Årsrapport 2015

Om Mesterbrev og Mesterbrevnemndas sammensetning
Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for
Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet og forvalter
mesterbrevloven.
Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner Mesterbrevnemnda etter forslag fra LO, NHO og SRY.
Dagens nemnd er oppnevnt for perioden 2015-2018, og pr. 31.12.2015 bestod nemnda av følgende
medlemmer:
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Jørgen Leegaard
medlem (NHO)

Aksel Hagen, Leder (NFD)

Benedikte Sterner
medlem (LO)

Lise Ramsøy
medlem (SRY-NHO)

Jens-Petter Hagen
medlem (SRY-LO)

Varamedlemmer:
Marie Hellwege– varamedlem (NHO),
Halvor Langseth– varamedlem (LO),
Jan Erik Feness – varamedlem (SRY - NHO), Janne Ottersen Fraas – varamedlem (SRY - LO)
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Mesterbrevnemnda avholdt i alt fem møter i løpet av året.
Mesterbrevs sekretariat
Sekretariatet har forestått det daglige arbeidet med mesterbrevordningen.
I 2015 hadde sekretariatet følgende ansatte:
Daglig leder Hilde Brodahl (perm. fra 01.07.15)
Daglig leder Johanne Wulfsberg-Gamre (Vikar 01.04.15)
Rådgiver Grete Ritlef
Fagsjef Anne Kirsti Sandberg Felldal
Rådgiver Tone Frækeland
Kompetanserådgiver Evelyn Harlem
Kompetanserådgiver Matthias Pfisterer
Informasjonsansvarlig og redaktør Roger Nyborg
Konsulent Ingvill Stuberg Ovell (midl. ansatt)
Kompetanserådgiver Kathrine Flisram (midl. ansatt)
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Noen viktige saker i 2015
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Mesterregisteret
Arbeidet med modernisering og kvalitetssikring av
mesterregisteret fortsatte i 2015. Mesterbrev inngikk i 2015
avtaler med både Det sentrale folkeregisteret og
Enhetsregisteret om vasking av data for å øke kvaliteten på
dataene i mesterregisteret. De første vaskingene mot
Enhetsregisteret viste at mange mesterbedrifter manglet
organisasjonsnummer. Det ble satt i gang et arbeid i
sekretariatet for å fange opp disse mesterbedriftene. Dette
arbeidet fortsetter inn i 2016. Avtalen med Det sentrale
folkeregisteret har som mål å få riktige data på den enkelte
mester. Det utarbeides interne rutiner for denne type vasking
slik at registeret framstår med så konkrete data som mulig.

!!

Fornyelse av læreplaner
Læreplanene i Faglig ledelse og Faglig fordypning i byggfagene, ble ferdigstilt og implementert i
undervisningen høsten 2015.
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Arbeidet med de fagspesifikke læreplanene i Estetiske fag, Matfag, Verkstedshåndverksfag, Møbel- og
trefag og Grafiske fag er i sluttfasen og vil bli sendt på høring våren 2016. Planene skal implementeres i
undervisningen fra og med høsten 2016.
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Mesterutdanningen:
Folkeuniversitetet (FU) er operatør for mesterutdanningen. I 2015 ble det tilbudt kurs 16 steder i landet.
Utdanningen ble gjennomført slik at det var mulig å ta den ved siden av full jobb, enten som kveldskurs
eller som nettstøttet undervisning kombinert med samlinger. Totalt gikk 713 kandidater opp til eksamen i
2015. Av disse avla 347 kandidater eksamen i etablering og ledelse og 366 kandidater eksamen i faglig
ledelse/faglig fordypning.
I 2015 ble 566 kandidater tildelt mesterbrev. 317 av disse har tatt mesterutdanningen hos
Folkeuniversitetet. De resterende ble tildelt mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse eller utdanning
fra fagskoler og Norges Eiendomsakademi.
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Evaluering av mesterbrevordningen
Nærings- og fiskeridepartementet bestemte i 2015 å gjennomføre en evaluering av mesterbrevordningen.
Oppdraget med evalueringen ble lyst ut på anbud høsten 2015 og rapporten fra evalueringen antas være
ferdig i løpet av 1. halvår i 2016.
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Kommunikasjon og rekruttering
Også i 2015 jobbet Mesterbrev etter prinsippet om å ha en kostnadseffektiv kommunikasjon. I tillegg til å
være aktiv i sosiale medier har Mesterbrev annonsert i ulike bransjetidsskrifter med tanke på å rekruttere
flere mestere. I rekrutteringsarbeidet deltok Mesterbrev også dette året på ulike utdanningsmesser, og har
vært aktivt tilstede i aktuelle fora for å treffe potensielle mestere.
Mesterbrevutdelinger var også i 2015 en viktig arena med tanke på å rekruttere flere mestere.
Nemndsleder Aksel Hagen og representanter fra sekretariatet bidro ved flere slike utdelinger.
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Mestern
Mestern utkom med 4 utgaver i 2015. Markedet for annonser var bedre i 2015 enn tidligere år. For
Mestern innebar det en økning på nesten 25 prosent økning i annonseinntektene i 2015, og endte opp
med en netto annonseomsetning på 966.002 kroner mot 776.133 kroner i 2014.
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Kompetansesjekk.no
I 2014 etablerte Mesterbrev i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet og Fagrådet for våtrom
nettstedet kompetansesjekk.no for å forhindre misbruk av mestermerket og de to andre
godkjenningsmerkene. Selv om det ikke har blitt gjort noe ekstra for å markedsføre nettsiden, har
nettsiden vært godt besøkt også i 2015. Det har gjennom siden kommet mange innrapporteringer om
misbruk av mestermerket. Kompetansesjekk har jevnlig blitt referert i media som en kilde for forbrukere
som skal velge håndverkere.
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Misbruksaker:
Mesterbrevnemnda arbeider kontinuerlig for å hindre urettmessig bruk av mestermerket og mestertittelen.
Et tiltak i dette arbeidet er samarbeidet med ulike anbudstjenester for å forhindre misbruk av tittel og
merke på anbudstjenestenes sider. Alle dokumenterte misbruksaker blir fulgt opp, og det blir eventuelt
ilagt overtredelsesgebyr. Statens innkrevingssentral krever inn gebyrene. I 2015 ble 70 misbrukssaker
fulgt opp, av disse ble 17 saker oversendt Statens innkrevingssentral for innkreving av
overtredelsesgebyr.
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Klagenemndas årsrapport 2015

Klagenemnda for mesterbrevordningen er oppnevnt i medhold av mesterbrevlovens § 4 og behandler
klager på vedtak i Mesterbrevnemnda. Arbeidet finansieres av mesterbrevordningen, og
Mesterbrevnemndas sekretariat er også sekretariat for klagenemnda. Nemnda er oppnevnt av Næringsog fiskeridepartementet og ledes av lagdommer Vincent Galtung.
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Klagenemnda hadde to møter i 2015.
Per 31.12.2015 hadde Klagenemnda for mesterbrevordningen følgende medlemmer:
Lagdommer Vincent Galtung - leder (NFD)
Anne Katrine Kaels – nestleder (KD)
Kristin Mulleng Sezer– medlem (LO)
Kristian Ilner– medlem (NHO)
Varamedlemmer
Elisabeth Berger – varamedlem (NFD)
Karl Gunnar Kristiansen – varamedlem (KD)
Arvid Eikeland – varamedlem (LO)
Bjørg Hustad – varamedlem (NHO)
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Mesterstatistikken
Siden 2009 har pilen pekt noe nedover med hensyn til antall aktive mestere. I fjor stoppet denne negative
trenden og viste en liten oppgang. Mesterregisteret talte ved inngangen til 2016 17023 aktive mestere mot
16997 aktive ved inngangen til 2015. Samtidig var det færre passivstillinger sammenlignet med 2014.
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Færre passivstillinger
I 2014 var det 918 mestere som meldte seg som passive mestere. I 2015 var det 830 som meldte seg
passive. Hovedårsaken til passivstillingene er manglende betaling, pensjonering, langtidssykdom og
overgang til andre yrker.

!
!!

Flest nye mestere i byggfagene
I 2015 ble det tildelt 566 nye mesterbrev mot 544 i 2014. Det ble ikke overraskende tildelt flest
mesterbrev innen byggfagene, med 519 nye mestere.
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Fordelingen på kjønn og alder
Fordelingen på kjønn og alder viser at det er i
aldersgruppen 40-69 år de fleste aktive
mesterne befinner seg, og det er langt flere
menn enn kvinner som blir mestere.
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Utviklingen i antall aktive mestere fra 2006-2015
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Årsregnskap 2015

Balanse 2015

