Wulfsberg-Gamre som hadde gleden 
av å overrekke de 31 nye mesterbrev ene i 
Håndverkersalen i Oslo nylig. Som ord på 
veien for de nye mesterene minnet 
Wulfsberg-Gamre om hvor viktig det er å 
utvikle faget.

– Dere har god grunn til å være stolte  
av mesterbrevet dere nå har fått, men det 
følger også med et ansvar for at faget 
utvikler seg. Her kan vi legge til at noen  
få ikke hadde anledning til å møte (gyldig 
fravær), slik at tallet på nye mestere ble 
totalt 34.

Livslang læring
Det var Byggmesterforbundets lokalfor-
eninger i Oslo og Romerike som arrangerte 
og ellers hadde regien sammen med Oslo 
Håndverk og Industriforening. Her benyttet 
forbundets daglige leder, Frank Ivar Andersen, 
anledningen til å minne de nye mestrene  
på at de nå har en kompetanse slik at de 
kan utføre oppgaver andre ikke kan gjøre. 
Også han understreket at den som tror  
han er ferdig utlært, bare er ferdig, ikke 
utlært.  ■ ■ ■
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Årets Yrkes-NM gikk av stabelen i Vestlands-
hallen utenfor Bergen i midten av oktober. 
Tradisjonen tro tok også Mesterbrev turen 
innom for å se nærmere på fremtidens 
 mestere. Og skal vi dømme ut fra besøks-
tallene fra årets Yrkes-NM ser det fortsatt  
ut til å være en meget solid interesse for 
yrkesfagene, og herunder det mange veier 
som leder fram til mesterbrevet.

Dette selv om det er en svak nedgang med 
tanke på antall besøkende. Rundt 20 000 
var innom dørene de fire dagende arrange-
mentet pågikk. Sammenlignet med besøks-
tallene fra Yrkes-NM i Trondheim i 2014 er 
det en rundt 6 000 færre besøkende i år.

- Fantastisk innsats
Men videre kan det meldes om mange 
 positive tilbakemeldinger, ifølge arrangøren 
WorldSkills Norway, som ellers vil takke alle 
involverte for en fantastisk innsats både før 
og under arrangementet.

- Deltakerne har gjort en fabelaktig inn-
sats og er alle vinnere. Dommerne har stått 
på med oppgaver og bedømmelser nesten 
døgnet rundt, og bransjene har holdt på 
med forberedelser, uttak og gjennomføring i 
lang, lang tid, melder arrangøren på sine 
hjemmesider worldskills.no.

Erna Solberg i murerfaget
Her kan vi legge til at statsminister Erna 
Solberg også tok seg god tid til en tur på 

arenaen, hvor hun blant annet fikk sjans til 
å svinge murespaden.

- Ikke så enkelt som det ser ut, ble 
hennes kommentar i den saken, etter å ha 
forsøkt seg som murer.

Fullstendig liste over deltagere og vinnere 
i alle fag finner du på hjemmesidene til 
arrangøren WordSkills. Samarbeidsparter i 
Hordaland var ellers Hordaland fylkeskom-
mune, Bergen kommune, Yrkeslabyrinten, KS, 
LO og NHO Hordaland. ■ ■ ■

YRKES-NM 2016:
STOR INTERESSE 
FOR MESTERFAGENE
Yrkes-NM 2016 er vel i havn for 
denne gang og arrangørene er 
svært fornøyde med et besøkstall 
på rundt 20 000.

TEKST OG FOTO: TERJE HAUGEN



Mitsubishi L200
Setter en ny standard.

Pris fra utrolige kr

330.800,-*

FOR NÆRMESTE FORHANDLER RING 23 37 61 00  *Veil. pris pr. 01.09.2016 levert Drammen inkl. mva og leveringsomkostninger. Frakt til forhandler utenfor Drammen 
og årsavgift kommer i tillegg. Forbruk: 6,4-7,2 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 169-189 g/km. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. Med forbehold om trykkfeil.

Arbeidsjern med personbilkomfort.
Mitsubishi L200 er en råsterk pickup med 181 hk/430 Nm og tilhengervekt opptil 3.1 tonn. Samtidig er bilen svært 
komfortabel, med gode kjøreegenskaper og masse utstyr. L200 leveres med justerbare skinnseter, justerbart tele-
skopratt, stabilitetskontroll, traction control, regnsensor, cruise control, ryggekamera, DAB+ radio og kjørecomputer. 
Toppmodellen Instyle+ kommer i tillegg med Bi-Xenon hovedlys. L200 passer perfekt for tø� e, norske forhold og
setter en ny standard for sin klasse. Pressen lovpriser bilen. Prøv den og se om ikke også du liker den! 
             

L200 4WD Club Cab fra kr. 330.800,-* inkl. mva      L200 4WD Double Cab fra kr. 339.800,-* inkl. mva   

Ta kontakt med nærmeste forhandler for å avtale prøvekjøring.

GARANTI

5ÅR
100.000km
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Avvikling av ekstraferie for eldre arbeidstaker
En 60 år gammel dyktig og erfaren fagarbeider ved en tariffbundet 
bedrift ønsket å avvikle sin lovbestemte ekstraferie på 6 virkedager 
i tiden 5. til 10. desember d.å. for å besøke datteren i Paris. Denne 
perioden passet best for både han og datteren, for begge er travelt 
opptatt med ulike gjøremål.

I begynnelsen av oktober hadde fagarbeideren og mesteren en 
samtale om denne ferien. Det ble da klart at mesteren ikke kunne 
imøtekomme et ønske om ferieavvikling i den aktuelle perioden. 
Grunnen til dette var at bedriften hadde fått en spesielt stor ordre 
som medførte at produksjonen måtte økes i flere uker, og denne 
ordren måtte være ferdig utført innen 15. desember. To medarbeid-
ere hadde for øvrig permisjon ved produksjonsavdelingen. Avdelingen 
måtte derfor styrkes ved ansettelse av flere arbeidstakere, opplyste 
mesteren. Mesteren mente at det ville skape betydelige problemer 
for produksjonen hvis medarbeideren avviklet ekstraferien sin slik 
han ønsket, og derfor krevde han at vedkommende valgte et annet 
tidspunkt for denne ferien.

Fagarbeideren viste til en bestemmelse i ferieloven om at han 
selv kunne bestemme tiden for ekstraferien, selv om situasjonen 
for bedriften var slik som opplyst.

Det fremgår av ferieloven § 5 (2) at arbeidstaker som fyller 60 år 
i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager.

I henhold til ferieloven § 6 (1) første ledd er det arbeidsgiver som 
fastsetter tiden for den alminnelige feriefritid i de tilfeller det ikke 
oppnås enighet. Når det gjelder arbeidstakere over 60 år, bestemmer 
de imidlertid selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre 
annet er avtalt, jf. lovens § 6 (1) annet ledd. LO og N.A.F. (NHO fra 
1. januar 1989) inngikk en avtale om ekstraferie for eldre arbeids-
takere ved tariffrevisjonen i 1976, og denne avtalen er inntatt som 
en bestemmelse i overenskomsten (tariffavtalen) som bedriften er 
bundet av. Bestemmelsen som skal anvendes, har følgende ordlyd:

«Det er forutsetningen at arbeidstakernes ønsker når det gjelder 
avvikling av ekstraferien imøtekommes så langt som mulig.

Hovedorganisasjonene er imidlertid enige om at ekstra ferie for 
eldre arbeidstakere ikke kan kreves henlagt til tidspunkt som 
skaper vesentlige vanskeligheter for produksjonen eller systematisk 
ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet. Hvor dette er 
tilfelle, har bedriften rett til å kreve at arbeidstakeren velger et 
annet tidspunkt for avvikling av sin ekstraferie.»

På bakgrunn av det som er opplyst om de faktiske forhold, blir 
konklusjonen i henhold til denne avtalebestemmelsen at bedriften 
kan kreve at fagarbeideren velger et annet tidspunkt for avviklingen 
av ekstraferien enn det som var planlagt. 

Oppsigelse under foreldrepermisjon 
Etter grundige vurderinger har en bedrift planlagt å si opp fem 
arbeidstakere for å gjennomføre nødvendige innskrenkingstiltak. 
Det er opprettet tariffavtale ved bedriften, og ledelsen informerte 
derfor arbeidstakernes tillitsvalgte og drøftet saken i henhold til 
bestemmelsene i Hovedavtalen LO-NHO. Før arbeidsgiveren fattet 
beslutning om oppsigelse, ble spørsmålet også drøftet med hver 
enkelt av de fem arbeidstakerne, slik det kreves etter saksbehand-
lingsreglene i arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. 

Partene var enige om at oppsigelsene hadde tilstrekkelig  
saklig grunn. Når det gjaldt en ung kontormedarbeider som hadde 
foreldrepermisjon etter fødsel, var det enighet om at hun kunne 
sies opp, men den tillitsvalgte var uenig med mesteren om at dette 
kunne gjøres i hennes permisjonstid. 

Fordi det dreide seg om oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkning, 
hevdet mesteren at vedkommende ikke skulle behandles anner-
ledes enn de fire andre personene som skulle sies opp.

Ifølge arbeidsmiljøloven § 15-9 andre ledd kan en arbeidstaker 
som har svangerskapspermisjon 

(§ 12-2), omsorgspermisjon (§12-3), fødselspermisjon(§ 12-4)  
eller foreldrepermisjon ( § 12-5 første ledd) i inntil ett år, ikke sies 
opp med virkning i fraværsperioden når arbeidsgiver er klar over at 
fraværet skyldes slik permisjon. Kontormedarbeideren kan derfor 
ikke sies opp med virkning under foreldrepermisjonen, selv om opp-
sigelsen begrunnes med driftsinnskrenkning. Vedkommende har 
denne beskyttelsen når det gjelder virkningene av en oppsigelse, 
men hun er ikke vernet mot at arbeidsgiver leverer oppsigelsen til 
henne under permisjonen. Dersom det blir gitt lovlig oppsigelse «til 
fratreden på et tidspunkt som faller innenfor dette tidsrommet, er 
oppsigelsen gyldig, men oppsigelsestiden forlenges med et tilsvar-
ende tidsrom», heter det videre i bestemmelsen.

Kontormedarbeiderens beskyttelse mot virkningene av en opp-
sigelse gjelder altså, som allerede nevnt, for en periode på inntil  
ett år når det tas ut permisjon etter nevnte lovbestemmelse. 

Avslutningsvis nevnes for oversiktens skyld, uten at det har noe 
med denne saken å gjøre, at en arbeidstaker ikke har en slik 
beskyttelse mot avskjed. Hvis det under permisjonstiden foreligger 
tilstrekkelig dokumentasjon for at en arbeidstaker har gjort seg 
skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av  
arbeidsavtalen, f. eks. økonomisk utroskap, kan vedkommende 
avskjediges.  ■ ■ ■

JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER I denne spalten tar juristen opp spørsmål som ofte reiser seg når man leder 
en håndverks bedrift. Har du problemer i din bedrift, kan det hende du vil finne 
svaret her. Du kan tipse juristen ved å sende epost til post@mesterbrev.no

Avvikling av ekstraferie for eldre  
arbeidstaker og om oppsigelse  
under foreldrepermisjon 

TEMA:

Det er spørsmål om en 60 år gammel arbeidstaker selv kan 
 bestemme når ekstraferien på seks virkedager skal avvikles. 
Videre redegjøres det for om en ansatt kan sies opp under 
 foreldrepermisjon på grunn av driftsinnskrenkninger.

Odd Bjørnås er bl.a. utdannet jurist. 
Han har tidligere vært ansatt i private 
bedrifter, statlig virksomhet og arbeids
giverorganisasjonene N.A.F. og NHO.
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Kunden kan kreve en faktura som gjør at han kan se hva slags arbeid 
som er gjort, hvor lang tid det har tatt og hvilke materialer som er 
brukt. Dersom prisen ikke har vært avtalt på forhånd skal det gå 
frem av fakturaen hvordan beløpet er regnet ut. Hvis det i utgangs-
punktet var enighet om en fast pris og det i tillegg har blitt avtalt 
ekstraarbeid underveis, skal dette arbeidet spesifiseres særskilt.

Det som er verdt å merke seg er at det ikke er lov til å kreve 
bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, gebyr for skriving  
og sending av rekning eller liknende i tillegg til prisen for tjenesten.

Når kunden har mottatt en faktura er han pliktig til å betale den 
prisen som står oppført om han ikke innen rimelig tid gir beskjed om 
at han ikke godtar den. Dette gjelder ikke hvis fakturaens pålydende 

er høyere enn den avtalte prisen eller hvis det er åpenbart at prisen 
er urimelig.

Betalingsforfall er alltid etter at tjenesten er ferdig utført med 
mindre man har avtalt noe annet. Det er vanlig å avtale at noe av 
beløpet forskutteres sånn at håndverkeren kan kjøpe inn nødvendig 
materiell. Dette bør gjøres skriftlig i det avtalen inngås. En ide kan 
være å dele kontrakten opp i flere delmål og fakturere for medgått 
tid og arbeid etter at hvert delmål er ferdigstilt. 

Hvis en kunde krever å få en faktura han har fått tilsendt nærmere 
spesifisert trenger han ikke å betale den før han har mottatt spesifisert 
regning. Det kan derfor være kostnadsbesparende å ha gode rutiner 
for regningsspesifisering. ■ ■ ■

Regiondirektør 
Pia Kleppe Marken

OM FAKTURERING  
AV TJENESTER
Forbrukerrådet får jevnlig henvendelser fra forbrukere som lurer på om de kan kreve spesifisert 
faktura for en tjeneste. Svaret på det er ja og her kommer en nærmere forklaring på de reglene 
som gjelder for oppgaven med å få inn penger for arbeidet man har utført.

Foto
: CF W

esenberg/Ko
lo

nihaven.no

INNLEGG FRA FORBRUKERRÅDET

Telefon 63 91 20 40

Modell med 1 logo:
14 karat gull (585/1000) med 
mestermerket i gull og blå emalje.

Modell med 2 logoer:
14 karat gull (585/1000) med 2 
mestermerker i gull og blå emalje. 
Midtfeltet graveres med Mesterens 
initialer.

Ringen blir gravert innvendig med
ditt mesternummer og levert i gaveeske. 
Kun registrerte mestere har tillatelse 
til å bære ringen.

Service og eventuelle forandringer i 
størrelse utføres av vårt firma.

Mesterringen

Sigmund Espeland AS er en av Norges største produsenter av smykkevarer i gull og 
sølv. I gullsmed- og gavebransjen er selskapet kjent for sitt brede utvalg av kvalitets-
produkter. Mesterringen ble designet av Sigmund Espeland i 1988.

Modell med 1 logo kr 
Modell med 2 logoer og felt for initialer kr 
Priser er inkl. mva, porto og oppkravsgebyr.

john@espeland.no 

www.espeland.no
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Digital reklame har siden nittitallet utviklet 
seg fra enkle display-annonser til interaktive 
kommunikasjonsstrømmer. Mens reklame 
tradisjonelt har vært drevet som kampanjer 
som følger annonsørenes behov for å selge, 
går utviklingen i dag i retning av at reklamen 
er personalisert, dynamisk og i takt med kjøps- 
prosessene kundene har. Gjennom systema-
tisk innsamling av data identifiseres og ana-
lyseres den enkelte kunde slik at reklamen 
kan personaliseres (skreddersys).  

Digitale spor 
Facebook blir stadig større og mektigere i 
det norske reklamemarkedet. Hovedårsaken 
er muligheten kanalen har for svært mål-
rettet markedsføring. Dette ved hjelp av 
algoritmer som finner mønstre i bruker-
atferd, som ofte gir et svært treffende bilde 
av hvem vi er og hva vi liker.  

En studie gjennomført ved universitetene i 
Cambridge og Stanford i 2015, slår fast at digi- 
tale spor vi legger igjen etter oss når vi liker, 
deler og kommenterer innhold på Facebook, 
gir et svært godt bilde av hvem vi er og hva 
vi liker, faktisk mer treffsikre enn vurderinger 
gjort av venner eller nær familie. Det kan gi 
virksomheter en betydelig bedre dekning i 
målgruppen enn eksponering i andre kjøpte 
kanaler, som avis, TV, magasin og direkte-
reklame i postkassen.

Personaliserte budskap 
En viktig forutsetning for at reklame på Face- 
book skal være mer effektiv enn reklame i 
andre kanaler, er at Facebook klarer å samle 
så detaljert informasjon om den enkelte for-
bruker som mulig - med hensyn til demografi, 
interesser, handlemønster og så videre. Data- 
ene kan brukes til å identifisere målgruppene 
meget presist, slik at virksomheter kan sende 
sitt budskap til de kundene som har størst 
potensial for å respondere på budskapet. 

Leverer ikke på relevans
Å treffe med reklame på Facebook er imidler- 
tid ikke er så enkelt som mange åpenbart 
tror. Studier jeg selv har gjennomført viser  

at Facebook i dag er etablert som en medie-
kanal hvor forbruker generelt sett er positiv 
til personlig reklame på kanalen. 

Samtidig viser undersøkelsen at svært mange 
forbrukere opplever at reklamen på Facebook 
ikke leverer på forventningen om relevant og 
nyttig reklame. Dette oppleves som irriterende 
og reklamen har ingen effekt. I verste fall kan 
irriterende reklame skape et dårlig inntrykk 
av virksomheten, og gi en negativ effekt. 

HVORDAN LYKKES MED REKLAME PÅ FACEBOOK?
AV CECILIE STAUDE

Det digitale mediebildet er dynamisk og i stadig endring. I Norge utgjør 
digital annonsering om lag en tredjedel av det totale reklamemarkedet.  
Alle prognoser tilsier at veksten fortsetter og prognosene er at digital 
 reklame vil utgjøre om lag 50 % av all reklame i løpet av 2017. Virksom- 
heter må forholde seg til endringene og legge om markedsføringen slik at 
man når frem til eksisterende og potensielle kunder med sine budskap.

Cecilie Staude er høyskolelektor ved 
Handelshøyskolen BI, skribent og fore-
dragsholder og brenner for 
sosiale medier og kommunikasjon. 
Sammen med statsviter Svein Tore 
Marthinsen har hun skrevet boka 
«Sosial kommunikasjon». Cecilie blogger 
på: http://ceciliestaude.no/ og http://so-
sialkommunikasjon.no/

FOR Å LYKKES MED REKLAME PÅ 
FACEBOOK ER FØLGENDE VESENTLIG:

Tydelig mål og strategi: 
Virksomheter må ha en tydeligere overordnet strategi for aktiviteten på Facebook slik  
at man når frem med sine budskap. Flere studier viser også at det er samspillet mellom 
kommunikasjon i ulike mediekanaler som bestemmer om man får god eller dårlig effekt, 
og effekten av kommunikasjon i sosiale medier blir større dersom denne samordnes 
med kommunikasjon i massemediekanalene og egne kanaler.

Call to action – hvilken handling skal utløses? 
Å ha klare mål med hva innholdet skal utløse av handling er vesentlig, ikke minst for 
over tid å kunne måle effekter av aktiviteter på Facebook opp mot hva som legges inn 
av ressurser i andre kanaler. 

Oppfølging av respons og interaksjon 
Virksomheter må jobbe bedre med innhold som engasjerer brukerne.  Dette fordi 
Facebookalgoritmen gir en ”score” til poster som er tilgjengelig i nyhetsstrømmen 
basert på engasjement  i tillegg til brukerhistorikk, preferanser, og innstillinger.  Den 
posten med høyest score havner øverst i nyhetsstrømmen. Poster med dårlig score vises 
ikke.  Det handler dermed om å få opp frekvensen av likes, delinger og kommentarer. 

Innsikt gjennom systematiske analyser: 
Digitale spor forteller oss bare en brøkdel av hva som skal til for å lage reklame som 
engasjerer og skaper effekt i form av salg og merkevarebygging på Facebook. Virksom- 
heter må derfor utvikle en dypere forståelse for at effektiv facebookreklame må baseres 
på data fra både interne og eksterne datakilder for å treffe best mulig. Ved å integrere 
data fra ulike kilder får man et helhetlig datagrunnlag for å analysere hvilken kommuni-
kasjon som gir effekt for ulike kundesegmenter. Først da kan budskap utformes basert 
på suveren kundeinnsikt.

Kontinuerlig oppfølging
Innsikten om kunder må oppdateres kontinuerlig slik at den fanger opp faser i kjøps-
prosessen og den generelle konkurransesituasjonen som endres dynamisk og stadig 
hyppigere. Det betyr at arbeidsmetodene i markedsføring i mye større grad må baseres 
på data, analyse og innsikt slik at strategiske og taktiske beslutninger bidrar til å utløse 
gevinster. Bedriftene må derfor bygge opp sin egen analytiske kapasitet, samtidig som 
den analytiske innsikten integreres i organisasjonen. Klarer man det, kan effekten av 
Facebook bli meget stor. ■ ■ ■
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Spar til bolig: 
Det er knapt noen spareform som er mer lønnsom enn boligsparing 
for ungdom (BSU). Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du 
spare inntil 25.000 kroner og få skattefradrag på 20 prosent av spare - 
beløpet. Sparer du maksimalbeløpet, gir det deg 5.000 kroner i spart 
skatt. Samlet sparebeløp kan ikke overstige 300.000 kroner. 

Spar formuesskatt ved å gi forskudd på arv: 
Dersom du har netto formue som overstiger fribeløpet kan du redu-
sere formuesskatten ved å gi barna forskudd på arv. Barna må være 
17 år, hvis lignes de uansett sammen med foreldrene.

Realisere aksjer eller fond?  
Etter nyttår går skatten på aksjegevinster opp, og dersom du har 
aksjer med gevinst du vurderer å selge uansett, vil det være gunstig  
å selge før nyttår. 

Dersom du skal selge aksjer med tap før nyttår bør du gjøre et 
nøye regnestykke. Etter nyttår blir fradraget på grunn av tapet 
høyere enn det var i 2016. Normalt sett vil det derfor lønne seg  
å avvente og selge over nyttår. 

Utbytte? 
Skatten på aksjeutbytte øker til neste år, så dersom du har utbytte-
grunnlag i selskapet kan det lønne seg å beslutte utbytte før nyttår. 
Dersom du i tillegg beslutter at utbetaling av utbyttet forfaller først 
til neste år dette ikke formueseffekt for deg før til neste år igjen  
– ikke forfalt utbytte regnes ikke som formue for aksjonæren. 

Utsett utbetalinger til 2017: 
Hvis du i 2016 passerer grensene for trinnskatt 3 og 4 (toppskatt) og 
forventer lavere inntekt i 2017, kan det lønne seg å forskyve utbetal-
ingstidspunktet til over nyttår. Dette kan være aktuelt hvis du har 
bonus, provisjoner eller overtidsgodtgjørelse til gode.

Kjøp av private tjenester: 
Du kan i 2016 betale privatpersoner inntil 6.000 kroner skattefritt 
for mindre tjenester i tilknytning til ditt hjem eller din fritidsbolig.  
Har du for eksempel avtalt med naboen at han skal skifte ut kjøkken- 
innredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet i år. Han 
vil da kunne motta 6.000 kroner skattefritt i 2016, sluttføre arbeidet 
og motta inntil 6.000 kroner skattefritt i 2017.

Gi gaver til gode formål: 
Gaver til frivillige organisasjoner, for eksempel Redd Barna eller Røde 
Kors, gir skattefradrag dersom gaven til den enkelte organisasjon er 
minst 500 kroner. 

Kjøp av driftsmidler – avskrivning: 
Er du næringsdrivende skal driftsmidler (maskiner, datautstyr, møbler 
osv.) med kostpris over 15.000 kroner avskrives. Har du konkrete 
investeringsplaner er det derfor lurt å investere sent på året da 
avskrivningsbeløpet blir like stort uansett når på året du har investert.

Rådet for 2017: 
Selvstendig næringsdrivende, frilansere og ansatte i eget aksjeselskap/ 
NUF kan spare til egen pensjon. Maksimal sparing er 4 prosent av 
brutto pensjonsgivende inntekt mellom 1 og 12 G. 

Her trenger du imidlertid ikke å foreta deg noe før nyttår. Du får 
nemlig fradrag for 2016 så lenge premien er betalt før 31. mars 2017. 
Har du høy inntekt, kan du spare ganske store beløp i skatt. Ta gjerne 
kontakt med oss i SBF Skatteadvokater hvis du vil vite mer om dette. 

Det du ikke bør gjøre:
Hvert eneste år prøver noen å lure Skatteetaten ved å ta ut store 
pengebeløp fra bankkonto forholdsvis kort tid før jul og sette inn 
pengene kort tid etter nyttår. Det er et ganske dårlig triks, sannsyn-
ligheten for at du blir oppdaget er ganske stor og du risikerer til-
leggsskatt. ■ ■ ■

Gunstige 
skattegrep
før nyttår

INNLEGG FRA SKATTEBETALERFORENINGEN

AV BÅRD ERLEND HANSEN, ADVOKAT I SBF SKATTEADVOKATER, ET SELSKAP SOM ER HELEID AV SKATTEBETALERFORENINGEN

Bruk den siste tiden av 2016 til å spare skatt eller gjøre lure skattegrep  
– hvis du kan. Vi kan gi deg noen tips som kan benyttes, et som kan brukes 
neste år og et som absolutt ikke bør benyttes.

For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby deg og din bedrift, besøk 
www.sbfskatteadvokater.no
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JulaPro – Julas nye lojalitetsprogram for kunder som ønsker en mer effektiv virksomhet.  

For alle bedrifter  
og foreninger 

Gi bort et av våre gavekort  
– kjøp det i varehuset eller på jula.no!

Unik app!
Trygt, enkelt
og effektivt.

LOGG INN

BLI KUNDE

For alle bedrifter og foreninger

JulaPro er en del av:

Norge Bytt land

12:00 100 %

Les mer om dine fordeler på jula.no/julapro
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