V

i har med interesse fulgt valgkampen og registrert hvor mange av dere som har
snakket varmt om yrkesfag, lærlinger, læreplassgaranti og viktigheten av å sørge
for at ungdom fullfører utdannelsen sin og kommer seg ut i jobb. Inntrykket av
at dette er høyt oppe på den politiske agendaen, forsterkes når vi allerede i den første
løypemeldingen om hva partene i regjeringsforhandlingene var enige om, fikk høre at
de vil løfte frem behovet for flere læreplasser og stille krav om lærlinger ved offentlige
innkjøp. Det gir oss håp for fremtiden.
Og når vår fremtidige statsminister sier at vi må koble lærlingbehovet til et yrkesfagløft i videregående skole fordi et moderne norsk arbeidsliv har bruk for det,
kunne vi ikke vært mer enige.

N

år det 166. storting åpner i dag kan du som
folkevalgt starte arbeidet med å innfri disse
valgløftene. Til beste for samfunnet og ikke
minst for alle ungdommene som skal velge utdannelse, karriere og fremtidig jobb. Du kan gi dem troen
på en bedre fremtid, der det satses på yrkesfag.

Mesterkvalifikasjonen er en formell høyere yrkesfaglig
lederkvalifikasjon, men er i dag ikke innplassert i
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang lærling
(NKR). Stadig flere land i Europa inkluderer flere
kvalifikasjoner i sine nasjonale rammeverk og har
med dette bidratt til en endring i synet på læring og
kvalifikasjoner. Vi håper Norge snart følger etter.

Vi ser frem til å samarbeide med dere og sammen
sørge for at Norge har den kompetansen som trengs.
Kompetansebarometeret fra NHO dokumenterer at
6 av 10 bedrifter ikke har nok folk med rett kompetanse. Hver tredje NHO-bedrift har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året.
I 2020 oppga medlemmene at de manglet 10 000
nyansatte med kompetanse innen håndverksfag,
noe som blant annet skyldes sviktende rekruttering
til yrkesfag. Tall fra SSB viser at vi i 2035 vil mangle
hele 88 000 fagarbeidere.

Derfor er det så viktig at vi tar grep – nå!

Som nyvalgt stortingsrepresentant har du 4 år på å
gjøre en forskjell. Vi gleder oss til å følge utviklingen
og har stor tro på at dere i Stortinget vil fatte viktige
og riktige beslutninger.

Lykke til som folkevalgt!
Illustrasjon: shutterstock.com

Vi ønsker oss likeverdighet mellom den yrkesfaglige og
akademiske utdanningsveien. Når politikere vil at flere
skal søke yrkesfag, må det legges til rette for at de som
har lyst til å bygge videre på sin praktiske utdannelse
får anledning til det. Dette betyr at det må satses på
mesterbrevet som en viktig og attraktiv karrierevei
for unge. Mesterbrevet må anerkjennes for den høye
kompetansen det er, og det må bli mulig for mestere
å få uttelling for sin kompetanse når de ønsker å

Mestermerket representerer en trygghet for forbrukere og profesjonelle innkjøpere. I en undersøkelse
gjennomført av Norstat i juni 2021 svarer 84% at de
i svært stor eller stor grad vil føle seg tryggere med
å bruke en håndverksbedrift som har mester. Det
forteller oss hvor viktig det hele tiden er å jobbe for
et kompetent og seriøst arbeidsliv, der mesterne
fører an.

mesterbrev.no

sisteskrik.no

Vi ønsker alle
stortingsrepresentanter
velkommen på Stortinget
og ser frem til et
godt samarbeid

Mesterbrevnemnda representerer over 14 500
mestere og 7 500 mesterbedrifter, spredt over hele
landet. Mestere og mesterbedrifter som er opptatt
av å ta vare på viktig håndverkkunnskap og levere
høy håndverksmessig kvalitet. Mesterbrevordningen
bidrar til å sikre et kompetent og seriøst arbeidsliv.
Våre mesterbedrifter ligger også langt over gjennomsnittet når det gjelder å ta inn lærlinger. Ordningen
fremmer bedriftsetableringer og ivaretar forbrukernes
interesser på et bærekraftig grunnlag.

utdanne seg videre. For eksempel tømrermesteren
som vil bli arkitekt. Og som mange hevder;
en mester er minst like bra som en master!

