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            Spesialist  
på massivtreTømrermester Øystein Henriksen er opptatt av  

å bruke norsk massivtre. – Hvorfor skulle vi ikke  
bruke norsk tre i Norge og få kortreist tre i stedet  
for å sende virke ned til Tyskland eller Østerrike?  
Miljøaspektet er en betydelig gevinst, sier Henriksen. 20



Drivstofforbruk blandet kjøring: fra 5,8-6,9 l/100km, CO2-utslipp fra 151-183  g/km etter  
WLTP standarden. Caddy fra kr 198.752,-. Prisen er veil. levert Oslo inkl. leveringsomkostninger. 
Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell har ekstrautstyr 
utover standard. 
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Volkswagen Caddy er populær hos de fleste yrkesgrupper, noe det er mange grunner til. 
Caddy har et moderne design, klasseledende sikkerhetssystemer og med kjørekomfort som 
en personbil. Den tilbys med 4MOTION firehjulstrekk og kommer i så mange ulike versjoner 
at du garantert finner en som passer din arbeidshverdag. Velkommen til prøvekjøring. 
Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. 

Volkswagen Caddy 
Norges mest populære varebil
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PRISER 

1/1 side 29.750,-

1/2 side stående 20.700,- 

1/2 side liggende 20.700,- 

1/4 side 15.500,- 

1/8 side 9.100,- 

Spesialplassering 4 farger 

2. omslag 31.750,- 

3. omslag 30.750,-  

Bakside 33.800,-  

2/1 side 47.750,- 

Merkur Grafisk er godkjent som
svane merket bedrift.
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Vinden blåser mesterbrevets vei

Frisk start på høsten

Fotografmester med gull

Bilmester selger IT

Spesialist på massivtre

3 av 4 Lærlinger er i jobb året etter fagprøven

Det må bli raskt og enkelt å sjekke om en leverandør er seriøs

Sjefen oppfordret alle tre til mesterutdanning

Felles kjøreregler for å få flere kvinner til byggenæringen

Mesterkompetansen kommer godt med ute i verden

Når jobben reiser til utlandet

Arbeider på fast eiendom – Er det avtalt pris? 

Drivstofforbruk blandet kjøring: fra 5,8-6,9 l/100km, CO2-utslipp fra 151-183  g/km etter  
WLTP standarden. Caddy fra kr 198.752,-. Prisen er veil. levert Oslo inkl. leveringsomkostninger. 
Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell har ekstrautstyr 
utover standard. 

www.volkswagen-nyttekjoretoy.no

 
Volkswagen Caddy er populær hos de fleste yrkesgrupper, noe det er mange grunner til. 
Caddy har et moderne design, klasseledende sikkerhetssystemer og med kjørekomfort som 
en personbil. Den tilbys med 4MOTION firehjulstrekk og kommer i så mange ulike versjoner 
at du garantert finner en som passer din arbeidshverdag. Velkommen til prøvekjøring. 
Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. 

Volkswagen Caddy 
Norges mest populære varebil



Høsten har, som dere kan lese mer om 
lenger ut i bladet, vært en aktiv tid for 
sekretariatet. Vi har blant annet deltatt  
på Arendalsuka, Landskurs for rådgivere  
i Norge og LOs utdanningskonferanse -   
og alle steder har formålet vært å profilere 
den kompetansen som ligger i et mester-
brev.

Sekretariatet har også avgitt et viktig 
høringssvar på Markussen utvalgets rapport: 
Lærekraftig utvikling. Livslang læring for 
omstilling og konkurranseevne, (NOU 
2019:12). I Markusssen-utvalgets rapport 
beskrives behovet for et styrket tilbud  
av utdanning og opplæring definert av 
arbeidslivets behov og som skal være til-
rettelagt slik at deltakelse kan kombineres 
med å være i jobb.  Mesterbrevordningen 
er i stor grad en ordning lik den som etter-
spørres i rapporten, og Mesterbrevnemnda 
har derfor i høringssvaret sitt beskrevet 
den sentrale rollen mesterbrevordningen 
og mesterkvalifikasjonen har både som 
næringspolitisk virkemiddel og som et 
viktig landsdekkende kompetansetiltak.  

Landskurset for rådgivere, som vi har 
nevnt ovenfor, fant sted i Arendal i midten 

av september. Det deltok over 300 råd-
givere og karriereveiledere fra skoler rundt 
i hele landet, og mesterbrevet som karriere - 
vei ble godt markedsført både av oss i 
sekretariatet, og ikke minst av statsråd  
Jan Tore Sanner. 

Norge trenger flere mestere enn 
 mastere, sa statsråden fra talerstolen. 

Sanners klare budskap til rådgiverne  
var å råde elevene til å velge yrkesfag  
og mesterbrev.  Dette er et godt råd. 
Fagarbeidere er etterspurt arbeidskraft,  
og ifølge SSB kan Norge i 2035 mangle så 
mange som 100 000 fagarbeidere. Når 
mesterbrevet som karrierevei løftes frem 
av Sanner er dette et viktig signal til råd-
giverne og en anerkjennelse av den 
 kompetansen som ligger i et mesterbrev. 

Når vi vet at mesterne i tillegg er de 
 flinkeste i klassen til å ta i inn lærlinger  
og gjøre dem til gode fagarbeidere er det 
på sin plass at mesterbrevet som karriere-
vei nå løftes frem. Tall fra Utdannings-
direktoratet viser også at bygg- og 
anleggsteknikk er den næringen hvor flest 
fagarbeidere kommer raskt i jobb - hele  
85 prosent har jobb ett år etter avlagt fag- 

eller svennebrev – så her gjør dere 
 mestere en viktig jobb ved å utdanne 
 fagarbeidere som er attraktive i arbeids-
markedet.

Det skorter kanskje på kunnskap om 
hvilke muligheter som ligger i å velge et 
yrkesfag. Der har vi i sekretariatet en jobb 
å gjøre ved å markedsføre mesterbrevet 
som karrierevei, men vi trenger flere på 
laget. Rådgiverne i skolen har en sentral 
rolle når det gjelder å nå elever, men også 
dere mestere er viktige ambassadører i 
arbeidet med å markedsføre yrkesfagene 
og mesterbrevet til ungdom og voksne. 
Mesterbrevnemnda markedsfører mester-
brevordningen på ulike måter. T-skjorten 
med påskriften: «Master? Tygg heller på 
om du skal råde elevene dine til å bli 
Mester!» som ble delt ut til rådgiverne var 
et stunt på rådgiverkonferansen - nye 
markedsføringsstunt deler vi på Facebook. 
Så følg med fremover på siden vår - inn-
legg som legges ut er bare å dele, slik at  
vi når ut til så mange som mulig. ■ ■ ■

leder

VINDEN BLÅSER MESTERBREVETS VEI

Viktig informasjon legges først ut på 
www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no
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Og mer kommer om enn i litt ulik skala.  
Bygg Reis Deg messen, ut  danningsmesse(-r), 
facebook-kampanjer og mer til. I tillegg  
ut vikler vi mesterregisteret med mål om  
forenklinger for mesterne. I tillegg til de  
daglige oppgavene i sekretariatet, har vi 
også vært aktive på mange fronter for å 
markedsføre mesterne og mesterbrevord-
ningen.

ARENDALSUKA - NYTTIG OG GIVENDE
Arendalsuka var en nyttig 
og givende arena for mester-
brevnemnda å være på. Både 
 styreleder Aksel Hagen og  
daglig leder Heidi Tveide var  
tilstede for å bygge nettverk  
og spre kunnskap om  
mesterbrevordningen. 

Utarbeidelse av kampanjemateriell
Mesterbrevnemnda har inngått et samarbeid med byrået Siste Skrik for å utvikle materiell 
som skal øke synlig heten til mesterbrev. De første resultatene ble brukt under og har 
også vært annonsert på Facebooksiden til Mesterbrev. Det er utarbeidet ny brosjyre, 
stand, samt slogans og annonser som kan brukes i ulike sammenhenger, enten av 
Mesterbrevnemnda alene eller i samarbeid med andre. 

Frisk start  på høsten
Sekretariatet i Mesterbrev har hatt en aktiv start på denne høsten. Arendalsuka, Landskurs for  
skolerådgivere i Norge, LOs utdanningskonferanse samt Villvin kunsthåndverkmarked er noe av det  
vi har deltatt på i løpet av kort tid. 

AV ROGER NYBORG
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LANDSKURS RÅDGIVERE
Under årets Landskurs for skolerådgivere i Norge var mesterbrev representert  
med flere fra sekretariatet. Mesterbrev hadde egen stand som ble godt besøkt  
av rådgiverne. Målet med tilstedeværelsen var å sørge for at mesterbrevet blir 
markedsført som en karrierevei innen yrkesfagene.

Mesterbrev var også en av få utstillere som fikk presentere mesterbrev - 
ordningen i plenum overfor rådgiverne. Daglig leder Heidi Tveide ga en god 
 presentasjon av mesterbrevet som karrierevei i yrkesfag ene. Det viktigste er  
å utdanne seg videre i faget og ikke vekk fra det, sa Tveide i sitt innlegg. 

Arbeidslivets parter har sammen med regjeringen hatt en kompetanse-
politisk strategi på nasjonalt nivå i to år. Som del av strategien er det blitt 
utviklet flere bransjeprogram, og den regionale kompetansepolitikken er  
i ferd med å styrkes gjennom bla. trepartsbaserte kompetanseforumer. 

Det viktigste kompetansepolitiske arbeidet gjøres imidlertid på de 
enkelte arbeidsplassene. Leder av Mesterbrevnemnda, Aksel Hagen,  
og daglig leder Heidi Tveide var til stede under konferansen som blant 
annet tok for seg spørsmålet om hva som faktisk vites om det som  
skjer på arbeidsplassene av kompetansepolitisk arbeid.

LO sekretær påpekte under konferansen at Regjeringen ikke satser på 
langt nær de ressursene vi trenger for å ta igjen kompetanseetterslep, 
og for å få bygget den yrkesfaglige utdanningsretningen ferdig.  - Vi har 
bedt om en langtidsplan for livslang læring der det settes av betydelige 
midler innenfor trepartssamarbeidet. Vi har bedt om at det bør planlegge 
for 100 000 fagskolestudenter i løpet av en tiårsperiode, at fagskoleut-
danninger og Mesterkvalifikasjoner løftes i kvalifikasjonsrammeverket  
og styrkes, at vi får på plass faghøyskoler, og at fagskolen bør få et  
hovedansvar for etter- og videreutdanning i digitale ferdigheter blant  
fagarbeidere, sa Tinnlund.

LOs UTDANNINGSKONFERANSE 2019

Nytt markedsmateriell ble utviklet til seansen i Arendal.

Fagsjef Anne Kirsti Sandberg Felldal hadde mange råd
givere på besøk på standen.Daglig leder Heidi Tveide i aksjon foran over 300 rådgivere.

Det var mange tilstede under LOs utfdannings
konferanse. (Foto: Heidi Tveide)
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Kongsvingervegen 6, 2040 KLØFTA

Tilhengerkraner
med mulighet for

el-drift (hybrid)

Salg og
  utleie

K21-30TSR
for omgående levering.

K23-33TSR m/kurv
levering ca uke 45.

tlf 939 50 100
www.klaas.no

VILLVIN
Daglig leder, Heidi Tveide, har brukt sommeren 
flittig til å gjøre mesterbrev synlig i de rette 
fora. Foruten møter med bransje foreninger  
har hun også vært tilstede under Villvin 
 kunsthåndverkmessen i Risør. ■ ■ ■

Filigransølvsmed Gry Marie Grindbakken  
med sin utstilling under Villvin kunsthånd
verkmessen i Risør. (Foto: Heidi Tveide)



NYHET!

Isuzu D-Max NORTH33 4 dørs automat   kr 2.990,-   eks. mva pr måned
Høyt standard utstyrsnivå. frontbøyle, spesialdesignet skjermbreddere, doble rør i veltebøyle, plantrekk og mye mer

*3 års leie/45.000km, forskuddsleie på Kr 60.000. I tillegg kommer frakt, termingebyr med Kr 95,- og etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. Bilen er 2 seters varebil.

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

5 års garanti - isuzu.no

   TØFFERE
RASKERE

  3,5 TONN HENGERVEKT

RIMELIGERE

LAVERE EIERKOSTNADER
ENDA MER UTSTYR

HØYERE LASTEEVNE

I samarbeid med Arctic Trucks har vi utviklet en helt 

ny modell - NORTH33. 

En eksklusiv modell i kun 100 nummererte eksemplarer. 

NORTH33 er basert på populære AT33 og kommer med 

frontbøyle, spesialdesignet skjermbreddere, 

doble rør i veltebøyle, plantrekk og mye mer.

Ta kontakt med oss idag for et tilbud!

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

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

PICK-UP OF 
THE YEAR 2019
VINNER AV WHATVAN? 
PICK-UP OF THE YEAR 2019

Isuzu North33 Mestern.indd   1 11.09.2019   13:14
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FOTOGRAFMESTER

MED GULL

Med en portrettserie av Paralympics
vinnere – her kjelkehockeymester Atle 
Haglund – sikret Arnfinn Johnsen seg 
en mastergrad med toppkarakter i fjor. 
(Foto: Arnfinn Johnsen)



– Den ringen er noe veldig kjært. Den betyr 
noe dobbelt for meg. Baker John Johnsens 
giftering og mestermerket, sier Arnfinn 
Johnsen.

Senjaværingen som har havnet på Hamar, 
er en av Norges fremste fotografer. Listen 
over priser og premier kan fylle flere sider i 
Mestern. Selv er han glad for fagopplæringen 
og den lange og grundige erfaringen han har.

Faglig trygghet
– Jeg er glad jeg har bred bakgrunn, har stått 
på mørkerommet og har gått i tradisjonell 
lære hos en fotograf. Jeg har hatt en haug 
med lærlinger og har en lang håndverks-
messig tradisjon bak meg. Det gir stor faglig 
trygghet. Jeg vet hva jeg er og hva jeg gjør 
og trenger ikke å stå og klø meg i huet og 
tenke blenderåpning, sier han.

Johnsen har gått den klassiske fotograf- 
veien, men hoppet av for ti år siden for å 
konsentrere seg om de jobbene han helst  
vil gjøre selv.

– Jeg har hatt en karriere der jeg var 
ganske mainstream portrettfotograf frem  
til for cirka ti år siden, selv om jeg har gjort 
prosjekter og masse utstillinger i tillegg. Men 
da kuttet jeg ut den kommersielle bedriften. 
Jeg hadde studio med flere ansatte og full 
rulle. Masse kunder, tjente godt – men så 
fikk jeg sjansen til dette, forteller han.

Elev og lærer
«Dette», det er studioet på Disen kultur-
veksttun. En stiftelse på Hamar som gir 
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Blant høythengende priser og hilsener har mesterbrevet en sentral plass.

Han har vunnet like mye gull som en hvilken som helst av de 108 OL-mesterne han har fotografert. 
Mestermerket sitt, det har fotografmester Arnfinn Johnsen satt på bestefarens giftering.

AV GEORG MATHISEN

Konsertbildene fra klubben Gregers 
på Hamar – gjerne intime bilder med 
vidvinkel fra scenekanten – ble tema 
for en egen utstilling. Her Prepple 
Houmb. (Foto: Arnfinn Johnsen)

Naturbildene fra Senja betyr at 
Johnsen er tilbake der han begynte 
som fotograf. (Foto: Arnfinn Johnsen)

Arnfinn Johnsen fikk i oppdrag å illustrere «Senjas poet», 
Arvid Hanssen. (Foto: Arnfinn Johnsen)



– En av de vennligste og rauseste jeg har 
møtt, sier Arnfinn Johnsen om Aksel Lund 
Svindal. (Foto: Arnfinn Johnsen)

Gullprosjektet startet i forkant av 
LillehammerOL i 1994. Marit Bjørgen er en 
av stjernene som er portrettert. (Foto: 
Arnfinn Johnsen)

Petter Northug og de andre gullvinnerne er 
portrettert både i bøker og på populære ut
stillinger. (Foto: Arnfinn Johnsen)
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kunstnere lokaler med lave utgifter. Det 
kombinerer han med en halv stilling som 
fotolærer på Hamar katedralskole. Der  
har han sett elever som han spår lysende 
karrierer. Selv fant han også inspirasjon  
på skolen.

– Pappa var lastebilsjåfør og ivrig amatør-
fotograf. Jeg vokste opp i garasjen og lånte 
kameraet hans. Men det som ga meg det 
store kicket, var foto valgfag på ungdoms-
skolen. Jeg husker fremdeles den dagen jeg 
fremkalte det første svart/hvitt-bildet mitt i 
mørkerommet. Det er helt magisk, sier han.

Senere har han hatt fotolæreren sin på 
Gibostad på Senja, Toralf Nergaard, som elev 
på workshop. Det møtet havnet på «Norge 
Rundt». Workshops er stikkordet også for 
den fotografen som han trekker frem som 
den viktigste for den faglige utviklingen 
hans: Morten Krogvold.

Slaktet
– Jeg har vært på workshop med ham tre 
ganger. Den første gangen ga han meg den 
jævligste slakten i historien. Forholdet vårt 
var litt anstrengt til å begynne med … Til jeg 
plutselig innså at han faktisk hadde rett. Det 
er veldig få profesjonelle fotografer som drar 
på workshop til Morten Krogvold. De tør ikke, 
smiler han.

Det han sitter igjen med etter flere 
 samlinger og mer slakt, er at det tekniske  
i fotografiet ikke er «rocket science»:

– Det tekniske i fotografiet er ganske 
enkelt. Det er det menneskelige det handler 

om. Fotografiet skapes med hjerte og hjerne 
– ikke med kamera. Hvis du ikke legger sjela 
di i det, blir det ikke bra, sier han.

Gull
Den kunnskapen har gjort ham til årets 
fotograf i Norge og til Norges beste foto-
lærer, gitt ham Norges Fotografforbunds 
høyeste utmerkelse og pris for Europas 
beste portrettfotobok – og sørget for  
over 120 premierte bilder i profesjonelle 
konkurranser i Norge og internasjonalt.  
Bare for å nevne litt av hederen.

For ikke å snakke om OL-vinnerne.  
108 norske olympiske mestere har han 
 portrettert hittil. Det er blitt utstillinger og 
bok, begge deler med den enkle tittelen 
«Gull».

– Men det spiller ingen rolle om jeg foto-
graferer Aksel Lund Svindal eller hun her, 
sier han, og viser frem den ferskeste serien 
med konfirmantbilder. – Selvfølgelig er det 
mye mer prestisje å fotografere Svindal,  
men en konfirmant på 15 år er et like viktig 
menneske.

Rock og natur
Portrettene er en av de tre tingene han gjør, 
sier han selv. – Jeg er veldig glad i mennesker. 
Så er jeg voldsomt opptatt av musikk – alt 
fra Beethoven til Metallica. Jeg fotograferer 
masse rockekonserter. Dessuten er jeg til-
bake der jeg begynte som 14-åring og jobber 
mye med landskap. Da er jeg alltid alene og 
har aldri noen med meg.

Arnfinn Johnsen har ikke sansen for å 
 forklare suksess med talent:

– Jeg tror ikke på den oppskriften at man 
skal være så talentfull. Jeg har ikke så stort 
talent, men jeg har vunnet det jeg kan vinne 
som fotograf. Det er det to grunner til: Jeg 
jobber veldig mye og veldig hardt, og så er 
jeg veldig entusiastisk, sier han.

I dag er alle «fotografer». I anførselstegn. 
Mange ivrige amatører er ute i markedet og 
jobber svart eller nesten gratis.

– Det er ganske mange fotografer som gir 
opp. Volumet blir for lite. Det er veldig synd 
å se at dyktige kolleger må gi seg, mener 
Johnsen.

Paralympics neste
Han har funnet plassen sin i livet og faget. 
Men det skorter ikke på nye ideer:

– Jeg trodde jo at serien «Gull» var mitt 
livs store idé, men det er ikke det. Jeg tok  
en mediemaster i Volda i fjor, og master-
eksamenen min var en portrettserie av folk 
som har gull i Paralympics. Dette er noe helt 
annet enn Petter Northugs verden. Jeg tror 
mange av dem presterer på et mye høyere 
nivå enn OL-gullvinnerne, men de er ikke 
 tilgodesett med penger og må betale deler 
av reisen til lekene selv, sier han.

Nå er jobben i gang for å finne penger  
til prosjektet. Det er aldri enkelt.

– Du kan sitere meg på én ting: Jeg er en 
seig faen, og jeg kommer aldri til å gi meg 
på det prosjektet der. Den historien skal 
 fortelles!  ■ ■ ■
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– Sånne bilder blir altfor lett for direkte: Hvis diktet heter «Stein», blir det bilde av en stein, sier Johnsen om jobben med å illustrere diktene 
til Arvid Hanssen. – Det jeg er ute etter, er dialogen mellom teksten og fotografiet. (Foto: Arnfinn Johnsen)



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, STORD, STJØRDAL, SVOLVÆR, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, 
VINSTRA, VOSS, ÅLESUND
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Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis. 

Følg oss
@biltemano

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines. www.biltema.no

22 22 20 22

Enkle innkjøp
Handle i alle varehusene våre med ett og 
samme kundenummer. Bestill varene på 
nett og hent i utvalgte varehus uten 
ekstra påslag

Betal med faktura
Samle innkjøpene, og betal med   
faktura. 

Søk om kreditt
Søk om kreditt for bedriften ved hjelp av 
BankID, og få svar i løpet av kort tid.

Oversikt
Få full oversikt over kostnader for prosjekter 
og dine ansattes uttak av varer.

Kjøpshistorikk
Søk etter kvitteringsinformasjon og 
fakturaer.

Administrer informasjon
Administrer bedriftsinformasjonen når 
det passer for deg.

Administrer prosjekter 
Administrer prosjektene dine og hvilke 
personer som har lov til å handle på 
vegne av bedriften.

Dersom du driver et enkeltmanns-
foretak eller fikk avslag på søknaden, 
søk på Biltemakortet, eller kontakt 
oss på: biltemabedrift@biltema.no.

Enkel registrering  
Lag konto og logg deg på via bedrift.biltema.no
Ingen årsavgift eller kostnad for å opprette konto

Hjelpelinje Bedrift: tlf: 22 22 20 22 (tast 1) E-post: biltemabedrift@biltema.no

En av bransjens 
enkleste fakturaløsninger!

Biltema Bedrift
- Et godt alternativ også 
for bedriften!

Godkjente 

og sertifiserte 

arbeidsklær

Skann!

Med bedriftskonto hos oss 
kan du handle enkelt med 
mobilen i alle våre varehus i 
Norge!

Snøfreser
18-809

Frostvæske 
1 kg 36-1780 46,90  (3752)
3 kg 36-1785 119,-  (9520)
12 kg 36-1788 399,-  (31920)

KonsentrertMontert 
og klar, inklusiv 

olje og testkjøring 

+499,-

Arbeidshansker skinn
38-2905

Oppfyller 
EN 388 (3122)

6990
5592 ekskl. mva

Jekk aluminium/stål 2,5 tonn 
15-784 

Smidig. Kvalitetsinntrykket er 

generelt godt. Vi Bilägare #6, 2017

Testet!

1499,-
119920 ekskl. mva

11999,-
959920 ekskl. mva

4690
3752 ekskl. mva

FRA

Quick Jack 
15-8407 

14999,-
1199920 ekskl. mva

7,8 kW

Beltedrevet

Kobles til bilens 
12V-batteri

3 par

Arbeidssokker
21-234

8990
7192 ekskl. mva



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, STORD, STJØRDAL, SVOLVÆR, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, 
VINSTRA, VOSS, ÅLESUND
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Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis. 

Følg oss
@biltemano

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines. www.biltema.no
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– Det er kundemottagere som har sluttet  
og funnet seg noe annet å gjøre fordi de 
ikke har dette systemet lenger, sier Sellæg. 
Han er daglig leder for Helios Auto. 
Selskapet selger programvaren som 
 hundrevis av norske verksteder bruker.

Men Roger Sellæg er ikke IT-mann i det 
hele tatt. – Mesterbrevet er et kvalitets-
stempel, sier han.

Lastebilmekaniker
– Jeg begynte som lastebilmekaniker i en 
alder av 17 år. Da jobbet jeg i et transport-
selskap. Så startet faren min, jeg og et 
 søskenbarn opp et bilverksted på Verdal i 
1991. Jeg tok fagbrevet på både lastebil og 
personbil, teknisk fagskole, økonomi og 

administrasjon for teknikere – og mester-
brev, forteller han.

Nå er det over ti år siden han sluttet  
å arbeide med bil selv.

– Jeg ble mer interessert i IT-systemet  
for bransjen. Jeg arbeidet i Notaplan i nesten 
11 år. Så startet vi opp en ny forhandler av 
Helios i år, sier han.

500 verksteder
Helios er et bransjeprogram som har vært  
på markedet siden 1993 og brukes i alle de 
nordiske landene. Det er utviklet i Danmark. 
I det norske selskapet er Sellæg og partner 
Vidar Grimen med på eiersiden.

– I dag er vi cirka 500 verksteder i Norge 
som bruker programmet. Flere store kunder  

og kjeder også, som Mekonomen, Meca, 
Bilxtra og Automester, forteller han.

Da alt gikk på papir, var etterarbeidet  
et ork for de fleste. Detaljene var glemt 
etter et par timer, fakturering tok tid,  
og det ble etterslep fordi alt var tung - 
vint og fordi de som skulle fakturere  
hadde valgt jobb på grunn av at de  
likte å arbeide med bil, ikke med  
fakturaer.

Skal være enkelt
Nå er meningen at verkstedene – enten  
de reparerer personbiler, lastebiler, motor-
sykler, båter eller landbruksmaskiner  
– skal ha det enkelt:

Det er bilene som er faget  
til Roger Sellæg – og han  
mener det er akkurat derfor 
at han kan gjøre en god jobb 
med å selge programvare  
til verkstedene.

BILMESTER SELGER IT
Roger Sellæg er bilmesteren som selger IT til de gamle kollegene sine. – Det må være så enkelt at  
du klarer å gi kunden et tilbud når han ringer deg. Kan ikke du svare, så ringer kunden bare neste  
verksted, sier han.

AV GEORG MATHISEN
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– Du skal klare å gi kunden et tilbud når 
han ringer deg. Det er den første som klarer 
å lage et akseptabelt tilbud som får jobben, 
og klarer ikke du det, så ringer kunden neste 
verksted. Du skal kunne trykke på en knapp 
og se hva som er bruttofortjenesten din på 
en jobb. Poenget er ikke at du skal kunne IT!

Lærer opp kundene
En del av jobben for Sellæg og Helios er å 
lære opp kundene sine. Programvaren viser 
dem hva det er lurt for dem å satse videre 
på, og den gir dem effektivitetsrapporter. 
Senere i år kommer det en lang rekke nye 
moduler. Dekkhotell og leiebilkontrakter,  
for eksempel.

– Så kommer vi med mer toveis 
 kommunikasjon mellom mekanikerne.  
I dag kommuniserer mekaniker med kunde-
mottager, og kundemottageren kommuniserer 
med kunden. Vi har en egen portal der kunden 
kan logge seg på, se alt som er gjort med 
bilen og kommunisere med verkstedet. Er 
det noen endringer når mekanikeren  
holder på med jobben, så kan han gi 
beskjed, forklarer han.

GDPR – den nye personvernforordningen 
– har medført en stor forandring for IT- 
bransjen over hele Europa. 

– Kunden skal kunne gå inn og sjekke 
«hva er det som er lagret om meg som 
kunde?» og så ha muligheten til  
å velge hva som skal lagres og hva som  
skal slettes, sier han.

Tjener bedre
Når Roger Sellæg reiser rundt og besøker 
kundene, er en del av jobben å hjelpe dem 
med å bli flinkere til å utnytte systemet.  
Han forteller om en kunde nordpå som  
han besøker to ganger i året. Forrige gang 

sørget besøket hos kunden for at kunden 
kunne fakturere 200 000 kroner ekstra,  
sist ble det 100 000. 

– Da er det verdt å bruke 15 000 på å få 
meg oppover, smiler han. – Vi ser at de som 
bruker kalender og program godt, har bedre 
inntjening enn andre verksteder.

Det som skiller Helios-programpakken fra 
et hvilket som helst regnskapsprogram, er at 
det er koblet opp også mot selve kjøretøyet. 
Den koblingen har ikke vanlige faktura-
programmer.

Gass og prøvenemnd
Roger Sellæg selger fyringsanlegg og peiser 
for gass også. Det begynte med at han 
bygde om biler til gassdrift. Da det markedet 
forsvant satset Gassman, som firmaet heter,  
på gassfyringsanlegg til boliger og nærings-
bygg i stedet. Dessuten er han leder for 
 prøvenemnda for bilfaget, tunge kjøretøy,  
i Trøndelag, og setter pris på inspirasjonen 
som det vervet gir.

Men én ting kan han ikke: Å programmere. 
– Blir jeg spurt hvilken plattform Helios er 
programmert i, så vet jeg ikke. Poenget er  
at kundene skal stole på at dette er et  
brukbart verktøy for dem i hverdagen,  
sier Sellæg. ■ ■ ■

Tar liten plass i bilen din  
og settes opp på få minutter!

www.hallgruppen.no 
tel: 400 05 077

Håndverkertelt  
fra Hallgruppen 

Lagervare, omgående levering: 

2x2
meter

3x3
meter

3x6
meter

4x4
meter

4x8
meter

«DU SKAL KLARE Å GI 
KUNDEN ET TILBUD NÅR  

HAN RINGER DEG. DET ER DEN 
FØRSTE SOM KLARER Å LAGE  

ET AKSEPTABELT TILBUD, 
SOM FÅR JOBBEN,  

OG KLARER IKKE DU DET,  
SÅ RINGER KUNDEN 
NESTE VERKSTED»

ROGER SELLÆG
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ANNONSØRINNHOLD FRA NORGES VELANNONSØRINNHOLD FRA NORGES VEL

•  Medaljen for lang og tro  
tjeneste er en anerkjennelse 
til arbeidstakere med minst  
30 år hos samme arbeidsgiver

•  Det Kongelige Selskap 
for Norges Vel har tildelt 
Medaljen siden 1888

•  Det er arbeidsgiver som 
søker om Medaljen for sine 
ansatte, og som står for selve 
overrekkelsen

•  Medaljen er i sølv, og 
produseres av Det Norske 
Myntverket

•  Den kommer i en flott gave-
eske sammen med et diplom, 
et stativ for utstilling og et 
jakke merke for daglig bruk

•  Medaljen er en sivil dekora-
sjon, som kan bæres til galla, 
smoking, mørk dress og 
bunad

Les mer på www.medaljen.no

MEDALJEN

Etter en tøff skolegang med dysleksi valgte Carsten Tønnessen et praktisk yrke,  
og det har han ikke angret på. I 30 år har han sørget for lys i husene i Tromsø,  
og det ble han hedret for av sin arbeidsgiver, Troms Kraft.
Tekst: Marit Dahlviken Hagen, Tun Byrå   •   Foto: Bård Gundersen

Heder til en sosial 
energimontør

D et summer ved kaffemaskinen en 
tidlig morgen hos Troms Kraft. 
Carsten Tønnessen er energimon-
tør og formann for sitt lag. Han små-
gjesper og forteller om gårsdagens 

begivenheter.
– Forrige natta måtte vi ut og gjøre en jobb på en 

av øyene, ferja fikk motorstopp, så da  måtte vi bli 
der hele natta, smiler Carsten. 

VÆRHARD JOBB
Som montør er det mye jobb med feilsøking, drift 
og vedlikehold ute i felten. Jobben krever at man 
må tåle å rykke ut i all slags vær, og det er ofte når 
været er som verst at feilmeldingene kommer.

– Hos Carsten er det aldri nei når det er spørs-
mål om å rykke ut, jeg tror han liker utfordringer 
forteller Odd-Arild Henriksen, som er leder for 
montørene i Troms Kraft.

Han beskriver Carsten som en sosial gladgutt 
som bidrar til et godt arbeidsmiljø. 

– For Troms Kraft er det viktig å beholde folk, og 
å ha arbeidere i ulike aldre. På den måten videre-
fører vi viktig kompetanse, og de unge lærer av de 
erfarne, sier Odd-Arild.

VARIERTE OPPDRAG
Carsten og hans lag er klare for dagens jobb. 
Energimontør Øyvind Falch Gundersen, og lær-
ling Anders Severin Birkelund hopper inn i kran-
bilen. Første jobb på programmet er å rette opp 
en mast som en bil har kjørt på. De tre montørene 
må ta i bruk både motorsag, kran og spett for å få 
jobben gjort, men etter en time er masten rett, og 
kollegaene kan kjøre videre til en trafostasjon som 
skal inspiseres.

– Vi har et godt arbeidsmiljø og oppdragene er 
veldig varierte. Det er derfor jeg trives så godt, for-
teller Carsten.

VANSKELIG SKOLETID
Carsten sto på trappa til Troms Kraft for første gang 
for over 30 år siden for å møte opp til sommerjobb. 
Gjennom skolegangen var han plaget av dysleksi og 
strevde med teoretiske fag. Hos Troms Kraft fikk 
han bryne seg på praktisk arbeid, og endte opp som 
lærling. Siden har han fullført utdanning og steget 
i gradene i bedriften.

– Jeg er veldig glad for at jeg kom så tidlig ut i 
arbeidslivet, teori var ikke noe for meg. Jeg trivdes 
bedre med noe praktisk, forteller arbeidskaren.

Etter 30 år som fast ansatt ble han nylig hedret 
for sin arbeidsinnsats med Medaljen for lang og 
tro tjeneste. Det skjedde under bedriftens årsfest.

– Alle var festkledd, så det var høytidelig, minnes 
Carsten. Han synes det er flott at bedriften verd-
setter sine ansatte på denne måten.

TRADISJONSRIK MEDALJEOVERREKKELSE
Hos Troms Kraft er det tradisjon å hedre ansatte 
som har stått lenge i jobben. Det er bedriften selv 
som søker om Medaljen fra Det Kongelige Selskap 
for Norges Vel, og for Troms Kraft er det viktig å opp-
rettholde denne tradisjonen. Leder for montørene, 
Odd-Arild Henriksen, synes det er en fin tradisjon 
når de overrekker Medaljen for lang og tro tjeneste.

– Det er noe som blir snakket om i bedriften, 
hvor lenge folk har vært her og om de snart står 
for tur, forteller han.

På neste årsfest er det Odd-Arild selv som skal 
opp på scenen og motta Medaljen.

– Det ser jeg frem mot! Det blir stas å motta 
Medaljen, smiler han.

– Jakkemerket hadde jeg 
på dressen da sønnen min 

ble konfirmert. Carsten 
Tønnessen viser stolt frem 

Medaljen for lang og tro 
tjeneste, og jakkemerket 

som følger med.  
Foto: Bård Gundersen

«Alle var festkledd, så det var høytidelig. Jeg synes det 
er flott at Troms Kraft verdsetter sine ansatte med 
Medaljen.» Carsten Tønnessen, Troms Kraft



ANNONSØRINNHOLD FRA NORGES VELANNONSØRINNHOLD FRA NORGES VEL

•  Medaljen for lang og tro  
tjeneste er en anerkjennelse 
til arbeidstakere med minst  
30 år hos samme arbeidsgiver

•  Det Kongelige Selskap 
for Norges Vel har tildelt 
Medaljen siden 1888

•  Det er arbeidsgiver som 
søker om Medaljen for sine 
ansatte, og som står for selve 
overrekkelsen

•  Medaljen er i sølv, og 
produseres av Det Norske 
Myntverket

•  Den kommer i en flott gave-
eske sammen med et diplom, 
et stativ for utstilling og et 
jakke merke for daglig bruk

•  Medaljen er en sivil dekora-
sjon, som kan bæres til galla, 
smoking, mørk dress og 
bunad

Les mer på www.medaljen.no

MEDALJEN

Etter en tøff skolegang med dysleksi valgte Carsten Tønnessen et praktisk yrke,  
og det har han ikke angret på. I 30 år har han sørget for lys i husene i Tromsø,  
og det ble han hedret for av sin arbeidsgiver, Troms Kraft.
Tekst: Marit Dahlviken Hagen, Tun Byrå   •   Foto: Bård Gundersen

Heder til en sosial 
energimontør

D et summer ved kaffemaskinen en 
tidlig morgen hos Troms Kraft. 
Carsten Tønnessen er energimon-
tør og formann for sitt lag. Han små-
gjesper og forteller om gårsdagens 

begivenheter.
– Forrige natta måtte vi ut og gjøre en jobb på en 

av øyene, ferja fikk motorstopp, så da  måtte vi bli 
der hele natta, smiler Carsten. 

VÆRHARD JOBB
Som montør er det mye jobb med feilsøking, drift 
og vedlikehold ute i felten. Jobben krever at man 
må tåle å rykke ut i all slags vær, og det er ofte når 
været er som verst at feilmeldingene kommer.

– Hos Carsten er det aldri nei når det er spørs-
mål om å rykke ut, jeg tror han liker utfordringer 
forteller Odd-Arild Henriksen, som er leder for 
montørene i Troms Kraft.

Han beskriver Carsten som en sosial gladgutt 
som bidrar til et godt arbeidsmiljø. 

– For Troms Kraft er det viktig å beholde folk, og 
å ha arbeidere i ulike aldre. På den måten videre-
fører vi viktig kompetanse, og de unge lærer av de 
erfarne, sier Odd-Arild.

VARIERTE OPPDRAG
Carsten og hans lag er klare for dagens jobb. 
Energimontør Øyvind Falch Gundersen, og lær-
ling Anders Severin Birkelund hopper inn i kran-
bilen. Første jobb på programmet er å rette opp 
en mast som en bil har kjørt på. De tre montørene 
må ta i bruk både motorsag, kran og spett for å få 
jobben gjort, men etter en time er masten rett, og 
kollegaene kan kjøre videre til en trafostasjon som 
skal inspiseres.

– Vi har et godt arbeidsmiljø og oppdragene er 
veldig varierte. Det er derfor jeg trives så godt, for-
teller Carsten.

VANSKELIG SKOLETID
Carsten sto på trappa til Troms Kraft for første gang 
for over 30 år siden for å møte opp til sommerjobb. 
Gjennom skolegangen var han plaget av dysleksi og 
strevde med teoretiske fag. Hos Troms Kraft fikk 
han bryne seg på praktisk arbeid, og endte opp som 
lærling. Siden har han fullført utdanning og steget 
i gradene i bedriften.

– Jeg er veldig glad for at jeg kom så tidlig ut i 
arbeidslivet, teori var ikke noe for meg. Jeg trivdes 
bedre med noe praktisk, forteller arbeidskaren.

Etter 30 år som fast ansatt ble han nylig hedret 
for sin arbeidsinnsats med Medaljen for lang og 
tro tjeneste. Det skjedde under bedriftens årsfest.

– Alle var festkledd, så det var høytidelig, minnes 
Carsten. Han synes det er flott at bedriften verd-
setter sine ansatte på denne måten.

TRADISJONSRIK MEDALJEOVERREKKELSE
Hos Troms Kraft er det tradisjon å hedre ansatte 
som har stått lenge i jobben. Det er bedriften selv 
som søker om Medaljen fra Det Kongelige Selskap 
for Norges Vel, og for Troms Kraft er det viktig å opp-
rettholde denne tradisjonen. Leder for montørene, 
Odd-Arild Henriksen, synes det er en fin tradisjon 
når de overrekker Medaljen for lang og tro tjeneste.

– Det er noe som blir snakket om i bedriften, 
hvor lenge folk har vært her og om de snart står 
for tur, forteller han.

På neste årsfest er det Odd-Arild selv som skal 
opp på scenen og motta Medaljen.

– Det ser jeg frem mot! Det blir stas å motta 
Medaljen, smiler han.

– Jakkemerket hadde jeg 
på dressen da sønnen min 

ble konfirmert. Carsten 
Tønnessen viser stolt frem 
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Skipet blir Bergens første og største næringsbygg i massivtre.

SPESIALIST
PÅ MASSIVTRE

Han gikk fra klassisk byggmesterbedrift til  
å montere massivtre på heltid. Øystein Henriksen er  
blitt så ettertraktet at han stiller på byggeplassene  
for å hjelpe kolleger med å lære den nye måten  
å arbeide på.

AV GEORG MATHISEN
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Valle Wood – Norges største kontorbygg i 
massivtre. Skipet – Bergens første og største 
næringsbygg i massivtre. Studentboliger, 
skoler og barnehager fra Svalbard til Sør-
landet, og helikopterfraktet utsiktshytte på 
ti kvadratmeter. Byggmesteren fra Hokksund 
og folkene hans har montert det alt sammen.

Massivtre på heltid
– Det er cirka 15 år siden massivtre kom  
til Norge. Østerrikerne har bygd med det  
i mange år, men vi samarbeidet med et  
arkitektfirma i Oslo og kom inn i et massiv-
treprosjekt i Øvre Eiker i 2005, forteller 
Øystein Henriksen.

Egentlig driver han en tradisjonell bygg-
mesterbedrift og var oppe i 17 ansatte for  
20 år siden. Han halverte staben, og de siste 
tre årene har firmaet drevet fulltid med å 
montere massivtre.

Norsk tre
– Det er krevende å være en sånn mellom-
stor byggmesterbedrift, og jeg ønsket ikke å 
bli sittende «stuck» på kontoret. Jeg trives 

godt ute. Jeg kom til et punkt hvor jeg enten 
måtte bli større eller gå «back to basic». Jeg 
valgte det siste og er veldig godt fornøyd 
med det, sier han.

Nå har han kjøpt stor tårnkran. Skipet var 
det første bygget der elementene kom fra den 
nye fabrikken til Splitkon i Åmot – verdens 
største massivtrefabrikk.

– Dette er norsk tre. Det er veldig 
 spennende. Hvorfor skulle vi ikke bruke 
norsk tre i Norge og få kortreist tre i stedet 
for å sende virke ned til Tyskland eller 
Østerrike? Miljøaspektet er en betydelig 
gevinst, sier han.

Løfter seks tonn
Når han skal montere massivtreelementer 
fra fabrikk, krever det en annen måte å 
jobbe på enn om han skulle plassbygd hele 
huset.

– Logistikken er hemmeligheten bak å få 
det til. Så er det snakk om planlegging selv-
følgelig. Ikke minst er det store dimensjoner. 
De største skrå bjelkene er 22,5 meter lange, 
og vi har sjaktvegger som er nesten 16 meter 
høye. Det er store krefter som er ute og går 
når vi løfter på plass elementer  
på seks tonn. 

Øystein Henriksen trenger ikke å klatre opp 
i kranen for å gjøre jobben – han kan fjern
styre den fra både bygget og brakken.

Øystein Henriksen senker de norskproduserte elementene ned i riktig etasje.

«MILJØASPEKTET  
ER EN BETYDELIG 

GEVINST»

ØYSTEIN HENRIKSEN
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Du må jobbe med sikker heten på en helt 
annen måte enn om du bygger en enebolig, 
sier han.

Lærer opp flere
Kompetansen som kreves betyr at han 
 slipper konkurranse fra de useriøse små-
bedriftene som mange andre i bygge bransjen 
sliter med. Dessuten er kompetansen så etter - 
traktet at han må si nei til mange oppdrag. I 
stedet hjelper han andre med å klare jobbene.

– Vi har ikke tid til å gjøre alt vi får fore-
spørsler om. I stedet fungerer vi litt som 
supervisorer for dem som ikke har bygget 
med massivtre før. Denne måten å bygge på 
er kommet for å bli. Mange har funnet ut at 
det er lurt å leie inn oss som har gjort det 
før. Når du har fire mann og en mobilkran-
fører som står og klør seg i hodet og lurer 
på hvor de skal begynne – som de kanskje 
ville gjort ellers – så blir det dyrt, sier 
Henriksen.

Han har også hjulpet Norsk Treteknisk 
Institutt med å utvikle løsninger for å bygge 
med massivtre, og han har sittet i styret  
for Forum for Trekonstruksjoner.

På Skipet delte han staben i to – de 
 arbeidet tolvtimersdager mandag til lørdag 
den ene uken og hadde neste uke fri.  
– Men vi tar ikke et eneste prosjekt før  
jeg har hørt med gutta om de er villige  
til å reise, understreker han.  ■ ■ ■

Dimitar Grigorow 
(til venstre) og 
Harald Henriksen 
tar imot bjelken 
som løftes rett  
på plass.

Byggmester Henriksen holder  
kontroll på de store elementene  
som skal løftes på plass.

En mye hyggeligere byggeplass enn den 
 vanlige i betong og stål, mener både Øystein 
Henriksen og de andre som arbeider på 
Skipet.

Modellen er viktig for Øystein Henriksen  
og folkene hans.

«DETTE ER NORSK TRE.  
DET ER VELDIG  

SPENNENDE. HVORFOR 
SKULLE VI IKKE BRUKE  

NORSK TRE I NORGE OG FÅ  
KORTREIST TRE I STEDET  
FOR Å SENDE VIRKE NED  

TIL TYSKLAND ELLER  
ØSTERRIKE?»

ØYSTEIN HENRIKSEN
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Folkeuniversitetet
Mesterutdanningen

BLI MESTER DU OGSÅ!
www.mesterutdanningen.no

Få større  
oppdrag og  
mer ansvar  
som Mester!

Ta utdanningen som et rent nettstudium,  
som kombinert undervisning  
eller i klasserom på kveldstid. 

Mer info/påmelding på våre nettsider.

Det er ikke bare kranen til byggmesterfirmaet som er stor, også liften er stor – Harald Henriksen 
manøvrerer liften.

Victor Henriksen er sjefens yngste sønn og 
hadde den første sommerjobben sin i som
mer. Om et år er han klar for lærlingkontrakt.
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– Fagarbeidere er etterspurt 
arbeidskraft, og ifølge SSB kan 
Norge i 2035 mangle så mange 
som 100 000 fagarbeidere. Jeg 
er glad for å se at mange ung-
dommer med fagbrev kommer 
seg raskt i jobb, sier kunnskaps- 
og integreringsminister Jan Tore 
Sanner (H).

Fag- og svenneprøven kan 
avlegges av lærlinger, elever med 
fagopplæring i skole og prak-
siskandidater. Ny statistikk fra 
Utdanningsdirektoratet viser at  
3 av 4 lærlinger som avla fag- 
eller svenneprøve, var i arbeid pr. 
1. november året etter at de fikk 
formell kompetanse. Det er små 
endringer fra tidligere år.

Fylkesvise variasjoner
Det er variasjoner mellom fylk-
ene når det gjelder hvor mange 
fagutdannede som kommer i 
jobb. Andelen varierer fra 67 
prosent i Møre og Romsdal til  
80 prosent i Buskerud. En del  
av de fagutdannede som ikke  
er i jobb, er fortsatt under ut-
danning. Dette gjelder for en  
del av fylkene med høyest andel 
fagutdannede som ikke er 
kommet i jobb. I Aust-Agder  
og Østfold står likevel 11 prosent 

av tidligere lærlinger utenfor 
både utdanning og arbeid, mens 
tilsvarende andel er 5 prosent i 
Sogn og Fjordane.

– Vi skal fortsette å løfte 
yrkesfagene. Aldri før har så 
mange ungdommer søkt yrkes-
fag i videregående, og det gjør 
de lurt i for Norge trenger flere 
fagarbeidere. Samtidig er det  
for mange godkjente lærebe-
drifter som ikke har lærlinger. Det 
er for dårlig at 1 av 4 bedrifter 

som kan ta imot lærlinger, ikke 
gjør det, sier kunnskaps- og 
integreringsminister Jan Tore 
Sanner (H).

Regjeringen har økt lærlingtil-
skuddet syv ganger, med totalt  
25 000 kroner per kontrakt, siden 
2013. Det er også innført krav  
om bruk av lærlinger for å vinne 
offentlige anbud. Bygg- og 
anleggsteknikk er den næringen 
hvor flest fagarbeidere kommer 
raskt i jobb. Her har hele 85 pro-

sent fått jobb ett år etter avlagt 
fag- eller svennebrev.

– Næringslivet ønsker faglært 
arbeidskraft. Da må de også 
investere i lærlingene. Hvis vi ser 
på hele den statlige sektoren 
under ett, har vi hatt en økning 
på 25 prosent i antall læreplasser 
de siste fem årene. Det går i 
riktig retning, men både offentlig 
og privat sektor må fortsette 
arbeidet med å øke andelen  
lærlinger, sier Sanner.

3 AV 4 LÆRLINGER ER I JOBB ÅRET 
ETTER FAGPRØVEN

81 prosent av alle som besto fagprøven i 2017-2018 var i arbeid 
første år etter. Det var i denne perioden rundt 16 500 kandidater 
som fikk fag eller svennebrev som lærling eller elev, og rundt 8 
800 praksiskandidater som fikk fag- eller svennebrev.

De aller fleste praksiskandidatene var i arbeid første året etter 
at de avla fagprøven. Dette er personer som har tilstrekkelig 
arbeidserfaring til å gå opp til fagprøve uten læretid, og skiller 
seg dermed fra lærlingene som har vært gjennom læretid. 
Praksiskandidatenes arbeidsgrad er gjennomgående høy i alle 
fylker og alle utdanningsprogram. Dette er i hovedsak voksne 
som har jobb før de tar fagbrev.
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Mestermerker

Art.nr 9806

Art.nr 9801

Art.nr 9805

Art.nr. 9800 Art.nr. 9810
Art.nr. 9809

Art.nr. 9808
Art.nr 9807

74 prosent av lærlingene som tok fagbrev i løpet av 2017-2018 var i arbeid kort tid etter. 



Stor varebil Stor 9 seter Planbil

Nå lanseres Maxus i Norge! Maxus produseres av verdens syvende største bilprodusent SAIC (Shanghai Automotive 

International Corporation). SAIC produserer over 7 millioner biler i året i samarbeid med bl.a Volkswagen og GM (Ge-

neral Motors). Maxus EV80 er den første i rekken av elektriske biler fra Maxus. EV80 kommer i flere varianter; 9 seter,  

10,2m3 og 11,5 m3 kassevogn, Pick Up planbil samt chassisbil med div. muligheter for påbygg.  

MAXUS EV80, 0-UTSLIPP! Helelektrisk varebil med markedsledende egenskaper:
• 0-utslipp   • Nyttelast opptil 950kg   • Hengervekt: 1250kg   • Lader på AC (hjemme og på jobb) og DC (hurtiglading)   • AC – opptil 32A, 7kW  
• DC – CCS (Combo) samme som de fleste andre elbilmerker i dag.    • 3 forskjellige varebiler   • 2 størrelser varerom: 10,2m3 og 11,5m3
• Chassisbil med plan eller kasse   • Mulighet for 2 skyvedører • 192 km rekkevidde målt med halv nyttelast (475kg) www.maxus.no

ARENDAL: RSA BIL Arendal 37 00 51 00 • BERGEN: Oddvar Bjelde & Co 55 53 55 20 • BODØ: Nordic Bil  75 58 66 00 • DRAMMEN: RSA BIL Drammen 32 21 88 00 • EGERSUND: Holmane Bil 51 46 19 80 
FREDRIKSTAD: RSA BIL Fredrikstad 69 39 22 60 • HØNEFOSS: Hønefoss Bil 32 14 01 70 KRISTIANSAND: RSA BIL Kristiansand 38 17 70 40 • LARVIK: Gjermundsen Auto 33 13 66 00 
LYNGDAL: Kvavik Auto 38 33 15 00 • LØRENSKOG: Star Autoco 67 97 97 97 • NARVIK: Fagerthun Bil 76 96 50 00 • NOTODDEN: Solberg Bil 35 02 51 00 • OSLO: RSA Bil Oslo 23 24 20 40 
ROMERIKE: RSA BIL Romerike 64 83 12 00 • SANDEFJORD: Gjermundsen Bilsenter 33 45 43 00 • SANDNES: RSA BIL Forus 51 96 49 00 • SARPSBORG: RSA Bil Sarpsborg 69 13 68 70 
SKEDSMO: Star Autoco 62 87 90 90 • SKI: RSA Bil Ski 64 87 88 80 • SKIEN: Solberg Bil 35 58 35 20 • TROMSØ: RSA Bil Tromsø 77 60 84 20 • TRONDHEIM: RSA BIL Trondheim 72 88 20 00  
TRONDHEIM: Melhus Bil 73 20 25 00 TØNSBERG: Gjermundsen Auto 33 35 34 00

Nytt elektrisk bilmerke i Norge fra en av verdens største bilprodusenter
gir full støtte på 

50.000,- 
ved kjøp av 

ny maxus varebil og 5.000,- 

ved kjøp av el-lader.• Lave eierkostnader

• Best rekkevidde

• Best nyttelast

• Best hengervekt

• Rask levering

KLASSENS SUVERENT 
BESTE SPESIFIKASJONER

Maxus 2019 Mestern nr 3.indd   1 04.09.2019   14:10
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Nordmenn kjøper varer og tjenester i stort 
omfang, men ikke alle tilbydere er like seri-
øse. Når privatpersoner og firma ikke betaler 
skatter og avgifter som reglene tilsier, går 
fellesskapet glipp av store summer.   

Vil gjerne gjøre bakgrunnssjekk
I dag har forbrukere få muligheter til å gjøre 
en seriøsitetssjekk av en mulig leverandør. 
Men flertallet ønsker å gjøre en slik bak-
grunnssjekk hvis de hadde fått muligheten. 
Det viser en undersøkelse fra Opinion, på 
bestilling fra Samarbeid mot svart økonomi 
(SMSØ).
-  8 av 10 svarer at det er viktig at de vi 

handler fra driver hvitt.
-  Et flertall, nærmere 7 av 10, svarer at de vil 

bruke litt ekstra tid på å sjekke at leveran-
dørene handler hvitt. Folk i Oslo-området 
og Nord-Norge er villig til å bruke mest tid. 
De som bor på Sørlandet utmerker seg i 
motsatt retning.

 En leverandørsjekk på en oppussingsjobb til 
50 000 kroner synes de fleste bør gå fort:
-  32 prosent synes det skal ta under fem 

minutter
-  Over halvparten synes det skal ta under 10 

minutter
-  Én av fem er villig til å bruke mer enn en 

halvtime.

Bør settes i stand  
til å velge bort useriøse
Mange forbrukere ønsker seg en slik  
seriøsitetssjekk som gir en god oversikt 
samtidig som den er rask og effektiv. Det 
stiller store krav til utforming, brukervennlig-
het og om du umiddelbart kan stole på 
 svarene du får.  

- Undersøkelsen viser at de fleste er villige 
til å investere litt tid i å sjekke at de handler 
hvitt, og at det må lages en ordning som er 
enkel å bruke og forstå dersom den skal 
være til nytte for flertallet av forbrukerne, 
sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Regjeringen peker i Forbrukermeldingen 
på eBevis-ordningen som et mulig verktøy 
for privatpersoner. eBevis er en tjeneste som 

gjør det enkelt å utveksle sanntidsinforma-
sjon mellom norske leverandører og det 
offentlige. Her får innkjøper tilgang til 
 firmaattest, informasjon om konkurs og 
regnskap og informasjon om en leverandør 
skylder skatter og avgifter – alt samlet i  
en portal og tilgjengelig digitalt.

- Både forbrukere og næringsliv etterspør 
oppdatert informasjon. Her bør alle gode 
krefter gå sammen for å lage noe som  
faktisk gjør det mulig for forbrukerne å  
velge bort useriøse leverandører. Det kan 
bidra til å redusere arbeidslivskriminalitet, 
sier Holte.   ■ ■ ■

Ny undersøkelse: 
Det må bli raskt og enkelt å sjekke om en

LEVERANDØR ER SERIØS
Nærmere 7 av 10 vil gjerne bruke ekstra tid for å sjekke om en leverandør er seriøs og bidrar  
til fellesskapet. Men de mener bakgrunnssjekken må være rask og enkel.

«ALLE GODE KREFTER BØR GÅ SAMMEN 
FOR Å LAGE NOE SOM FAKTISK GJØR DET MULIG  

FOR FORBRUKERNE Å VELGE BORT  
USERIØSE LEVERANDØRER»

HANS CHRISTIAN HOLTE



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.
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– Jeg synes det er en god idé for tømrere å ta mesterutdanning for  
å stå sterkere om de ikke kan jobbe som tømrere hele livet, forklarer 
byggmester Schnell på Gjøvik. 

Han oppfordret de tre tømrerne, som utgjør staben av ansatte,  
til å begynne på mesterutdanningen. Den ene Pål Haugland, hadde 
slått frampå om at han tenkte på det. 

Utdanner konkurrenter
– Er det ikke fare for at du bidrar til å utdanne framtidige konkurrenter?
– Jo, det kan hende. Men de har alle sett hvor mye jeg jobber, så  
de vet at det kan bli hardt, om de vil prøve seg med eget firma.

– Det er tre lojale medarbeidere og vi har et godt, kameratslig 
 forhold, selv om jeg er sjefen. Jeg har derfor tilbudt dem å sponse 

utdanningen mot at de tar noen pliktår i bedriften, fortsetter  
han. 

Mens Byggmesteren er på besøk, et par dager før «skolestart»,  
blir sjefen og de tre tømrerne enige om at det må være fem pliktår 
etter at utdanningen er fullført. 

Uvant på skolebenken
Tømrerne antar at det blir litt av en overgang når de må sette seg  
på skolebenken igjen.

– Ja, det blir en overgang, men sikkert greit når vi kommer i gang, 
fastslår Svein Åge Nilsen. Stian Svehagen og Pål Haugland er enige.

De tar utdanningen hos Blimester.com, og var på den første 
 samlingen i Oslo da et nytt kull startet en helg i august. 

SJEFEN OPPFORDRET ALLE TRE TIL

MESTERUTDANNING
GJØVIK: I august begynte hele staben hos byggmester Jan Ole Schnell på mesterutdanningen.  
Etter oppfordring fra sjefen. 

AV PER BJØRN LOTHERINGTON

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr. 8-19

På fotografens oppfordring får Svein Åge Nilsen tre tilskuere på saga: (f.v.) Jan Ole Schnell, Stian Svehagen og Pål Haugland. 
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– Er nettstudier en fordel?
– Fleksibiliteten som ligger i opplegget kan sikkert både være en 
fordel og en ulempe. Med nettstudier kan vi se gjennom foreles-
ningene så mange ganger vi ønsker. Og siden vi er tre fra samme 
firma kan vi jo  diskutere og hjelpe hverandre underveis. 

– Det er en mye bedre måte å ta ut danningen på enn det jeg 
gjorde, skyter Schnell inn. – Da gikk vi fast én kveld i uka, etter jobb. 
Det var et hardt løp, og mange falt fra underveis fordi de ikke rakk 
det ved siden av jobb og familie. 

Går rett på
– I høst ser studiene ut til å bli ganske intensive fram til vi i slutten 
av november skal levere en oppgave, mener Pål Haugland. 

– Vi går rett på og skal visst begynne med faglig ledelse og bygge-
sak, legger han til.

– Det virker som vi skal få ny lærdom fra første dag, mener Stian 
Svehagen. 

Ansvar for prosjektene
– Hva ser dere mest fram til i studiet?
– Å få mesterbrevet og følge prosjekter hele veien. Vi kan avlaste  
Jan Ole og få mer av styringen med prosjektene, mener de. 

Jan Ole Schnell regner med at de har gode forutsetninger for å 
lede egne prosjekter, de gjør mye av det allerede. Svein Åge og Stian 
driver byggeplassen der vi møter dem, ei ny hytte som bygges i 
strandkanten ved Mjøsa. Tomta er liten og atkomsten bratt og krev-
ende, så det har vært ekstra vanskelig å planlegge materialbestilling 
og leveranser.

Pål er i gang med søknad om å fradele en tomt der firmaet kan  
få jobben med å tegne, prosjektere og bygge en ny enebolig, om 
søknaden går gjennom. 

Prosjektbasert utdanning
Slik blimester.com har lagt det opp, går utdanningen over halvannet 
år. Den er basert på samlinger og nettstudier, og  studentene skal 
underveis jobbe med  prosjekter som er gjenkjennelige fra arbeids-
dagen deres. 

Dette utdanningstilbudet ble startet for tre år siden, og det er  
nå det sjuende kullet som går i gang med utdanningen. 

Ni bransjeforeninger, blant andre Byggmesterforbundet, har 
utviklet bilmester.com. ■ ■ ■

“     

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

OSLO
Modul 1: 22.-23. okt
Modul 2: 13.-14. nov
Modul 3: 04.-05. des
Modul 4: 08.-09. jan 

– Vi får nok enda mer å snakke om på jobben når vi kommer i gang 
med mesterutdanningen, sier Stian Svehagen, Pål Haugland og 
Svein Åge Nilsen. 
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Byggenæringen er en manns-
dominert næring med under to 
prosent kvinnelige fagarbeidere 
på byggeplasser og opp mot  
9 prosent totalt. 

– Fellesforbundet og BNL 
samarbeider om å få flere kvinner 
til å velge vår næring - både ved 
å vise frem alle mulighet ene, 
men også fjerne hindre på 
veien, sier Jon Sandnes, adm. 
dir. i BNL. 

– Vi ønsker med disse kjøre-
reglene å bidra til å bevisstgjøre 
både ledere og ansatte, slik at 
flere kvinner velger vår næring. 
Gjennom kjøreregl ene krever vi 
nulltoleranse mot trakassering 
og økt bevissthet rundt språk-
bruk, bilder, kalend ere og annet 
som kan oppleves støtende  
for et kjønn, enten det er på 

arbeidsplassen eller i sosiale 
sammenhenger, sier Sandnes 
videre.

– Vi har fått tydelige signaler 
fra kvinner i næringen om at  
det er behov for en slik bevisst-
gjør ing. Vi må røske opp i en 
ukultur som dessverre fortsatt 
er gjeld ende på mange bygge-
plasser, sier Hege Espe, for-
bundssekretær i Fellesforbundet.

Samtidig ønsker vi at bedrift-
ene skal bidra til tilrettelegging 
for ansatte med omsorg for 
barn, både menn og kvinner,  
og sørge for tilfredsstillende 
garderobe- og toalettforhold.

– Et arbeidsmiljø som opp-
leves tøft for kvinner, vil oftest 
oppleves som tøft for menn 
også, avslutter Espe.

Felles kjøreregler: 
-  På arbeidsplassen skal vi alle 

bidra til nulltoleranse mot 
 trakassering. Når trakassering 
avdekkes har alle et ansvar  
for å melde fra i tråd med 
bedrift ens varslingsrutiner.

-  Vi skal alle snakke sammen  
om hvilket språk vi benytter  
på arbeidsplassen. Vi skal ikke 
være med på eller akseptere 
diskriminerende humor.

-  Vi skal alle bidra til å overholde 
bedriftens regler for akseptabel 
oppførsel, både på arbeids-
plassen og i sosiale sammen- 
henger med kolleger.

-  Vi skal alle unngå bilder, 
 kalendere e.l. som kan opp-
leves støtende for et kjønn, 
enten det er på arbeidsplassen 
eller i sosiale medier.

-  Vi skal alle bidra til å tilrette-
legge for ansatte med omsorg 
for barn.

-  Vi skal alle sørge for tilfreds-
stillende garderobe- og 
 toalettforhold, både for 
 kvinner og menn.

-  Vi skal alle bidra til å gjøre 
disse kjørereglene kjent på 
arbeidsplassen og være 
 tydelige på konsekvenser  
ved brudd på disse. ■ ■ ■

FELLES KJØREREGLER 
FOR Å FÅ FLERE KVINNER
TIL BYGGENÆRINGEN

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) har utarbeidet kjøreregler for byggenæringen. 
Hensikten er å sette en stopper for en utbredt ukultur og sørge for at næringen passer i alle livsfaser 
uavhengig av kjønn.

Hege Espe, forbundssekretær i Fellesforbundet Jon Sandnes, adm. dir. i Byggenæringens landsforening (BNL)



Ford Nyttekjøretøy.  
Vår jobb er å legge til    
rette for at du kan gjøre din.

Pris eks MVA, inkludert frakt og levering, Ski. CO2-utslipp fra 123 – 146 g/km (1,5 TDCI 100 HK – 100 hk Ecoboost). Blandet drivstofforbruk fra 0,48 – 0,64 l/mil. Tilbudet kan kombineres 
med enkelte andre rabatter, kontakt forhandler for mer info, gjelder kontrakter signert til og med 30. september 2019. Startleie: kr 37 650,-. Etabl.gebyr: 4 485,-. Månedsleie: kr 1 590,-. 
Termingebyr 95,- kommer i tillegg. Avtaletid: 36 mnd. Total kjørelengde: 45 000 km. Alle priser er ekskl. mva. Forutsetter kredittgodkjenning fra Ford Credit. Forbehold om prisendringer 
og trykkfeil. Forutsetter salg til næringsdrivende. 

Nå har vi kampanjepris på Ford Connect Proff+, du sparer fra 30.900,- 
Connect Proff+ med 2,49% kampanjerente fra 1.590,- /mnd.

Gjør valget enklere med Ford Connect Proff+ 
Våre Proff+ varebiler er komplett utstyrt for å gjøre din hverdag enklere. 
Dette er biler vi har på lager med kort leveringstid. En annen fordel er at 
Proff+ er satt sammen for at bilen skal få en høyest mulig 
annenhåndsverdi. Det betyr at leasingleien du betaler blir lavere. 
Ford Connect Proff+ har blant annet følgende utstyr: 

• Drivstoffvarmer  
• Xenon hovedlys 
• Tilhengerfeste 

• Skyvedør venstre side  
• Ryggesensor 
• Aluminiumsfelger 



- Mye av det arbeidet jeg gjør går på å  
kommunisere det ønskede sluttresultatet, og 
lære opp og motivere arbeiderne til å gjennom- 
føre arbeidet. I tillegg er det en del organi-
sering og logistikk av materialer siden dette 
er et stort prosjekt. Derfor har kompetansen 
jeg har fått i fagene ledelse og markedsføring 
vært spesielt verdifull, den hjelper en til å 
forstå hvordan jeg kan  appellere, kommuni-
sere, og motivere. Dette er spesielt viktig 
siden jeg jobber med  mennesker fra mange 
forskjellige land, og mange forskjellig kulturer. 
Vi er 20 forskjellige nasjoner som samarbeider 
om dette prosjektet, forteller Kjærnes.

Stort byggeprosjekt
- Forkynnelsesarbeidet som foregår i sentral 
Afrika er omfattende, og krever omfattende 
administrering. De bygningene vi bygger i 
Douala i Kamerun, vil være et administrasjons 
senter (kontorer) for dette arbeidet i Kamerun, 
Gabon og Equatorial Guinea. I tillegg bygger 
vi 4 beboer komplekser for å huse noen av 
de heltids frivillige som arbeider i administra-
sjonen. Det første spadetaket ble tatt på 
denne eiendommen den 01.01.2017 og det 
plan legges at de første beboerne vil flytte inn 
den 01.12.19.  Per dags dato er 1 av 4 beboer 
bygninger ferdig, og resten er hakk i hel.

- Byggeskikken i Norge er veldig annerledes 
enn i Kamerun. Dette byggeprosjektet ligger 
på en standard som er en blanding av euro-
peisk og afrikansk, og som gjør at vi trenger 
kompetansen til både afrikanere og europe-
ere. En del av det verktøyet som er normalt  
i Europa, som laser og moderne kapp- og 
gjærsag, er de fleste kamerunere mindre 
kjent med, så det er nødvendig med opp-
læring. Hvordan håndtere verktøyet, hvordan 
bruke det på en effektiv måte og hvordan 
håndtere det på en sikker måte, er viktig å 
kunne noe om da sikkerhet er i høysete på 
et slikt prosjekt.

Bygningene vi bygger er ment å vare i flere 
tiår, med minimalt vedlikehold. Å kommunisere 
disse verdiene til lokale innleide firmaer har 
vært en utfordring, siden den forventede 
levetiden til bygninger i Douala, er lavere. 

MESTERKOMPETANSEN
KOMMER GODT MED

UTE I VERDEN
Tømrermester Mads Emil Kjærnes er et Jehovas vitne med en sterk overbevisning om at hvis alle  
hadde gjort bibelens prinsipper til sine grunnleggende verdier i livet (elske din neste som deg selv Matteus  
22:39) ville verden vært et bedre sted. Selv bruker han nå noen måneder til ulønnet arbeid i Kamerun for  
å bygge opp et administrasjonssenter. Da kommer mesterkompetansen til god nytte. 

TEKST: ROGER NYBORG   FOTO: MADS EMIL KJÆRNES
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Tømrermester Mads Emil Kjærnes.

Det vi  bygger i Douala i Kamerun, vil være et administrasjonssenter (kontorer), forteller 
tømrermester Mads Emil Kjærnes.



Men dette har vi greid å løse med god 
 kommunikasjon, gode verdier, og noen 
 kompromisser, forteller Mads med et smil.

Har du utført noen tilsvarende 
prosjekt tidligere?
- Ikke tilsvarende størrelse på prosjektet nei, 
men jeg har reist i Skandinavia og deltatt i 
mindre prosjekter, for eksempel var jeg på 
Island i 3 måneder på en større renovasjons-
jobb på et oversettelseskontor. Et slikt 
kontor består av frivillige som oversetter 
publikasjoner, utgitt av Jehovas vitner til det 
lokalet språket, i dette tilfelle islandsk.

Hvordan blir du tatt imot av de lokale  
og hvordan går samarbeidet mellom deg  
og de lokale arbeiderne?
- Jeg arbeider med mange lokale, frivillige 
Jehovas vitner som også arbeider ulønnet. 
Det at vi har samme grunnleggende verdier  
i livet og samme mål for dette  prosjektet,  
gjør at vi verdsetter hverandre veldig høyt, 
enten vi er lokale eller internasjonale. 
Personlig har jeg  
knyttet mange nære vennskap med lokale 
Kamerunere. Det er slik at noen internasjo-
nale har blitt tilkalt fordi de kan bidra med 
kunnskap innen et spesielt felt og dette er 
noe de lokale setter veldig pris på og er veldig 
glade for å få opplæring så de kan tilegne 
seg nye ferdigheter. Det gjør også at samar-
beidet går veldig smooth.

Er det noen utfordringer mht språket?
Det er klart det er språkbarrierer, men det er 
utrolig hvor mye man kan utrette med noen 
få franske fraser, en positiv og velvillig innstil-
ling, og det verdensomfattende felles språk: 

«amatør tegnspråk», med masse gestiklue-
ring, peking og illustrering.

Hvorfor er dette frivillige arbeidet  
viktig for deg?
- Når man har en sterk overbevisning om 
hva som er rett, og man kan se i praksis at 
læren om hva som er rett har en sterk effekt 
på menneskers liv, så er det klart at man vil 
fortelle så mange som mulig om denne 
læren. Å kommunisere bibelens lære til så 
mange som mulig, på en effektiv måte, er  
et stort arbeid som krever organisering. Jeg 
velger å bruke noen måneder på ubetalt 
arbeide fordi jeg vet at et nytt administra-
sjonssenter i Kamerun vil effektivisere og 
hjelpe undervisningsarbeidet om bibelens 
lære i Kamerun, Gabon og Equatoreal Guinea. 
Det er min fremste og viktigste motivasjon 
for å dra til Kamerun.  

En annen ting er at det å arbeide som fri-
villig gir meg stor glede, en glede jeg ikke 

oppnår gjennom f.eks prestisje i arbeidslivet. 
Å gi av sin tid og kunnskap på denne måten 
er å leve etter prinsippet om at det er større 
glede ved å gi en å få. Det er noe jeg opp-
lever som veldig sant.

En tredje ting er at man får fantastiske 
opplevelser i nye kulturer og får mange nye 
nære vennskap selv om det er store kultur-
forskjeller.

Hva vil du gjøre når du  
kommer tilbake til Norge igjen?
- Jeg begynte å reise på slike prosjekter i 
2015, og jeg håper å fortsette å gjøre det. 
Når jeg kommer hjem etter dette prosjektet 
kommer jeg til å forkynne og undervise 
bibelens lære i Norge, samt fortsette å drive 
mitt eget lille firma som snekker. Så får vi se 
hva som skjer videre, alt trenger jo ikke å 
være hogd i stein, det er jo en del av spen-
ningen i livet, avslutter Kjærnes. ■ ■ ■
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Mads Emil Kjærnes (t.v.) sammen med sine internasjonale kollegaer i Kamerun.



KONSULENT, MESTERBREV
NORGE TRENGER FLERE MESTERE! VIL DU VÆRE MED PÅ LAGET FOR Å FÅ TIL DETTE? 
Det er allerede 14.500 mestere, med høy kompetanse, i sving over hele landet. Vi jobber for å styrke rekruttering og opplæring  
av nye mestere, sikre mesternes høye status i arbeidslivet og markedsføre dem overfor forbrukere og myndigheter. Vi bidrar også  
til å sikre sunn drift av mesterbedriftene. En jobb hos oss er mer enn en jobb. Her får du jobbe i en organisasjon med et viktig 
 samfunnsoppdrag, som også innebærer å føre videre lange håndverkstradisjoner!

Vi skal nå erstatte vår konsulent som har vært en viktig del av teamet vårt. Vi søker deg som har et stort engasjement for yrkesfag
området og for håndverksfagene spesielt. Stillingen innebærer et bredt spekter av oppgaver som til tider kan være krevende. Vi leter 
etter deg som er løsningsorientert og fleksibel og som trives med å håndtere svært varierte oppgaver, også uten at disse er planlagt. 
Dette er en jobb med mening: Engasjerende, til tider hektisk, korte beslutningsveier, ekte trepartssamarbeid og en kvalifikasjon i 
medvind. Konsulenten vil være sentral i utviklings og moderniseringsarbeid, spesielt knyttet til mesterregisteret og andre digitale 
verktøy. Mesterbrevnemndas sekretariat består av åtte hyggelige og dedikerte medarbeidere som har mange og varierte oppgaver. 
Arbeidsoppgavene er knyttet til kompetansespørsmål, studieveiledning, behandling av søknader om mesterbrev, utvikling og drift  
av mesterregisteret, forvaltning av mesterbrevordningen og kommunikasjon. Hverdagene består av interessante oppgaver og  
utstrakt kontakt blant annet med mestere forbrukere, studenter og bransjer.

 

Mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986. Nærings- og fiskeridepartementet 
forvalter loven, og oppnevner Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Partene i arbeidslivet er representert i nemnda. 
Mesterbrevordningen omfatter mestere i 70 ulike fag.

ARBEIDSOPPGAVER:
•  I samarbeid med daglig leder følge opp vedtak og legge til 

rette for Mesterbrevnemndas arbeid og møtevirksomhet
•  Hovedansvar for mesterregisteret: registrering, vedlikehold 

og utvikling
•  Mye kontakt med hyggelige mestere og mesterbedrifter,  

bransjeorganisasjoner og andre samarbeidspartnere 
•  Tett samarbeid med regnskapsbyrå på områder som  

fakturering og betaling
• Registrere søknader om mesterbrev og sende ut mesterbrev 
• Hovedansvar for arkiv 
• Bidra til å videreutvikle kvalitetssystem innenfor eget område
• Bistå i Mesterbrevnemndas øvrige arbeid

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
• 3årig videregående skole
•  Fagbrev i kontor og administrasjonsfaget, eller annen høyere 

utdanning innen kontor, administrasjon eller annet relevant 
fagområdet. Manglende utdanning kan kompenseres med lang 
og relevant erfaring innenfor kontor og administrasjonsfag.  

•  God digital kompetanse og erfaring fra arbeid med IT og  
kontorstøttesystemer 

•  Meget gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper er en 
forutsetning

• God tallforståelse
• Erfaringer med kundebehandling, register og statistikk 
• Kjennskap til offentlig forvaltning
•  Det er en fordel med kunnskap om det norske treparts

samarbeidet

PERSONLIGE EGENSKAPER
• Strukturert, grundig og systematisk
• Nøyaktig og etterrettelig
• Stor arbeidskapasitet og liker å få «ting unna»
• Interesse for IT og programvare 
• Du er en relasjonsbygger med gode samarbeidsevner
• Selvstendig, initiativrik og evner å se nye løsninger
• Stort engasjement 
•  Du er positiv og har en høy grad av serviceinnstilling
Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.  

VI TILBYR
•  En jobb med mening og en arbeidsplass med et  

viktig samfunnsoppdrag  
•  Varierte, spennende arbeidsoppgaver og deltakelse  

i et sterkt fagmiljø og nettverk
• Faglige og personlige utviklingsmuligheter
• Konkurransedyktige betingelser
•  En fleksibel arbeidsplass som gjør det mulig  

å kombinere jobb og privatliv
• Lyse og moderne lokaler sentralt på Majorstuen.

Ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Heidi Tveide, 
mobil: 94 52 18 35. Vi ønsker deg velkommen som søker.  Fristen for å søke stillingen er 31. oktober

Gå inn på www.mesterbrev.no for å søke stillingen



Pris eks MVA, inkludert frakt og levering, Ski. CO2-utslipp fra 144 – 174 g/km (2.0 TDCi, 130 HK MHEV – 2.0 TDCi, 170 HK aut.). Blandet drivstofforbruk fra 0,55 – 0,67 l/mil. Tilbudet kan 
kombineres med enkelte andre rabatter, kontakt forhandler for mer info, gjelder kontrakter signert til og med 30. september 2019.  Startleie: kr 55 400,-. Etabl.gebyr: 4 485,-. Månedsleie: 
kr 2 690,-. Termingebyr 95,- kommer i tillegg. Avtaletid: 36 mnd. Total kjørelengde: 45  000 km. Alle priser er ekskl. mva. Forutsetter kredittgodkjenning fra Ford Credit. Forbehold om 
prisendringer og trykkfeil. Forutsetter salg til næringsdrivende

Transit Custom er velkjent for sin gode plass, smarte funksjoner og avanserte 
teknologi. Nå får du i tillegg Transit Custom med EcoBlue hybrid, en mild hybrid 
som sørger for enda lavere dri� skostnader. Mot slutten av 2019 kan du også se 
fram til Transit Custom ladbar hybrid, som drives av en elektrisk motor og der Fords 
prisvinnende EcoBoost 1.0l motor utelukkende fungerer som en rekkeviddeforlenger 
som lader batteriene ved behov.
Nå får du Pro� + kampanjepakke med masse utstyr til 990,-, du sparer opptil 6.010,- 
Transit Custom med 2,49% kampanjerente fra 2.690,- /mnd.

Ford Nyttekjøretøy.  
Vår jobb er å legge til rette for at du kan gjøre din.
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I utgangspunktet kan man si at det 
er så enkelt som dette: 
• Ren ferie: Skatteplikt
• Kurs/seminar: Ikke skatteplikt
• Velferdstur: Ikke skatteplikt (maks 2 netter)
•  Kombinasjon: Kan være skatteplikt eller 

ikke skatteplikt

Det du og arbeidsgiver da må ha kontroll  
på er: Hva er hovedformålet med reisen, 
hvem er invitert og hvor lenge varer reisen.

Hvis hovedformålet er ferie eller andre 
private gjøremål, er det ikke fradragsrett.  
Er formålet derimot å delta på et seminar, et 
kurs eller på en messe – eller en velferdstur 
- er kostnadene fradragsberettiget. 

Samtidig er det viktig å merke seg at det 
ikke må være faglig hvis det er en velferds-
tur. Hele jobben kan altså dra på tur, og 
overnatte inntil to netter, uten at det anses 
som en skattepliktig fordel for de ansatte  
og med full fradragsrett for arbeidsgiver.

Dermed er det ofte kombinasjonsturer, 
altså der man har et faglig program, men 

også har det hyggelig, som kan skape litt 
problemer. 

En velferdstur kombinert med et seminar 
vil ikke være skattepliktig dersom vilkårene 
(tilstrekkelig seminar, maks to netter velferd) 
overholdes. Men dersom du kombinerer et 
seminar med ren ferie, vil det være en  
delvis skatteplikt.

Hvis du havner i en situasjon der turen 
utvides med mer enn to overnattinger er det 
derfor kun kurs- eller seminarutgifter for to 
dager som er fradragsberettiget for arbeids-
giver, mens selve reisen til og fra ikke er det.

Det er ikke bare arbeidsgiver som vurderer 
om dette er fradragsberettiget eller ikke  
– eller om det er skattepliktig for arbeids-
taker. Også Skatteetaten har – eller kan ha 
– meninger om det.

Det som typisk kan trigge kontroll fra 
Skatteetaten er der turen er lagt til et typisk 
feriested eller der kostnadene er betydelige.

Legges turen til et svært kostbart hotell 
eller til utlandet vil det også kunne reises 
spørsmål ved om kompetansen kunne vært 

oppnådd på annen måte eller om kostand-
ene står i rimelig forhold til utbyttet. Eller  
for å si det på en annen måte, desto mer 
luksuriøst opplegg for turen enten det er i 
Norge eller i utlandet, desto viktigere er det 
at det faglige innholdet er på plass for å 
kunne fradragsføre reise og opphold.

En problemstilling som dukker opp med 
jevne mellomrom er hvorvidt deltagelse  
på sportsarrangementer eller konserter er 
fradragsberettiget når arbeidsgiver dekker 
kostnadene med dette.

Normalt er dette en skattepliktig fordel for 
de ansatte, men også her finnes det unntak 
dersom arrangementet kan defineres som  
et rimelig velferdstiltak. Dette vil ikke gjelde 
for selvstendig næringsdrivende eller for 
«enpersons-aksjeselskap». Dersom det er 
flere ansatte i virksomheten, og arrange-
mentet kan vurderes som et velferdstiltak, 
kan skatteplikt unngås.

En viktig huskeregel er at dersom du er 
usikker, er det bedre å spørre på forhånd 
enn i etterkant.   ■ ■ ■

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

NÅR JOBBEN REISER TIL UTLANDET

Så har dagen kommet. Jobben skal på tur til utlandet. Men hvilke skatteregler gjelder egentlig? 



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

DM til Mestern.indd   1 20.07.09   09.28

Solgaard Skog 150
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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

Beregning av pris (eller vederlag)  
for arbeider på fast eiendom  

TEMA:

Ved arbeider på fast eiendom kan det være vanskelig å gi en 
fastpris, da det ikke alltid er klart hva som skal utføres. Det kan  
for eksempel være usikkerheter knyttet til oppbyggingen av 
eksisterende konstruksjon, eller valg av materialer. Ofte gir 
 håndverkeren likevel en pris basert på de opplysninger som 
forbrukeren har gitt, eller det håndverkeren selv har sett på 
befaring. Ikke sjelden blir det spørsmål om denne prisen skal  
ha en form for bindende virkning i forhold til den endelige prisen. 

Camilla Stenumgård jobber som advokat i 
Byggmesterforbundet og bistår forbundets 
medlemsbedrifter både i tvistesaker og med 
mere generelle spørsmål knyttet til kontrakt. 

Utgangspunktet etter håndverkertjenesteloven § 32 er at partene 
fritt skal kunne avtale prisen for oppdraget. Dersom prisen ikke er 
avtalt, skal prisen settes til “gjengs pris”. Ved arbeider på fast eien-
dom er det ofte ikke standardiserte oppdrag som blir utført, og det 
kan være vanskelig å finne gjengs pris for arbeidene. I disse tilfel-
lene skal forbrukeren betale “det som er rimelig etter tjenestens art, 
omfang og utføring og tilhøva ellers”. Grensen for hva som er gjengs 
pris og rimelig pris er ikke alltid klar.  Hvis forbrukeren hevder det 
har medgått for mye tid er det ikke uvanlig at det innhentes etter-
kalkyler av oppdraget for å vurdere hva som er gjengs- eller rimelig 
pris. Forbrukeren skal ikke betale for håndverkerens uforsvarlige 
drift eller valg i byggeprosessen. I prisvurderingen oppstår også 
spørsmålet om hvilket påslag håndverkeren kan ta på de materialer 
som leveres.  Dette vil nok variere noe ut ifra hvilken bransje det 
gjelder, men ca. 15 % på innkjøpsprisen vil normalt måtte kunne 
aksepteres.  Rettspraksis viser at håndverkeren må opplyse om 
 innkjøpsrabatter dersom intet annet er avtalt. Uten denne opp-
lysningen kan ikke forbrukeren bedømme totalprisen for tjenesten. 

Noen ganger ønsker forbrukeren et prisoverslag for å få en noen-
lunde oversikt over arbeidene. Har håndverkeren gitt et prisoverslag, 
«skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og iallfall 
ikke med mer enn 15 prosent». Håndverkeren vil i slike tilfeller bære 
risikoen for overskridelser over 15 %. 

Det er håndverkeren som må bevise om prisopplysningen er en 
fast pris, en høyeste pris, et prisoverslag eller bare en uforpliktende 
prisantydning. 

Det finnes omfattende rettspraksis knyttet til spørsmålet om en 
prisopplysning skal anses å være bindende. Spørsmålet ble behandlet 
i Høyesterett i 2016, i den såkalte Prisoverslagsdommen (Reitan- 
dommen). Høyesterett konkluderte med at en prisopplysning bare 
unntaksvis kan anses å ikke være bindende. Unntakstilfellene angis 
å være når forbrukeren ikke med rimelighet kan forvente å basere 
forventninger om hva arbeid vil koste på opplysningen, og når hånd-
verkeren tar forbehold. Spørsmålet ble avgjort etter bustadopp-
føringslova, men bestemmelsen er forholdsvis lik i håndverker - 
tjenesteloven. Håndverkeren bør etter dette ta et klart forbehold  
i forbindelse med sin prisopplysning, dersom den ikke skal ha 
 bindende virkning.

Uansett om håndverkeren har gitt et prisoverslag eller en fastpris, 
så vil han ha krav på pristillegg for tilleggsarbeider dersom han kan 
godtgjøre at arbeidene ikke faller inn under det opprinnelige opp-
draget, jf. håndverkertjenesteloven § 33. Det er følgelig viktig å ha 
en god beskrivelse av arbeidene som skal utføres, og i mange til-
feller kan det være nødvendig å beskrive hvilke arbeider som ikke 
inngår i prisen. Håndverkeren har også krav på å få dekket materialer 
og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side. 

Dersom håndverkeren har krav på vederlag og tilleggsfrist på 
grunn av tilleggsarbeider eller uforutsette forhold på forbrukerens 
side, anbefaler vi å varsle forbrukeren om dette så snart dette  
blir avdekket.  ■ ■ ■



*Veil. pris lev. Oslo ekskl. mva inkl. frakt, lev. og reg.omk. 9 520,- ekskl.mva. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Proace fra 0,55 l/mil, fra 144 g/km, fra 48.2 mg/km. 
Hilux fra 0,70 l/mil, fra 185 g/km, fra 82,2 mg/km. Landcruiser fra 0,77 l/mil, fra 203 g/km, fra 37,1 mg/km. Avbildet modeller kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om skrivefeil.

PROACE 2WD
fra 246 583,- ekskl. mva*

LAND CRUISER
fra 444 674,.- ekskl. mva*

HILUX D-CAB INVINCIBLE X
fra 409 258,- ekskl. mva*

Full service 

på 60 minutter
Legendarisk

driftssikkerhet
12 måneder 

veihjelp
Rask levering

av originaldeler

MED TOYOTA 
I RYGGEN

Med varebil fra Toyota er du sikret høy kvalitet og legendarisk driftssikkerhet. I tillegg har du hele Toyotas 
serviceapparat i ryggen. Vårt nettverk av 80 forhandlere og 90 verksteder jobber for å få deg tilbake på veien 

så fort som mulig og tilbyr blant annet 60 minutters Express Service og veihjelp hele døgnet, hele året. 

Nyhet!
Nå også med

MØT OSS PÅ

  4x4



Returadresse: Mesterbrev, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO

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


