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Med nål og tråd    i 100 år1. januar 1919 ble kjole- og draktsyerfaget  
godtatt som eget håndverksfag. Opp gjennom  
den 100-årige historien er det mange kjente  
og kjære som har benyttet seg av dyktige 
håndverkere i faget.
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Se trærne i skogen

Heidi Tveide ny daglig leder i Mesterbrev

Det satses på mesterbrevordningen

Det kan aldri være feil å lære noe nytt!

Mesterbrevordningen foran en ny vår

100 år med nål og tråd

Bygde signalbygg i Oslomarka

Stinn brakke på Yrkes-NM og utdanningstorget

Bli lærebedrift – det lønner seg

Mange nye og stolte mestere

Du lærer veldig mye mer enn det du tror

Glassmester i generasjoner på Gjøvik

Fra bygg- og trevare til lås- og glasservice

Byggereglene på ett sted

Mesterbrevet ga nye uligheter

Fått tvangsmulkt? Her er 6 gode grunner til å slippe – og 1 som ikke fungerer

Teknologiutviklingen og fremtidens forretningsmodeller  

Drivstofforbruk blandet kjøring: fra 4,7-5,9 l/100km, CO2-utslipp fra 124-152 g/km. Caddy fra kr 188.910,-. Prisen er veil. levert Oslo inkl. 
leveringsomkostninger. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr utover standard. 

www.volkswagen-nyttekjoretoy.no

Ingen over. 
Mange på siden.  

 

Volkswagen Caddy.
Norges mest populære varebil.
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. Caddy har et moderne design 
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 Caddy. Velkommen 
til prøvekjøring. Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. 



2018 er yrkesfagenes år og det har vært 
snakket mye positivt om yrkesfagene, det 
med rette. Vi har sågar hørt statsminister 
og statsråder snakke om at en mester  
er like viktig som en master. Ja, jeg vil si 
 kanskje viktigere. Når det er sagt så er  
det viktig å smi mens jernet er varmt. 

Med det positive fokuset som nå er på 
yrkesfagene, har dere en gyllen mulighet 
til å vise dere fram som stolte bærere av 
mesterkompetansen og markedsføre dere 
med mestertittel og -merke. Fortell hvem 
dere er og hva dere driver med til nær og 
fjern. Det er mange måter å markedsføre 
seg selv på. Vi har tidligere vært innom 
ordinær markedsføring som annonser i 
trykte og sosiale medier. En annen god 
markedsføring er å fortelle de gode 
 historiene gjennom media, men det er  
ikke alltid lett å komme gjennom pressens 
nåløye. Vi i Mestern er interessert i tips  
om gode saker som fremmer kompetansen 
til våre mestere, og som vi kan skrive om i 
bladet. Nå kan en spørre seg om hvilken 
markedsføringseffekt en artikkel i deres 
eget blad har å si. 

Jeg vil si at det ligger uante muligheter  
i å fortelle andre mestere, som også er 

potensielle kunder og samarbeidspartnere, 
om hva dere får til. Vi har reist mye i Norge 
og møtt mange av dere i deres hverdag, og 
har fått høre gode historier om hva hver-
dagene består i og hva dere har gjort. Det 
er gjerne ting som dere tar for gitt, men 
som kan være til stor nytte for andre. Ikke 
minst for andre mestere i andre fag. Har 
dere spesialisert dere på et område, så 
kan det være andre som trenger akkurat 
den kompetansen enten i næringsvirksom-
het eller privatlivet. 

En ting er at dere gjennom Mestern får 
delt ideer og kan lære av andres erfaringer, 
men en annen ting er at artiklene når ut  
til nye kunder som kan få øynene opp for 
mesterkompetansen. Vi bruker historier  
fra bladet når vi er ute og markedsfører 
mesterbrevordningen og mesterne. Vi 
 forteller om hva dere får til og hvorfor 
mesterkompetansen er så viktig når det 
skal kjøpes håndverkertjenester, og får 
frem at mesterbrev er en viktig karrierevei. 

I tillegg spres bladet på mange måter. 
Foruten at vi sender ut bladet til offentlige 
institusjoner og skoler, ser vi at bladet også 
ligger framme i mange mesterbedrifter. Det 
er enkel (og billig) markedsføring, og kan 

generere nye kundeforhold. Kanskje finner 
leseren akkurat den kompetansen han 
eller hun er ute etter nettopp i en historie 
fra Mestern. 

Ved å fortelle den gode historien eller  
en nyttehistorie kan du også skaffe deg 
nye samarbeidspartnere. Vi har tidligere 
skrevet om å bruke mesterregisteret til å 
lete opp mulige samarbeidspartnere, og 
det gjelder fortsatt. Men bruk også mulig-
heten til å fortelle historiene deres i bladet. 
Send oss tips og innspill så følger vi opp 
dette. Kanskje kan den gode historien 
også bli til en ny…

Tips om saker sender du til 
mestern@mesterbrev.no

■ ROGER NYBORG, REDAKTØR
ROGER@MESTERBREV.NO

leder

SE TRÆRNE I SKOGEN

Viktig informasjon legges først ut på 
www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no
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HEIDI TVEIDE NY DAGLIG 
LEDER I MESTERBREV
Heidi Tveide er ansatt som ny daglig leder for mesterbrevordningen. Hun kommer fra stillingen  
som fagopplæringssjef i Aust-Agder fylkeskommune. – Vi er svært glad for at Heidi takket ja  
til stillingen som daglig leder i sekretariatet

Hennes kompetanse og erfaring vil komme 
godt med i det arbeidet vi skal gjøre fram-
over, sier leder av Mesterbrevnemnda 
Aksel Hagen. 

- Trepartssamarbeidet om mesterbrev-
ordningen, som består av Nærings- og 
fiskeridepartementet, NHO og LO, er nå 
tydelige på at det skal satses på mester-
brevordningen framover. Vi er derfor 
svært fornøyde med at vi får Heidi med 
på laget, og vi gleder oss sammen med 
henne til å ta fatt på utviklingsarbeidet 
som følger av denne satsingen, sier 
Hagen.

Heidi Tveide har mange års erfaring  
fra yrkesfagområdet i Aust-Agder fylkes-
kommune. Hun har lang fartstid som 
leder og erfaring fra kompetanseutvikling 
på yrkesfagfeltet og fra politikken.

- Jeg gleder meg til å tiltre stillingen,  
og det er en ære å bli gitt denne tilliten. 
Jeg håper min tidligere erfaring både fra 
privat og offentlig sektor samt mitt hjerte 
for fag- og yrkesopplæringen skal bidra til 
å bringe mesterbrev videre i ønsket retning, 
sier påtroppende leder Heidi Tveide.

 Et større portrettintervju kommer i 
bladet når Heidi har startet i jobben.
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- Det er et ønske fra departementet, NHO  
og LO at det satses på mesterbrevordningen 
som en viktig ordning både når det gjelder 
kompetanse for den enkelte og samfunnet 
og også som et virkemiddel i arbeidet med 
et seriøst arbeidsliv. Med en økning av årsav-
giften vil Mesterbrevnemnda få det nødvend-
ige handlings rommet som må til for å få  
dette til, sier leder av Mesterbrev nemnda, 
Aksel Hagen.

- Mesterbrevordningen har alltid vært i 
utvikling. Det har vært lagt mye arbeid i å 
holde mesterkvalifikasjonen oppdatert og 
relevant for mesterne, bedrift ene og næring-
ene. Dette er et arbeid som nemnda og 
 partene på bransjenivå har samarbeider 
nært om. Men det er også slik at ordningen 
lenge har vært underfinansiert, slik at vi  
ikke har fått utnyttet mesterbrevordningens 
potensial i den grad vi har ønsket, sier Aksel 
Hagen. 
 
Hvilke positive effekter mener du en 
økning av årsavgiften vil få for mester
brevordningen?
- Jeg mener bestemt at dette vil styrke ord-
ningen og gjøre den mer robust og attraktiv 
for framtida. Vi vil bli i stand til å legge 
større trykk på vårt utviklings arbeid, slik at 
ordningen får enda større anerkjennelse som 
både et kompetanse- og næringspolitisk 
 virkemiddel. I år er det Yrkes fagenes år og 
det har derfor vært et større fokus på disse 
fagene enn det vi er vant til. Det er derfor 
heldig for oss at muligheten for en større 
satsing på mesterbrevordningen kommer nå, 
når yrkesfagene er i medgang, slik at vi kan 

fremstå som et attraktivt tilbud for de som 
ønsker å satse på en karriere innen yrkes-
fagene, sier Hagen. 

 Hvilke konkrete oppgaver blir viktige 
framover?
- Nå får vi bla. mulighet til en langsiktig 
videreutvikling av  mesterregisteret slik  
at målet vårt om at dette skal være det 
 viktigste registeret for markedsføring av  
både mestere og mesterbedrifter kan oppnås. 
Vi skal også jobbe med integrering av 
mester registeret opp mot andre registre,  
og slik forenkle arbeidet med registrering  
av mesterbedrifter og gjøre det enklere for 
mesterne å håndtere egne opplysninger i 
registeret. Ikke minst vil en videreutvikling av 
mester registeret være viktig for arbeidet 
vårt med ulovlig bruk av mestermerket og 
mestertittel. Vi vil også få større mulighet til 
å videreut vikle mesterkvalifikasjonen og 
arbeide for å få anerkjennelse for at dette 
er en formell kvalifikasjon med stor betyd-
ning både for den enkelte mester og sam-
funnet for øvrig. Markedsføring av både 
mesterbrevordningen, mesterne og mester-
bedriftene vil også bli en viktig oppgave 
fremover, og vi vil nå få større handlingsrom 
enn tidligere i dette arbeidet. 

Er det noen andre tjenester dere ser for 
dere kan komme som en følge av dette 
løftet?
- Vi har startet på en digitaliseringsprosess, 
og denne vil vi nå få mulighet til å jobbe 
videre med. Det har lenge vært et ønske å  
få lansert nye hjemmesider med interaktive 

løsninger som i større grad gjør at kommuni-
kasjonen mellom mesterne og mesterbrev-
ordningen kan foregå digitalt. Vi har fått 
mange spennende tips fra mesterne om 
 løsninger de ønsker seg, og disse kan vi  
nå se nærmere på. Det er også tid for å 
digitalisere en del av arbeidsoppgavene i 
sekretariatet. Digitaliseringsarbeidet vil 
erfari ngsmessig fortsatt måtte ta tid, men vi 
gis nå mulighet til å kjøre prosessen videre 
med større styrke enn det som har latt seg 
gjøre hittil. 

Vi ser nå lyst på fremtiden til mesterbrev-
ordningen, avslutter nemndsleder Aksel 
Hagen. Vi gleder oss til å ta fatt på det 
 viktige arbeidet med å få gitt mesterbrev-
ordningen den plassen den fortjener, i tett 
samarbeid med både bransjene og partene i 
arbeidslivet. Vi er klar over at arbeidet som 
ligger foran oss må basere seg på en lang-
siktig strategi, og at ikke noe er gjort i en 
håndvending, men vi er sikre på at arbeidet 
vil gagne mesterne våre på noe sikt. ■ ■ ■

DET SATSES PÅ
MESTERBREVORDNINGEN
Trepartssamarbeidet om mesterbrevordningen, som består av Nærings- og fiskeridepartementet,  
NHO og LO, er nå tydelige på at det skal satses på mesterbrevordningen framover.  
For å gi ordningen mer kraft til beste for mesterne, mesterbedriftene og 
samfunnet, har departementet i samråd med partene fastsatt et høyere nivå  
på årsavgiften fra 2019. Dette innebærer en dobling av avgiften neste år.

Leder av Mesterbrevnemnda Aksel Hagen

AV ANNE KIRSTI FELLDAL OG ROGER NYBORG

DET KAN ALDRI VÆRE
FEIL Å LÆRE NOE NYTT!
I LO er vi nå glade og optimistiske for framtiden til mesterbrevordningen! Det er svært positivt  
at mesterbrevnemnda får større handlingsrom til å utvikle mesterbrevordningen til det beste for  
både mestere og potensielle mestere.

AV BENEDIKTE STERNER, LO

Derfor er det svært positivt at departementet 
har gitt klarsignal for en årsavgift som står 
bedre i forhold til hva en moderne ordning 
krever. Det gjelder blant annet i forhold 
 forenklinger for mesterne, utvidelse av 
 ordningen til å omfatte nye fag og verd-
setting av mesterkvalifikasjonen i utdan-
ningssystemet. 

LO er ikke overraskende opptatt av gode 
forhold i arbeidslivet, og at kompetanse 
 spiller en helt avgjørende rolle for å lykkes 
med konkurranseevne, sysselsetting og god 
produktivitet. Uten kontroll på disse faktor-
ene blir det rett og slett vanskelig å drive 
seriøst, og lite å fordele gjennom forhand-
linger. Vi ser at useriøse aktører spiser av 
markedet og skaper dårligere driftsvilkår for 

de som satser på kompetanse og langsiktige 
strategier. Det er ikke en utvikling vi ønsker.

Fra Los ståsted er mesterbrevet en viktig 
karrierevei videre for folk som velger utdan-
ning i et yrkesfag. Vi har sammen med NHO 
vært opptatt av å styrke den yrkesfaglige 
veien. Nå er tiden inne for å løfte mester-
brevet frem som en viktig kompetanse for 
arbeidslivet. Vi trenger den fagkompetansen 
mestrene representerer.

Mesterbrevordningen bidrar til effektiv 
implementering av nye offentlige standarder 
og normer for godt håndverk, noe som kommer 
oss som forbrukere til gode. Det er blitt mer 
komplisert å lede bedrifter, og det er ikke 
noe unntak for mesterbedriftene. For den 
enkelte forbereder mesterbrevet like godt til 

ulike lederstillinger i en bedrift, som til rollen 
som etablerer. Dette gjør mesterkvalifikasjonen 
relevant for arbeidstakere å satse på. 

Selv i digitaliseringens tid trenger vi fag-
kompetanse. Faglig innsikt utgjør forskjellen 
på om ett produkt er bedre enn et annet. 
Fagkunnskapen sitter i hodet og den kunn-
skapen må vi ha med oss videre selv om det 
er nye digitale verktøy som brukes.

Gjennom LOs utdanningsfond gir vi stadig 
stipender til medlemmer som søker å bygge 
på fagkompetansen sin. Det er vi glade for, 
og LO vil i den nye satsingen bidra til å gjøre 
Mesterbrev som karrierevei enda bedre  
kjent blant LO -forbundenes medlemmer. 

Andre snakker om det, mens vi gjør  
det!  ■ ■ ■

Med dette har Mesterbrevnemnda fått større 
handlingsrom til å fortsette det krevende, 
men givende og viktige arbeidet med å 
utvikle mesterbrevordningen videre og møte 
bransjenes behov for relevante og attraktive 
mesterfag. Samtidig kan det legges større 
trykk på arbeidet for å få på plass et 
moderne mesterregister.

Mesterbrevnemnda står foran store opp-
gaver. Det blir viktig å synliggjøre ordningen 
og sikre den den anerkjennelsen den for-
tjener, og dette må NHO og LO bidra til.  
Det skal være et konkurransefortrinn å være 
mesterbedrift. Mesterbrevet må i enda større 
grad bli en karrierevei for unge håndverkere 
som ønsker både fordypning i faget sitt og 

en solid kompetanse til å drive og lede en 
håndverksbedrift. 

Mesterbrevordningen støtter opp om helt 
sentrale prinsipper og verdier som seriøsitet 
og kvalitet. Dette må vi verne om og utvikle 
videre. Med den nye teknologien åpner det 
seg nye muligheter. Også her må 
Mesterbrevnemnda, som forvalter læreplan-
ene, ta eierskap. Med digitaliseringen og 
robotiseringen av håndverket vil også fagene 
gradvis endres. Det vil kunne gi mesterut-
danningen nye spennende elementer i 
 kompetansemålene.

Til sist trenger vi en sterk mesterbrev-
ordning som sammen med fagskolen ut - 
gjør den høyere yrkesfaglige kvalifikasjonen. 

I dette arbeidet står vi fortsatt i start - 
gropen.

En viktig kampsak blir blant annet å løfte 
den høyere yrkesfaglige kvalifikasjonen til 
nivå 6 i det nasjonale kvalifikasjonsramme-
verket. Det nasjonale kvalifikasjonsramme-
verket er et felles system, med 8 nivåer, som 
beskriver nivået på ulike kvalifikasjoner i Norge. 

Med ny og høyere årsavgift får Mesterbrev - 
nemnda og sekretariatet det handlingsrommet 
de trenger for å drifte sine oppgaver og løfte 
ordningen videre.

Dette er gode nyheter for NHOs mange 
mesterbedrifter. Det må også være et mål at 
vi kan synliggjøre mesterbrevordningen enda 
mer i NHOs politikk. ■ ■ ■

MESTERBREVORDNINGEN 
FORAN EN NY VÅR
Etter lang tid med politisk dragkamp for å få økt årsavgiften, har vi endelig fått et historisk  
gjennombrudd. Politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at årsavgiften  
for 2019 skal økes til kr 1500 slik NHO og LO ba om.

AV KRISTIAN ILNER, NHO
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- Klær har alltid vært en viktig del av 
 jentenes oppdragelse og allmenndanning. 
De lærte å veve, sy, brodere og strikke,  
men dette var ingen formell kompetanse. 
Skredderlaugene var stengt for kvinner, og 
først i 1839 ble laugslovene oppløst. Selv 
etter dette ble kvinnelige syere utestengt  
av mannlige mestere, forteller Sæter. En av 
årsakene var konkurransen de representerte 
for skredderne. I 1914 var det registrert hele 
31000 syersker og rundt 300 systuer i Norge. 
De hadde ferdigheter i sømfaget, men 
 manglet dokumentert utdanning. Dette 
 medførte at de fikk lavere betalt enn skred-
dere, og at plaggene deres ble lavere priset. 

Allerede i 1909 var tiden moden for endring. 
Syerskene organiserte seg i Systuechefenes 
Forening med Christine Larsen som formann. 
I 1916 åpnet Kristiania kommunale Kvindelige 
Skredder skole der kvinner kunne ta formell 
ut  danning. Kampen for å bli godkjent som 
eget håndverksfag var også en kvinnekamp. 
Det tok hele 9 år før det gikk gjennom, med  
god støtte fra kvinnesaksforkjemperen og 
stortingskvinnen Anna Rogstad. Ved en 
 kongelig resolusjon av 25.oktober 1918 ble 
kjole- og draktsyerfaget foreslått som  hånd - 
verksfag og dette ble godtatt 1. januar 1919. 
Den lange fagbetegnelsen var et resultat  
av kampen mot skredderveldet. 

Fra 27. oktober til 27. januar 
2019 har Kjole og drakt-
syerforbundet utstilling  

på Oslo Bymuseum. Her får  
vi et innblikk høydepunktene 
fra kjole- og draktsyerfagets 

100 årige historie.  
Mestern har i den anledning 

tatt en prat med Jorunn Sæter, 
leder av Norges Kjole- og 

Drakt syer forbund for å høre 
litt om historien til faget.

TEKST ROGER NYBORG 
FOTO: OSLO BYMUSEUM

100 ÅR

Utstillingen på bymuseet i Oslo tiltrakk mange besøkende på åpningsdagen.

med nål og tråd
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Klima, byggeskikk, geografi og særegne regler. Å bygge for norske  
forhold krever litt ekstra, både av deg som bygger og av oss som 
leverandør. Siden 1935 har vi testet og utviklet byggisolasjon spesielt 
for norske forhold. Det gjør at vi i dag har produkter som er lett i vekt, 
gode å jobbe med – og som samtidig har isolasjonsegenskaper  
i absolutt toppklasse.  

Eksperten på norske forhold

Eksperten_paa_Norske_forhold_Mestern_210x280.indd   1 13.11.2018   12:38



 

Åse Kleveland har, foruten Melodi Grand Prix-kjolen, benyttet seg av dyktige kjole- og drakty-
sere.

lik bedømming på oppgavene. Vi arrangerer 
også NM i Design og Søm i samarbeid med 
WorldSkills, forteller Sæter.

Utstilling
Utstillingen på Bymuseet i Oslo viser prod-
ukter sydd av kjole- og draktsyere gjennom 
100 år.  

- Mange kjente personer har benyttet 
håndverkere til å få  tilpassede antrekk, noe 
ut  stillingen også viser. Utdanningen i dag er 
primært  
2 år i skole (Vg1 Design og Håndverk og Vg 2 
Design og Tekstil) + 2 år som lærling i bedrift. 
Noen skoler tilbyr hele løpet i skole når det 
mangler læreplasser. Men i Oslo og Akershus 
er det i dag 28 lærlinger i kjole- og draktsyer-
faget, noe vi er veldig fornøyd med. Alle 
disse har lærekontrakter gjennom Opp-
læringskontoret for små håndverksfag, 
avslutter Sæter.  ■ ■ ■

10      MESTERN 2 • 2018

Undervisningen startet i 1919, og samme år 
avla den første kandidaten, Ingrid Alfsen sin 
svenneprøve, forteller Sæter. 

Nye arbeidsmarkeder
Med svennebrev og mesterbrev fikk kvinner 
adgang til nye arbeidsmarkeder. Mange 
søkte seg til spesialforretninger med egne 
modellavdelinger som Silkehuset, Steen & 
Strøm og Molstad. Dette var prestisje tunge 
virksomheter med for bilder i motehusene  
i Paris. På 1970-tallet var tidene endret,  
og Molstad var den siste med egen modell-
avdeling da de la ned i 1975. 

- Scenekunstmiljøene var også viktige 
arbeidsplasser, enten det gjaldt teater,  
opera eller dans. Det samme var de private 
systuene som tilbød  spesialsøm. De kunne 
tilby  fritidsklær, bryllups- og fest antrekk, 
eller klær til en figur utenom standard-
størrelsene. Mange valgte også å bruke 
sydamer fordi klærne tålte vask, bruk og 
omsøm bedre enn mye av konfeksjons-
sømmen, forteller Sæter.  

Nytt forbund stiftet
Kjole- og draktsyere har gjennom 100 år  
hatt stor innvirkning på motebildet. 

- Mye inspirasjon ble hentet i Paris. 
Tilpassede kjoler og drakter ble et viktig 
alternativ for de som ønsket seg noe 
 spesielt innen mote eller som ikke passet 
inn i ferdig konfeksjonssydde antrekk. Å  
bli et godkjent håndverksfag har selvfølgelig 
bidratt til økt status for faget. I 1947 ble 
Norges Kjole- og Draktsyerforbund stiftet. 
Vår oppgave i forbundet er å ivareta faget på 
alle nivå. Vi er hørings instans på læreplaner, 
foreslår medlemmer til svenneprøvenemnder 
og klagenemnder, og holder seminarer for 
svenne prøvenemnder på landsbasis hvor 
målet er å få mest mulig  

w

SUNT INNEKLIMA?

VARM OG 
TØRR KJELLER?

Gjennombruddet i kampen mot fukt

jackon.no

Utvendig isolering 
og drenering av 
kjellervegg

Kjoler brukt av Haddy N´jie og Anne 
Rimmen er også en del av utstillingen.

Wenche Foss hadde mange fine kreasjoner 
laget av kjole- og draktsyere.



 

BYGDE
SIGNALBYGG
I OSLOMARKA
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Uten bilvei, godt plassert inne i marka og 
med en spesiell arkitektur bød det på mange 
utfordringer når hytta skulle oppføres. Bygg-
mester Pål Johan Øye kan fortelle at det mest 
utfordrende var frakten av materialer opp til 
byggeplassen. I tillegg måtte tømrerne bære 
fullstappede og tunge sekker med verktøy 
med seg opp til arbeidsplassen.

- Det var begrenset med lastekapasitet  
på helikopteret med hensyn til materialer 
som skulle flys inn til den nye hytta og 
materialer etter den gamle som skulle flys  
ut. På byggeplassen hadde vi også noen 
utfordringer. Vi hadde ei kran som så ut  
som ei pilkestikke som skulle løfte tunge 
elementer, så det var ingen enkel jobb å  

få store tunge treelementer og glass på 
plass, forteller Øye.

- Vi har bygd hytta sammen med Kjetil 
Eriksen AS, et samarbeid som gikk veldig 
fint.  Vi, Tømrermesterne Øye og Knutsen, 
har gjort mye jobb for DNT tidligere, men 
dette var vår første jobb via Doffin, og den 
fikk vi. Det er vi selvfølgelig stolte over, sier 

Den norske turistforenings 
hytte, Fuglemyrhytta,  

ble åpnet 25. september 
2018 og er DNT Oslo

historiens første nyopp-
førte hytte i Marka. Hytta 
har 10 sengeplasser og 

er tegnet av arkitekt-
kontoret Snøhetta. Men 
det var mesterbedriften 
Øye og Knutsen og Kjetil 
Eriksen AS som stod for 

oppføringen av hytta.

AV ROGER NYBORG  FOTO: DNT

«DET VAR MANGE
SOM VILLE SE OG FØLGE 
MED PÅ OPPFØRINGEN

AV HYTTA»

Hytta har kanskje den beste utsikten utover Oslo.



 

14      MESTERN 2 • 2018

tømrermester Pål Øye i Tømrer mesterne  
Øye og Knutsen.

Krevende med mange besøkende
Under byggeperioden var det mange 
 nysgjerrige som vil se oppføringen av hytta.

- Det var mange nysgjerrige besøkende 
under byggeperioden. Det var litt krevende 
med besøkende som aller helst skulle gå 
oppe i gutta våre. Samtidig var det fint at vi 
fikk vist fram hva vi kan gjøre, så det frem-
mer fagkunnskapen vi har. Samtidig har 
gutta lært masse under prosjektet. Det er 
det første massive trebygget vi ha satt opp.

- Vi ble mange erfaringer rikere under og 
etter prosjektet. Vi skal sette opp et nybygg 
til Kobberhaughaughytta. Også den jobben 
skal vi gjøre sammen med Kjetil Eriksen AS. 
Her skal det også brukes massive treelementer 
og grangulv. Med 2000 besøkende i uka så 
ser vi det at her blir det en del utskiftninger 
av gulv etter hvert, sier Øye.

Fuglemyrhytta har fått massiv presseom-
tale fordi det er et spesielt bygg, men også 
fordi arkitektbedriften Snøhetta er kjent. Vi 
som får bygget til å stå oppreist blir sjelden 
nevnt, men vi vet hvem som har gjort det og 

er stolte av det. Når sant skal sies har vi fått 
mye «kred» for jobben vi har gjort i bransje-
miljøet, sier Øye, som avslutter med at hytta 
med den flotteste utsikten i Oslo er verdt et 
besøk. ■ ■ ■

Ferdig hytte klar til innrykk av turister.

Japansk kvalitet og tøffest i klassen
5 års garanti - isuzu.no

   TØFFERE
RASKERE

  3,5 TONN HENGERVEKT

RIMELIGERE

LAVERE EIERKOSTNADER
OG ENDA MER UTSTYR

HØYERE LASTEEVNE

Velg mellom Pick Up, Magnum, Trooper, Arctic Trucks eller ADR utgave: Magnum: Mountain top roll cover, veltebøyle, 
panserlist, frontbøyle og vindavviser KUN kr 25.000,-. Trooper: Hard Top og bedliner KUN kr 20 000,-. Arctic Trucks: 
Med en AT35 ombygging kan du utfordre bilen din på noen av de røffeste veiene i verden. ADR: Ferdig ADR-bil leveres 
utstyrt med lovpålagt utstyr, King Top og godkjente papirer. Vi har biler på lager for rask levering.

KAMPANJEPRIS FRA KR 313.742,- EKS MVA (369.900,- inkl mva)

PREMIUMPAKKE Verdi 57.500,- NÅ KUN 20.000,- SPAR 37.500,-
18” aluminiumsfelger - LED-lys foran og bak - Automatisk klimaanlegg - Elektronisk tilhengerassistent
Premium skinnseter og dørpaneler - El.innstilling av førerstol  - USB-kontakt - 8 høyttalere - Stigtrinn 
Nøkkelfritt system - Bakkestartassistent - Hill descent control - Tectyl understellsbehandling
Rattbetjent DAB+-radio, navigasjon, ryggekamera og bluetooth fra Alpine med 8” touch-skjerm - Alarm

LEASING 
2.487,- 

PR MND EKS MVA

*

*Leievilkår: Isuzu 4d automat inkl.: Bedliner, Met.lakk, Vinterhjul, Matter.
36mnd/60.000km. Startleie: kr. 50 000,- eks.mva. Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva. Rente: 3,95% 
Totalpris: kr. 144 2532,- eks mva. I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid.

BILER PÅ LAGER 
FOR RASK LEVERING

*Priser eks mva. Frakt kommer i tillegg.  Co2 183-205. Forbruk blandet kjøring fra 0,68l

Pick-up Black Edition Trooper Magnum Arctic Truck 35 Arctic Truck 33

VELG MELLOM PICK-UP, BLACK EDITION, TROOPER, MAGNUM, OG ARCTIC TRUCK

KONGEN AV PICK-UP!
NYE OG OPPGRADERTE ISUZU VINNER IGJEN EN KÅRING SOM BESTE PICK UP. 
ISUZU D-MAX BLE KÅRET TIL PICK UP OF THE YEAR 2018 I EXPORT & FREIGHT 
AWARDS. DETTE ER DEN FJERDE I REKKEN AV PRESTISJETUNGE SEIRE I ÅR!

EXPORT & FREIGHT AWARDS - OKTOBER 2018
”PICK UP OF THE YEAR 2018 ”

1 1 1 1

”PICK-UP OF THE YEAR 2018”
WHAT VAN - DESEMBER 2017

”MOST RELIABLE PICK-UP”
PICK-UP & 4X4 - MARS 2018

”BEST WORKHORSE PICK-UP ”
   TRADE VAN DRIVER AWARDS - APRIL 2018

Isuzu D-Max Hat-Trick 2018 Mestern nr 2.indd   1 14.11.2018   07:50



STINN BRAKKE
PÅ YRKES-NM OG  

UTDANNINGSTORGET
23.-25. oktober ble både Yrkes-NM og utdannings-
torget arrangert på Hellerudsletta utenfor Oslo. 
Skoler fra Oslo og Akershus ble busset inn og  
fra messen åpnet tirsdag til den stengte torsdag 
var det fullt av besøkende. 

FOTO: WORLD-SKILLS OG ROGER NYBORG
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Det totalrenoverte anlegget på Hellerudsletta har to fine haller på 
tilsammen 14.000 m2. Disse ble fylt med yrkeskonkurranser i over  
30 yrkesfag. Dette er ny rekord for Yrkes-NM. Messen hadde besøk 
av Erna Solberg, som fikk et godt innblikk i de ulike yrkesfagene.  
TV2s God Morgen Norge sendte fra åpningsdagen hvor Finn Schjøll 
rapporterte fra blomsterdekoratørenes arbeid.

Interessen for yrkesfagene syntes å være stigende og standene 
hadde et stort antall besøk av interesserte ungdommer.

Statsminister Erna Solberg besøkte Yrkes-NM og utdanningsmessen. 
Her følger hun med på frisørenes aktivitet.

Det var mange dyktige deltakere i sving de tre dagene NM og messen holdt åpent.



VINNEROVERSIKT YRKES-NM 2018
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FAG 1. PLASS NAVN 1. PLASS ARBEIDSGIVER 1. PLASS FYLKE

Baker Cathrine Olsen Fardal bakeri og konditori Akershus 

Bilfag, lette kjøretøy - NM Jon Sindre Lund Gabrielsen  Vest-Agder

Bilfag, lette kjøretøy - nordisk Jon Sindre Lund Gabrielsen Norge   

Bilfag, tunge kjøretøy Andreas Gravli Skulbru Bertel O. Steen Vare, Last og Buss AS Akershus 

Billakkerer - NM Twan Bogers Star Bilskade AS Telemark 

Bilskade - NM Arne Berre Namdal bilskade AS Trøndelag

Blomsterdekoratør (lag) Anita Løkken Evensen Bislett blomster

 Hanna Rutanen ShiShi Blomster Oslo

Butikkslakter Sandra Ellevog Antonsen Meny Asker Akershus 

Design og søm Tonje Jonette Svendgård Hansen  Nordland 

Kjøttskjærer Hege Klepp Nortura Steinkjær Trøndelag

Kokk Aron Espeland Restaurant Vaaghals Oslo

Kulde og varmepumpemontør Sander Grinde Gol Kjøl & Frys AS Buskerud 

Murer Aleksander Furubotten Fyllingen Flis & Mur AS Bergen

Møbelsnekker Elias Teinum Henriksen Snekkeri Aust-Agder

Rørlegger - NM Syver Matthias Flagstad Asbjørn Nordsveen AS Hedmark og Oppland

Tømrer Joakim Skrede Skjeldestad Byggsenteret Audun Hundere AS Sogn og Fjordane

Ventilasjons- og blikkenslager Mathias Folkedal Holmen Henry Hansen & Sønn AS Oslo ■ ■ ■

Som Mester glir du rett inn...
Jobber du med våtrom?

Med mesterbrev i byggfag er du kvali� sert til å gå kurs i modul B og bli 
Godkjent våtromsbedri�  i henhold til Byggebransjens våtromsnorm.

Mer info på: 
www.ffv.no



 

av bransjen, for å kunne gi elevane ei rele-
vant opplæring og førebu dei på tida som 
lærling. 

Faisal blir kjend med byggebransjen 
Ørsta Vidaregåande skule har i fleire år hatt 
VG2 Byggteknikkelevar ute i praksis i faget 
yrkesfaglig fordjupning (YFF). Elevane får då 
7 veker praksis i bedrift gjennom skuleåret. 

Faisal Albayoumi er akkurat ferdig med 
praksisperioden sin hos Hauken Handverks-
teneste. Han går Vg2 byggteknikk ved Ørsta 
vidaregåande skule og har i to veker fått 
vise fram kompetansen sin i faget. 

– Denne ordninga er ein fantastisk måte 
for oss å bli kjend med potensielle lærlingar 
på, seier Anders Hauken. – Elevane får bli 
kjende med arbeidslivet og kan prøve ut 
yrke og arbeidsplassar. Blir det klaff, kan 
slike praksisperiodar ofte føre til ein avtale 
om læreplass i neste omgang. 

Behovet for fleire lærebedrifter
– Generelt kan vi seie at vi treng fleire lære-
plassar i fylket vårt, men behovet varierer 
sterkt frå bransje til bransje, seier formidlings - 
koordinator for Søre Sunnmøre Monika 
Haanes Waagan. Difor er den gode kontakten 
mellom skule og arbeidsliv så viktig. Det 
 ideelle er hundre prosent match mellom 
behovet for fagarbeidarar i arbeidslivet og 
tilgangen på motiverte og kvalifiserte lærlingar. 
Med gode samarbeidsrutinar kan ein kome 
stadig nærare dette målet. ■ ■ ■

– Vi driv eit lite firma under oppbygging, og 
gjennom lærlingordninga kan vi tilføre firmaet 
den kompetansen vi treng for framtida, fortel 
Anders Hauken. – Får vi inn den rette 
 personen, som også likar seg i firmaet vårt, 
er dette ei lønsam investering for alle partar.  
For oss er det viktig å vidareformidle kunn-
skap og ferdigheiter som er innøvd og erfart 
gjennom mange års praksis i faget. 

Dette er kunnskap som vanskeleg kan 
overleverast til neste generasjon gjennom 
skjerm eller bok. Det å kunne utvikle seg og 
hauste erfaring frå røynde handverkarar har 
frå gammalt av vore den viktigaste måten å 
lære et handverksfag på. Men i dei siste åra 
synest vi det har vore vanskeleg å rekruttere 
nye unge til bransjen. 

– I grunnen vil vi hevde at vi no nesten 
manglar en generasjon handverkarar, seier 
Hauken.

Amin oppfyller draumen
Amin Kasongo (26) kom til Noreg som 
16-åring. – Eg hadde aldri gått på skule før 
og kunne korkje lese eller skrive, fortel han. 
– Det har vore ein vanskeleg veg å gå, men 
eg bestemte meg for å aldri gi opp. Den 
strategien har fungert veldig bra hittil, smiler 
han. Amin fullførte Vg2 Byggteknikk på 
Herøy vidaregåande skule i vår og søkte 
 deretter læreplass i tømrarfaget.  

– Eg gjorde som dei fleste andre i min 
klasse. Men eg ville eigentleg bli målar, og 
heldigvis fortalde eg det til ein rådgivar på 

skulen, fortel Amin. – Rådgivaren tipsa meg 
om Hauken Handverksteneste AS og at 
denne bedrifta ønskte seg ein lærling i 
målarfaget. Det er eg glad for no, seier han. 

Godt samarbeid er alfa og omega
For Anders Hauken handlar det å vere lære-
bedrift om å tenkje langt fram, både for 
bedrifta og for bransjen under eitt. 

– For at vi skal ha tilgang på gode fagar-
beidarar i åra som kjem, må alle ta sin del  
av samfunnsansvaret. Vår bedrift er ikkje så 
stor, men vi kan likevel både bidra og dra 
nytte av lærlingordninga, seier Hauken.  
– På dette punktet er samarbeid alfa og 
omega. Vi må fortelje dei vidaregåande 
 skulane kva vi treng, og skulane er avhengige 

BLI LÆREBEDRIFT 
– DET LØNNER SEG
Lærlingordninga gir Hauken skreddarsydd kompetanse
– Å ta inn lærlinger er den beste måten å rekruttere våre framtidige fagarbeidarar på, seier tømrarmester 
Anders Hauken, dagleg leiar for mesterbedrifta Hauken Handverksteneste AS, i ei pressemelding. Mester-
bedrifta er godkjend som lærebedrift i to lærefag: tømrarfaget og målarfaget. No i oktober tilsette dei sin 
første lærling i målarfaget. 

Malarmester Harald Haugen i arbeid med å 
sparkle opp fall på et baderomsgolv.

Malarmester Stein Ove Lande (fagleg leiar maling) instruerer lærling Amin Kasongo

Byggmester Anders Hauken, byggmester Bjørn Oksavik og tømrer Ali Hasani 

Byggmester Anders Hauken, Malermester Stein Ove Lande, Byggmester Bjørn Oksavik, 
(Malermester Harald Haugen var ikkje til stades på bilde.)

Malarmester Harald Haugen i aksjon med 
sparkelsprøyta
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ALTA, ARENDAL, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, BØ, DROTNINGSVIK, DRØBAK, EGERSUND, ELVERUM, FAUSKE, FINNSNES, 
FOLLO (SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, FØRDE, GJØVIK, GOL, HADELAND, HAMAR, HARSTAD, HAUGESUND, HØNEFOSS, JESSHEIM, KARMØY, KIRKENES, 
KONGSBERG, KONGSVINGER, KRISTIANSAND,  KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, LYNGDAL, MJØNDALEN, MO I RANA, MOLDE, MOSJØEN, 
MOSS, NAMSOS, NARVIK, NORDFJORDEID, OSLO, SANDEFJORD, SANDNES, SARPSBORG, SKIEN, SKJETTEN, SLITU, SOGNDAL, SORTLAND, STEINKJER, STJØRDAL, 
STORD, SVOLVÆR, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, VOSS, ÅLESUND 22 22 20 22 - www.biltema.no

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

Vi
 ta

r f
or

be
ho

ld
 o

m
 e

ve
nt

ue
lle

 tr
yk

kf
ei

l. 
U

ts
ol

gt
e 

og
 fo

rs
in

ke
de

 v
ar

er
 k

an
 fo

re
ko

m
m

e.

FØLG 
OSS

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Fordeler med Biltema Bedrift
•  Bredt varesortiment med over 19 000 varelinjer - noe for enhver bedrift
•  Lange åpningstider og god tilgjengelighet - over hele Norge
•  Samle kjøpene og betale på faktura
•  Ingen årsavgift eller kostnad for å opprette konto

Høyere kvalitet og lave priser - en uslåelig kombinasjon! Se vår bedriftsportal - bedrift.biltema.no!

Bli bedriftskunde!

Kompressor 30V-50 
17-672

1999,-
1599,- ekskl. mva

Digitalt multimeter  
17-238

729,-
583,- ekskl. mva

Oppbevaringshylle 
87-7601

769,-
615,- ekskl. mva

Rett kappemaskin ACT3 
15-018

299,-
239,- ekskl. mva

Sandblåsepistol 
17-355

229,-
183,- ekskl. mva

Digitalt skyvelære 
16-109

229,-
183,- ekskl. mva

Lydmåler 
15-342

299,-
239,- ekskl. mva

Frostvæske 
1 kg. 36-1780 46,90
3 kg. 36-1785 119,-
12 kg. 36-1788 399,-

46,

90
37,50 ekskl. mva

Fra

Spylevæske 
Frysebeskyttelse ned til -30 °C (uttynning 1:1)
1 l 36-5005 29,90
4 l 36-5055 79,90
10 l 36-5035 189,-

2990
23,90 ekskl. mva

Rustfritt

Konsentrert

Konsentrert

Fra



Vi tok en prat med to av de nye 
mesterne og spurte hvorfor de 
valgte å bli mestere samt hvilket 
råd de ville gi til de som vurdere 
en karrierevei i yrkesfagene. 

- Det som appellerte mest for 
meg ved mesterutdanningen var 
muligheten til å koble praktisk 
erfaring med en teoretisk bak-
grunn. Jeg har fått større ansvar 
opp igjennom og jobbet mange 
år som rørlegger. Den teoretiske 
bakgrunnen du får gjennom 
mesterutdanningen gjorde meg 
tryggere i jobben og ga meg et 
bredere og større bilde av rør-
leggerfaget, forteller rørlegger-
mester Joakim Arnesen, som 
jobber i Meisingseth VVS, et  
selskap i Flow Group.

- Mitt beste råd til de som 
skal velge studieretning på 
 videregående skole er at de bør 
være nysgjerrige på rørlegger-
faget. Faget gir mange mulig-
heter og retninger. Det er et mer 
teknisk og interessant fag enn 
det mange tradisjonelt oppfatter 
det som, og det er mange 
muligheter for videreutdanning, 
du kan bli både mester, som jeg 
selv har valgt, eller f.eks. inge-
niør, sier Arnesen. Muligheter 
innen videreutdanning innen 
ledelse og ingeniørutdannelse, 
sier Arnesen.

Hussain Fares (25) i Trygg VVS 
ble tidligere i år kåret til Norges 
hyggeligste rørlegger. At han er 
hyggelig og omgjengelig kan vi 

skrive under på. Hovedoppgavene 
til Trygg VVS er rehabilitering av 
bad. I firmaet Trygg VVS er det i 
dag 40 ansatte og Fares er den 
som først tok steget med å bli 
mester. 

- Jeg tenkte å videreutdanne 
meg for å få mer kunnskap. I til-
legg så jeg viktigheten av å ha 
mesterkompetansen i bedriften. 

Hvilket behov hadde bedriften?
- Vi trengte aller mest kompe-
tanse innen prosjektledelse og  
å kunne markedsføre oss som 
mesterbedrift. 

Til kommende generasjoner er 
Fares klare råd å ta et yrkesfag. 

- Jeg er 25 år nå, og jeg har 
utdannet meg, videreutdannet 

meg, etablert meg med både 
bedrift og familie. Det er takket 
være håndverksyrket. Jeg fikk 
tidlig en stabil jobb som gjorde 
at jeg kunne skaffe meg en 
utdanning, min første bolig og 
etablere meg med familie. Jeg 
har kommet meg videre. 
Fordelen er at du så og si ikke 
har studiegjeld. Jeg har en 
kompis som utdanner seg til 
lege. Han er nesten 30 år og når 
han er ferdig har han nesten 
900.000 i gjeld. Jeg har etablert 
meg og kommet meg videre og 
tatt mesterbrevet,  mens han er 
i startfasen, avslutter Fares, som 
er tydelig stolt over å kunne 
kalle seg mester  ■ ■ ■

MANGE NYE OG 
STOLTE MESTERE
I forskjellige laug og foreninger er høsten tid for den årlige utdelingen av mesterbrev til nye mestere.   
Hittil i år er det tildelt 525 nye mesterbrev over hele landet. Mestern var med da det ble delt ut mesterbrev 
til nye rørleggere og tømrere i Oslo rørleggerlaug og Byggmesterforbundet Oslo og Akershus. 
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“     

Byggeplasslederstudiet
Påmeldingsfrist 10. okt.
Unngå konflikter, forsinkelser, dagmulkt og  
misfornøyde kunder. Lær å lede byggeplassen 
på en profesjonell måte!

“Kurset har hatt stor nytteverdi. I tillegg har det 
vært fint å møte bransjekollegaer og snakke om 
forskjellige utfordringer i hverdagen.” 

Påmelding og mer informasjon: 
www.byggmesterskolen.no

MODUL 1:  
• Definering	av	byggeplasslederrollen,	konsept	og	oppbygging
• 	Overordnet	om	entrepriseformer,	kontrakter,	aktuelle	lover 
og	forskrifter

• Bruk	av	bedriftens	KS-system
• Risikovurdering,	HMS-planlegging	og	-	oppfølging
• Internkontrollforskriften	og	Byggherreforskriften
• Deleksamen

MODUL 2: 

• Eksempel	på	prosjektunderlag
• Produksjons-,	avfalls-	og	riggplanlegging
- Innkjøp	og	leverandører
- Fremdriftsplanlegging

• Deleksamen

MODUL 3:  

• Kontrakter	og	avtaler
• Dokumentasjon	 av	egenkontroll , fukt,	tetthet	osv.
• Uavhengig	 kontroll	og	tilsyn
• Avviksbehandling
• Byggemøter	 og	rapportskriving
• Overtakelse
• Deleksamen

MODUL 4:  

• Kalkulasjon	og	økonomioppfølging	 i	prosjektet
• Kundebehandling	og	ledelse
• Kvaliteter,	toleranser	og	målemetoder	 ved	bruk	av	NS	3420
• Forsikring	 -	risiko	og	ansvar
• Deleksamen

BODØ
Oppstart	13.-14. februar

TRONDHEIM
Oppstart	6.-7. mars

FAG I ALT HITTIL I 2018:

Mester i anleggsgartnerfaget 9

Bakermester 5

Mester i bilskadefaget 2

Blomsterdekoratørmester 3

Mester i butikkslakterfaget 1

Byggtapetsermester 4

Fotografmester 1

Glassmester 2

Gullsmedmester 1

Mester i institusjonskokkfaget 1

Kokkmester 2

Mester i kulde- og varmepumpemontørfaget 8

Mester i bilfaget - lette kjøretøy 9

Malermester 13

Mester i motorsykkelfaget 1

Murmester 20

Profileringsdesignmester 1

Rørleggermester 105

Stillasmester 3

Taktekkermester 6

Mester i bilfaget - tunge kjøretøy 1

Bygg-/tømrermester 309

Blikkenslagermester 18

Sum 525

NYE MESTERE 2018

Joakim Arnesen Hussain Fares



 

Glassmester Rune Sagstuen er 4. generasjon 
i Sagstuen glass på Gjøvik. Bedriften kan 
skilte med en levetid på over 70 år. Noen av 
suksessfaktorene er kompetanse, kvalitet og 
god kundeservice.

- Kompetanse er svært viktig. Vi må vite 
hva vi driver med i alle ledd. I og med at 
glassarbeidet gjerne involverer andre fag så 
er det en styrke for oss at vi har ansatte 
med fagbrev i andre fag som er relevante for 
jobben vi skal gjøre, forteller Rune Sagstuen.

Hva gjør dere selv for å opprettholdekom
petansen i bedriften?
- Vi er en lærebedrift og har i dag én lærling 
hos oss, men vurderer å ta inn flere. Det er 
viktig både med hensyn til at vi blir flere om 
å ta unna oppgavene, men også for å være 
godt forberedt mht framtida. De vi tar inn må 
være villige til å gå hele veien fram til fag-
brevet. Interessen for faget er svært viktig. 
Det gjør at vi kan levere kvalitet. Og det er 
en av faktorene som gjør at vi har en så 
 tradisjonsrik bedrift som vi har. Samtidig gir 
dette oss et konkurransefortrinn i markedet.

Hvilke andre ting vil du trekke fram som 
har vært viktig for dere som bedrift?
- Foruten kompetanse og kvalitet så er det 
helt klart kundeservice. Vi skal gjøre en god 
jobb og holde det vi lover. Har vi gitt en pris, 
så er det den prisen som gjelder. Derfor 
bruker vi mye tid i forkant av et oppdrag 
med befaringer, slik at vi kan gi et komplett 
tilbud og prise så nøyaktig som mulig. Vi har 
også som mål å være raskt på plass når en 
kunde tar kontakt med oss. Dette gjør at vi 
oppleves som seriøse og får fornøyde 
kunder. Fornøyde kunder kommer gjerne til-
bake. I tillegg har vi ikke vært redde for å 
prøve nye ting, for eksempel har vi drevet 
med dusjdører som har vært en stor suksess. 
Men det hele bunner jo i at det er mye og 
tøff jobbing. De som tror det er en 7-16 jobb 

GLASSMESTER
I GENERASJONER PÅ GJØVIK

45-åringen har svennebrev som skomaker  
og erfaring fra forsvaret. I dag driver han 
Skomaker Våge i Gjøvik. Han er tredje gene-
rasjon skomaker og tok over firmaet etter 
faren. Våge har spesialisert seg på repara-
sjon av kvalitetssko, er godkjent skomaker 
av Red Wings og selger sko av høy kvalitet 
fra tre internasjonale merker. Nå går han  
på mesterutdanningen til Norges grønne 
fagskole - Vea.

Hvorfor mesterutdanningen?
- Jeg ville at bedriften skulle være noe mer 
enn det hadde vært tidligere og ønsket å ha 
mesterbrev. Jeg ville ha mer kompetanse til  
å kunne drive min egen bedrift, slik at jeg 
skulle få det beste ut av mitt eget firma.  
Jeg ser for meg at jeg skal ha mestermerket 
på vinduet og at det blir et kvalitetsstempel 
for bedriften min, forteller Våge.

Tøft opplegg, men det går
At det ikke er bare bare å ta utdanning og 
samtidig drive eget firma kan Våge skrive 
under på.

- Mesterundervisningen er lagt opp  
med helgesamlinger i Oslo. Vi har til sammen 
5 samlinger. I tillegg har vi mulighet til å få 
veiledning av faglærer. Vi jobber med opp-
gaver mellom samlingene og har kontakt 
med faglærer og de andre studentene. Jeg 
har hektiske dager i jobben min, og tenkte 
at det ville bli tøft å ta mesterutdanning  
i  tillegg, men alt går! Å ha livserfaring og 
 kompetansen fra forsvaret har vært til  
stor hjelp.

Hva får du ut av utdanningen?
- Det er givende å være på samlinger og  
jeg har fått noen aha-opplevelser underveis. 

Gjennom mesterutdanningen har jeg lært om 
ulike verktøy jeg kan bruke i min bedrift, om 
viktigheten av å ha visjoner og å velge videre 
kurs, og jeg har blitt mye tryggere på det  
jeg driver med. Jeg har fått et mer bevisst 
forhold til tiden min og hva den er verdt.

Viktig ballast i kofferten
- Du bør ta mesterutdanning før du starter 
for deg selv. Skulle ønske at jeg hadde den 
kompetansen jeg nå er i ferd med å få, mye 
tidligere. Det burde ikke være lov å starte 
opp bedrift uten å ha kompetanse om blant 
annet ledelse, økonomi og markedsføring,  
avslutter Våge. ■ ■ ■

DU LÆRER
VELDIG MYE MER 
ENN DET DU TROR
Lurer du på om du skal ta mesterbrev, så må du bare gjøre det, ifølge skomaker Isac Våge fra Gjøvik. 
- Du får faglig tyngde og lærer å drive riktig og fornuftig, sier skomakeren.

AV DORTE FINSTAD

Selv om Gjøvik er en landbrukskommune er byen også tradisjonsrik med hensyn til industri og hånd-
verksfag. Og det er tradisjoner Mestern fikk et lite innblikk i da vi besøkte to av byens tradisjonsrike hånd-
verksbedrifter i glassfaget, Sagstuen Glass og Gjøvik glasservice. 
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Skomaker Isac Våge er tredje generasjon 
skomaker som nå utdanner seg til mester.

TEKST: ROGER NYBORG FOTO: SAGSTUEN GLASS



 

tar feil. Arbeidsmoralen er at skal du tjene 
penger så må du også jobbe, forteller Rune 
Sagstuen.

Gode verdier er viktig å ha med seg
- Man skal være fornuftig og vise ansvarlig-
het ved å ta vare på det man har. Når alle 
har dette i ryggsekken både privat og på 
jobb har du stor sjanse for å lykkes.

Hva har overrasket deg mest i yrket som 
glassmester?
- Det er ikke lett å si, men en ting som over-
rasker mange andre er at vi driver med mer 
enn bare glass vinduer og dører. Selvsagt 
har vi mange serviceoppdrag der vi sikrer 
hus/kontorer der ruter har blitt knust og 
setter inn nytt glass. Jeg nevnte at vi driver 
med dusjdører, men vi har også et bredt 
spekter som skyvedører, skillevegger, vinter-
hage, trapper og fasade for å nevne noe.

Stolt av å være mester
Rune er nylig godkjent mester og det er han 
stolt av. 

- Det å være mester og kunne markeds-
føre seg som mester er jeg veldig stolt av. 
Mestermerket er et dønn seriøst merke. Det 
viser kremen av kremen og gir en trygghet 
overfor kundene. Med mestermerket viser 
du også at du setter kompetanse høyt, 
avslutter glassmester Rune Sagstuen. ■ ■ ■
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«DET Å VÆRE MESTER OG KUNNE MARKEDSFØRE SEG SOM 
MESTER ER JEG VELDIG STOLT AV. MESTERMERKET ER ET 

DØNN SERIØST MERKE»

RUNE SAGSTUEN

Rune Sagstuen er stolt over å være mester. 
Da skal mestermerket også brukes.



 

Glassmester og låsesmedmester Morten 
Wiklund Olsen er daglig leder i Gjøvik 
 glasservice, som er den andre tradisjonsrike 
glassmester bedriften på Gjøvik. Selv om 
 firmaet hans ble startet i 1999 så går 
 historien lengre  t ilbake i tid for familie-
bedriften.

- Opprinnelig startet bestefaren min med 
et snekkerverksted som hadde sitt utspring 
fra en bygg- og trevarehandel som min olde-
far startet. I snekkerverkstedet lagde beste-
far vinduer og dører og da med glass. Så det 
er her både glass og lås kommer inn. Vi gikk 

over til å være en ren låsesmed på 80-tallet 
og da som b&t Låsservice AS. Vi startet opp 
igjen i glass faget i 1999 med etableringen av 
Gjøvik Glasservice AS, som ble en avdeling i 
b&t Låsservice AS. Før salget av b&t Lås-
service AS fisjonerte vi ut Gjøvik Glasservice 
AS som er blitt lokal glassmester og låse-
smed mester bedrift som satser på god 
 service og kvalitet innenfor fagområdene. 

Eierskapsfølelse viktig for suksess
- I dag driver vi igjen med både glass og lås. 
Jeg opplevde en stor etterspørsel etter lås-

service, og da karantenetiden, som jeg fikk 
da jeg gikk ut av det gamle firmaet, var over 
startet jeg med låsservice igjen. I dag har vi 
mange serviceoppdrag og jeg tror ikke de 
som eier de store firmaene og de ansatte 
der har den samme eierskapsfølelsen som vi 
har her hos oss. Det tror jeg er grunnen til 
hvorfor vi får så mange oppdrag og at folk 
kommer til oss. Eierskapsfølelse hos de 
ansatte til den jobben de gjør og at de  
er opptatt av å levere kvalitet tror jeg er 
nøkkelen til suksessen, forteller Morten.

- Vi har også vært opptatt av å ikke gape 
over for mye. I dag er vi seks ansatte hvor 
tre er i familien, sønn og kona, pluss faren 
min som kommer innom og hjelper til. Kona 
og jeg har jobbet sammen i 22 år og vært 
gift/samboere i 25. Hun står for det adminis-
trative og sønnen Simen er nå ferdig med 

læra i familie bedriften. Han startet på 
 studiespesialisering, men fant fort ut at det 
passet ham bedre å jobbe i familiebedriften, 
og er nå en av de ansatte i bedriften. 
Foruten å drive med lås og glass eier også 
bedriften 13000 kvadratmeter nærings-
eiendom samt noe privateiendom. 

Servicemarkedet er plassen
På et sted som Gjøvik med flere aktører er 
det viktig å finne sin plass for å lykkes.

- Vi har funnet at servicemarkedet er der 
vi skal være, og gjøre det godt i. Vi er for små 
til prosjektmarkedet så det får andre drive 
med. Vi liker å drive med et produkt fra A-Å, 
og derfor har vi også et mekanisk verksted 
hvor vi kan gjøre spesialjobber. Vi er opptatt 
av å være seriøse og levere kvalitet. Derfor 
er vi heller ikke av den typen som går på 

akkord med oss selv for å holde prisene 
nede. Pris og kvalitet henger gjerne sammen. 
Vi kunne ikke klart oss uten å være seriøse.  
Vi skal være trygge på det vi driver med. 
Normalen hos oss er at du skal ikke bare 
selge for å selge. Å gjøre en god jobb betaler 
seg i lengden. Hos oss skal kundene oppleve 
respekt, moral og seriøsitet, fortelle Morten.

God formell og uformell kommunikasjon er 
viktig for Morten. Han er opptatt av at det er 
viktigere å gå med nesetippen ned og ikke opp. 

- Å bygge gode relasjoner og nettverk er 
også viktig for lykkes. Det gjør at kundene 
kommer til oss. At vi nå også er tilbake i 
Totenvegen der det hele startet med oldefar, 
bestefar, far, jeg og nå sønnen min, gjør at 
ringen på en måte er sluttet. Det er her vi 
skal være. Vi har vår tilhørighet og identitet 
her, av  slutter Morten. ■ ■ ■

FRA BYGG- OG TREVARE

TIL LÅS- OG
GLASSERVICE
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Gjøvik Glasservice AS ble stiftet 
i 1999 og har siden den gang ytet 
service mot det private og offent-
lige markedet og mot bedrifts-
kunder, men historien strekker 
seg lenger tilbake i tid enn det.

AV ROGER NYBORG

«EN EIERSKAPSFØLELSE 
HOS DE ANSATTE

FOR DEN JOBBEN DE GJØR 
OG AT DE ER OPPTATT
AV Å LEVERE KVALITET

TROR JEG ER NØKKELEN
TIL SUKSESSEN»

MORTEN WIKLUND

Det mangler ikke fagkompetanse i Gjøvik glasservice. Morten Wiklund Olsen har to mesterbrev. Ett i låsesmedfaget og ett i glasfaget.

Far og sønn: Simen har akkurat fullført 
læretiden i familiebedriften og far, Morten, 

er stolt over at sønnen har valgt glassfaget.
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I den oppdaterte Innføring i 
 byggereglene TEK 17 finner du på 
ett sted forklart hva plan- og byg-
ningsloven, byggteknisk forskrift 
(TEK17) og forskrift om dokumen-
tasjon av byggevarer (DOK) sier 
om bygningenes forhold til omgiv - 
elsene, kravene til bygninger og 
nødvendig dokumentasjon. 

Et oppslagsverk
Boka er et oppslagsverk for 
 prosjekterende, entreprenører, 
arkitekter, håndverkere og kom-
munale saksbehandlere, samt 
boligeiere som vil sette seg inn i 
byggereglene. Reglene for bygge - 
saksbehandling, ansvarsrett og 
kontroll i byggesaksforskriften 
(SAK) er gjennomgått i en egen 
del. 

– Så sant du sitter stille i 
huset ditt, trenger du ikke å vite 

noe om byggereglene. Men så 
snart du skal bygge om eller 
endre bruken, blir du ansvarlig 
for at reglene blir fulgt, sier 
seniorrådgiver Anders Kirkhus 
ved SINTEF Byggforsk.  

Gir samlet oversikt
Blant temaene boka behandler 
grundig er plassering, estetikk 
og uteareal. Plasseringen av et 
byggverk, byggverkets estetiske 
utforming og hva slags atkomst 
og utearealer det har, henger 
nøye sammen. Kravene til disse 
forholdene står litt ulike steder i 
regelverket, men er samlet i ett 
kapittel i boka. 

– Dette er et eksempel på 
bruksverdien til boka. I stedet 
for å lete rundt på måfå, finner 
du enkelt det du trenger når du 
trenger det, sier Kirkhus. 

Også samarbeid mellom 
 kommune og utbygger blir  grundig 
gjennomgått i boka. ■ ■ ■

NY BOK:

GIR SVAR PÅ VANLIGE SPØRSMÅL
Innføring i byggereglene TEK 17 gir svar på sentrale 
spørsmål som:

• Hvem har ansvaret for byggefeil i en byggesak?
•  Hvilke krav stilles til en bedrift som skal ha ansvarsrett 

i en byggesak?
•  Når må du følge kravene til nybygging hvis du skal bygge  

om en eksisterende bygning?
• Hvilke tidsfrister har kommunen for å behandle en byggesak?
•  Hvilke arbeider krever søknad eller melding til kommunen,  

og hvilke er unntatt?
•  Hvilke regler gjelder for klage i en byggesak, og hvordan  

går du fram?
• Hvilke regler gjelder for sanksjoner og straff i en byggesak?

Innføring i byggereglene TEK 17

B
YG
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R
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E

BYGGEREGLENE PÅ 
ETT STED Boka «Innføring i byggereglene TEK 17» gir en 

oppdatert oversikt over lover og forskrifter som 
gjelder bygninger og byggevirksomhet.

LEDIG KAPASITET..?
• Gode penger å tjene på  

piperehabilitering i ditt distrikt!

• Vi formidler jobber, sponser  
markedsføring, samt hjelper  
til med utregning av tilbud.

• Vi lagerfører alle deler. 

– Ta kontakt for en uforpliktende prat 
om evt samarbeid.

Produkt.dok.: SINTEF 128-035

VANGBO A/S
2040 Kløfta, Tlf: 63 98 12 20
e-post: vangbo@vangbo.no

www.heatfab.no

HEATFAB tynnveggede, rustfrie stålrør er  
godkjent for rehabilitering av alle typer piper.
Enkel montering, samt lite for- og etterarbeide.



 

Mesterbrevet ga nye muligheter
- I mitt tilfelle så har jeg gått litt bort i fra 
slakterfaget og over i en annen avdeling 
som handler om foredling av råstoff og 
 produksjon av kjøttdeig, hamburgere og 
fårikål (i sesong). På vår avdeling er vi to 
 linjeledere. Min stilling handler om alt fra 
bemanningsplanlegging, produksjonsplan-
legging, driftskontroll, råvarebestilling, arbeid 
med kvalitet og hygiene, produktutvikling, 
for å nevne noe. 

 Den andre linjelederen er ansvarlig for 
kjøttdeigproduksjonen. Vår avdeling produ-
serer jo både forbrukerpakninger av kjøtt-
deig og hamburgere, men vi jobber også  
tett mot restauranter og storhusholdninger 
hovedsakelig i Trondheim, men også på 
landsbasis, og i den sammenheng får vi  
lov til å teste ut en del nye oppskrifter på 
bestilling fra Nortura sentralt. Det er også 
spennende å gå over i en avdeling hvor 
arbeid med råvareutnyttelse, reduksjon  
i svinn og reduksjon i personalkostnader 
direkte fører til en gevinst for avdelingen. 

Men du valgte en annen retning enn slakting?
- Det var skummelt å gå vekk fra slakting 
som var det jeg kunne og følte meg trygg 
på. Men nå etter over 1,5 år i jobben som 
linjeleder i en annen avdeling så ser jeg at 
den kunnskapen jeg har tilegnet meg fra 
våre flinke medarbeidere i denne avdelingen, 
sammen med mesterutdanningen har gjort 
meg beredt til oppgaven. Kunnskapen jeg 
hadde fra slakterfaget gjør at jeg har en 
større forståelse for fabrikkdriften og verdi-
skapingen totalt sett, fra slakting og ut til 
kunde. Jeg mener at jeg har de grunnleg-
gende forutsetningene som skal til for å 
komme med tverrfaglige innspill i ulike 
ledergrupper og andre fora selv om jeg  
bare er 27 år. Jeg har jo også bakgrunn som 
Inspektør i Mattilsynet som hjelper godt på. 
Jeg startet som slakterlærling i Stavanger  
på Nortura sitt anlegg på Forus før jeg 
 flyttet hjem til Trondheim igjen og startet  
på fabrikken på Malvik, så jeg har en bred 
erfaring fra slakting av alle kommersielle 
dyreslag, avslutter Skarphol. ■ ■ ■Vi spurte slaktermester Tom Eric Skarphol 

ved Nortura i Trondheim om faget.
- Slakterfaget omfavner mye. Selv om 

transport, foredling av plussprodukter, 
 prøvetaking osv. ofte tas hånd om i andre 
avdelinger enn den man jobber i som slakter, 
må vi slaktere ha kunnskap om alle disse 
prosessene, forteller Skarphol. 

- Jeg vil trekke fram hvordan selve slakt-
ingen er det første leddet i en større prosess 
i videreforedlingen av et dyr. Hvordan vi som 
bedrift jobber for å gi størst mulig utbytte til 
den norske bonden og hvilke krav som stilles 
til kvalitet og presisjon hos de som står og 
jobber på en slaktelinje. Det stilles blant 
annet store krav til bedøving og avliving når 
det gjelder dyrevelferd, og slaktere som 
jobber med dette må godkjennes av 
Mattilsynet, forteller Skarphol, som legger  
til at mesterkompetansen er viktig. 

- Når man tar mesterbrevet i slakterfaget 
lærer man seg å «sitte i helikopteret» å se 
det store bildet når det gjelder økonomi, 
kalkyler og måloppnåelse. Men også hvordan 
man skal tenke som en leder når det tas 
avgjørelser. 

Får du brukt kompetansen som mester?
- Helt klart, ja. Grunnen til at jeg valgte å ta 
mesterutdanningen var at jeg ønsket og ta 
ett steg opp i bedriften. Jeg så på flere 
utdanningsmuligheter blant annet hos BI, 
men ønsket å bygge videre på svennebrevet. 
Etter å ha lest meg opp, så mente jeg at 
mesterbrevet var en spennende vei å gå da 
jeg får en lederutdanning som er direkte 
rettet mot mitt eget fag, noe jeg ikke hadde 
fått om jeg skulle gått 3 år på BI for å få  
en Bachelorgrad. Jeg velger å tro at mester-
brevet var utslagsgivende for at jeg fikk 
jobben jeg har i dag. 

SLAKTERFAGET
KOMMER

2018 kan bli et utfordrende år for mange. Sett av tid til å utvikle din egen og
bedriftens kompetanse. Mesterutdanningen er landets fremste lederutdanning
for håndverkere. En mestertittel signaliserer pålitelighet og seriøsitet overfor
kundene. Mesterutdanningen kan også tas som nettbasert studium.

Sett av tid til å utvikle din egen og bedriftens kompetanse. 
Mesterutdanningen er landets fremste lederutdanning for håndverkere. 
En mestertittel signaliserer pålitelighet og seriøsitet overfor kundene. 
Mesterutdanningen kan også tas som nettbasert studium.

Mesterutdanningen er landets fremste lederutdanning for håndverkere. 
Sett av tid til å utvikle din egen og bedriftens kompetanse.  
En mestertittel signaliserer pålitelighet og seriøsitet overfor kundene. 
Mesterutdanningen kan også tas som nettbasert studium.

MESTERBREVET
GA NYE ULIGHETER
Ikke alle fag er like store i mestersammenheng, men de er like viktige. Slakterfaget er et fag som ikke er 
presentert i altfor stor grad i bladet Mestern. Visste du at det er ca.1400 storfe og vel 10.000 småfe som 
går gjennom en slaktelinje pr uke, for at vi skal få mat og pålegg på bordet?

AV ROGER NYBORG
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Slaktermester Tom Eric Skarphol mener mesterbrevet er til stor hjelp for å se det store  
bildet i bedriften.



36      MESTERN 2 • 2018

Nå har Skatteetaten endret sine retningslinjer - og de nye reglene 
gjør at det finnes bedre muligheter til å slippe dagbøter som er ilagt. 
Men du må klage. Vi kan vise deg noen eksempler på hvordan du 
slipper tvangsmulkten. Retningslinjene finner du på våre hjemme-
sider, www.skatt.no. 

1)  Har du tidligere levert i tide og betalt det du skal i skatt  altså 
at du har vært «aktsom og lojal»  men det har skjedd en glipp 
nå? Da har du gode kort på hånden. Skattedirektoratet skriver at 
dette er noe som blir vektlagt i vurderingen av om man slipper 
tvangsmulkt. 

2)  Har du hatt problemer med innlevering i Altinn på grunn av 
 innloggingsproblemer eller tekniske problemer? Dersom du kan 
dokumentere at det var umulig å levere inn opplysningene, sier 
Skattedirektoratet at tvangsmulkten «frafalles», altså at du får 
medhold i klagen. 

3)  Du har akkurat startet opp et selskap og det er første gang  
du skal levere noe til Skatteetaten. Betyr det noe? Ja, i enkelte 
tilfeller slipper du i så fall tvangsmulkt. Nærmere bestemt har 
Skattedirektoratet sagt at du slipper tvangsmulkt dersom du  
gjør feil eller er forsinket med skattemeldingen. For andre type 
meldinger (momsoppgaver, a-melding osv.) kan det også være  
et godt argument at virksomheten er nystiftet, men du slipper 
ikke automatisk å betale ilagt tvangsmulkt. 

4)  Regnskapsføreren min har ikke levert opplysningene, selv om 
avtalen var klar og han skulle levere opplysningene for meg. 
Slipper jeg tvangsmulkt da? Det kan ha en betydning, men er 
langt fra sikkert. I utgangspunktet er det ditt ansvar å sørge for at 
opplysningene blir sendt inn. Skattedirektoratet skriver imidlertid 
at det kan tenkes at dette kan medføre at du slipper tvangsmulkt, 
men da skal det være akutte forhold. 

5)  Jeg kontaktet Skatteetaten, som gav meg helt feil informasjon. 
Da må jeg vel slippe å betale for feilen de har gjort? Man skulle 
kanskje tro at det automatisk gjør at du slipper å betale. Men det 
er ikke tilfelle. Imidlertid skriver Skattedirektoratet at dette er et 
moment som taler i din favør. Hvis feilinformasjonen er gitt over 
lengre tid og/eller er gitt flere ganger, styrker det din sak. Du må 
imidlertid sannsynliggjøre dette ved å vise til tidspunkter du har 
kontaktet Skatteetaten og hva du spurte om og fikk til svar. 

6)  Jeg kan lite om skatt og har ikke erfaring med Altinn eller regn
skapsprogrammer. Spiller det noen rolle? Skattedirektoratet legger 
til grunn at dette kan være et moment i en helhetsvurdering, men 
at det i seg selv ikke er grunnlag for å frafalle tvangsmulkt.

7)  Jeg har ikke mottatt selve vedtaket, og fikk først vite om tvangs 
mulkten da jeg fikk faktura. Jeg må ikke betale da? Skattedirekto-
ratet mener at du som hovedregel må betale. Riktig adresse er ditt 
ansvar, og med mindre det har vært tilnærmet umulig for deg å 
melde fra om riktig adresse vil du ikke slippe unna. ■ ■ ■

AV STIG FLESLAND, REDAKTØR I SKATTEBETALERFORENINGEN 

For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby deg og din bedrift, besøk 
www.skatt.no/www.sbfskatteadvokater.no

INNLEGG FRA SKATTEBETALERFORENINGEN

FÅTT TVANGSMULKT? 
Her er 6 gode grunner til å slippe – og 1 som ikke fungerer

Hvis du er forsinket med levering av oppgaver til Skatteetaten kan du fort ende opp med en regning på 
mange tusen kroner. Svært mange næringsdrivende har fått oppleve dette, og vi i Skattebetalerforeningen 
har hjulpet bedrifter med å klage. 
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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.
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Mestermerker

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.

Ringen blir gravert innvendig med ditt mesternummer. Kun registrerte mestere har tillatelse 
til å bære merket. Alle merker blir levert i gaveeske.   

Art.nr. 9800, ring m/1 logo, 14K                                                     

Art.nr. 9801, ring m/2 logoer og initialer, 14K                                                      

Art.nr 9805, 19mm 14K anheng inkl. sølvkjede 
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Art.nr. 9807, Jakkemerke, 14K                                                                                

Art.nr. 9808, Mansjettknapper, 14K                                                           

Art.nr.  9809, Slipsklype 14K, m/forgylt klype i Sølv 925                                                 

Art.nr. 9810, Slipsklype Sølv 925
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På BI forsker vi kontinuerlig på forbruker- 
trender. Den viktigste trenden i dag er krav 
til avkastning på tid. Vi dytter så mye inn i 
livene våre at vi ofte ikke får gjort det vi vil. 
Derfor blir vi mer selektive med hva vi bruker 
tiden vår på. Hvis virksomheter er i stand til å 
bruke teknologi for å gi kunden en opplevelse 
av god tidsanvendelse, vil dette høyst sann-
synlig oppleves som økt tilført verdi, og være 
en forutsetning for å bli en kommersiell 
 suksess.

Hvorfor skal vi bry oss om dette? Jo fordi 
endring i adferd påvirker måter vi driver for-
retning på. Vi må fremover vite mer om hva 
forbruker vil ha og ikke minst hvordan de 
oppfører seg. Dette vil legge føringer på 
fremtidens forretningsmodeller: hvordan  
de skal se ut og hvordan de må fungere  
for å gjøre virksomheter i stand til å utvikle, 
markedsføre og selge produkter og tjenester 
på nye måter i nye markeder.

Ledere er opptatt av status quo
Nyere forskning slår imidlertid fast at dagens 
ledere er for opptatt med å forbedre daglige 
operasjoner (status quo) og dermed for lite 
opptatt av forretningsmodellinnovasjon. Kun 
en liten andel av norske selskaper har 
endret sin forretningsmodell over tid. I 
andre tilfeller er ledere ivrige etter å fornye 
forretningsmodellen, men mangler kunnskap 
om hvordan de kan styre omleggingen og 
gjennomføre prosessen. Mange har heller 
ikke god nok forståelse for eksisterende 
 forbrukeradferd og hvilke vaner vi har fått 
gjennom å bruke eksisterende løsninger. 
Derfor mislykkes mange med innovasjon av 
sine forretningsmodeller. 

Ny teknologi bidrar til at forretnings-
modeller og etablert praksis blir utfordret, 
tjenester digitaliseres og verdikjeder trans-
formeres. Derfor må vi endre oss, i alle 
 sektorer. Innovasjon og endringsledelse er 

imidlertid ingen engangsøvelse i en digital 
verden, men må ses på som en kontinuerlig 
prosess da det er knyttet stor usikkerhet til 
hvilke innovasjoner som vil fungere markeds - 
messig og blant brukere. Noen dør raskt, 
mens andre tar markedet i en formidabel fart. 

Lære av andre 
Utfordringen er dessverre at det finnes ingen 
standardoppskrift på suksess, og definitivt 
ikke noen «one-size-fits-all». Så hva skal vi 
da gjøre, for å lykkes med digitalisering og 
digital forretning? Sentrale spørsmål å stille 
seg er: hva er de største utfordringene for 
vår bransje og hvor sannsynlig er det at 
 forretningsmodellene vil endres i vår bransje? 
Og har vi kompetansen som trengs for å 
rigge oss til for en ny fremtid?

Det er mye å lære av andre, både de som 
har lykkes og mislykkes med innovasjons- 
prosesser, i en digital tid. Målet bør være å 
skaffe seg kunnskap nok til å kunne identi-
fisere hvilke forretningsmodeller og aktivite-
ter som er basert på varige prinsipper og hva 
som sannsynligvis vil være flyktig. 

Ofte får vi ikke svaret her og nå, så hyppig 
prøving, feiling og læring er viktige strategier.  
Å skaffe seg ny kunnskap er aldri dumt. I 
dag vil det bare være mulig å skape konkur-
ransefortrinn ved å være flinkere enn  
andre til å omsette kunnskap og infor - 
masjon til praktisk handling til det beste  
for kunden.  ■ ■ ■

TEKNOLOGIUTVIKLINGEN 
OG FREMTIDENS FORRETNINGS-
MODELLER  

AV CECILIE STAUDE

Jeg får mange spørsmål om dagen, om hvordan teknologiutviklingen 
og digitalisering påvirker måten næringslivet jobber på. Jeg pleier å 
svare at digitalisering kanskje aller minst handler om teknologi, men 
først og fremst om mennesker, i form av endringer i adferd. 

Cecilie Staude er høyskolelektor ved 
Handelshøyskolen BI, skribent og  
foredragsholder 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://sosialkommunikasjon.no/

Mesterens navn: 

Fag: 

Mesterbrev nr.: Tildelt dato: 

Navn/firma: 

Adresse: 

Postnr./sted: 

Telefon: Mob.: 

Jeg bestiller  stk 

Mesterens navn:

Fag:

Mesterbrev nr.: Ant.:

Navn/firma:

Adresse:

Postnr./sted:

Telefon: Mob.:

Jeg bestiller         stk.kr. 850,- 

SKAP TILLIT
VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV – Et meget eksklusivt produkt 
som lager et lekkert blikkfang av mestertittelen din og 
signaliserer kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

PRISEN ER EKS. MVA OG PORTO.
VAREN BLIR SENDT I OPPKRAV.

Mesterbrev
Postboks 5145g Majorstuen
0302 OSLO

Sendes til:

Fagkunnskap gir trygghet

SKAP TILLIT VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et eksklusivt produkt 
som gjør mesterbrevet ditt til et blikkfang og signaliserer

 kvalitet overfor kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et meget eksklusivt produkt som lager et lekkert blikkfang av mestertittelen din og
signaliserer kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

Fagkunnskap gir trygghet

PRISEN ER EKS. MVA, FRAKT OG EMBALLASJE
VAREN BLIR SENDT I OPPKRAV

Svarsending 2241
0091  Oslo

Mesterbrev

Ad r e ss eend r i n g

NY ADRESSE:

GAMMEL ADRESSE:

navn:

adresse:

postnr:           sted:

telefon:

mesternr:

Adresse:

Telefon:

Postnr:          sted:

epost:

mesterregisteret.no

✂

Ny MESTERPRODUKT-BROSJYRE fra Kraftex - På hjemmesiden www.kraftex.no kan du se deres 
nye brosjyre med godkjente mesterprodukter. Brosjyren kan lastes ned som pdf-fil slik at du kan printe 
ut en papirversjon ved behov. Alle bestillinger og spørsmål om produktene tas direkte med Kraftex.

KRAFTEX

1599 MOSS
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ORDEN OG SYSTEM I FESTEMIDLENE
ESSBOX er en oppbevaringsløsning for skruer og festemidler. 
Systemet gir deg orden og oversikt, og innholdet velger du selv. 
ESSBOX forenkler og effektiviserer arbeidsdagen.

ESSBOX
– DET ORIGINALE SYSTEMET
ESSBOX ORIGINAL • ESSBOX MINI • SYSTAINER • BILRACK • TILBEHØR


