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Mesterbrevnemnda samarbeider nært med partene i arbeidslivet for å 
sikre at mesterkvalifikasjonen til enhver tid er oppdatert i hvert enkelt 
mesterfag. Mesterbrevnemnda gir håndverkere i 70 yrkesfag mulighet til 
å ta mesterbrev. 

Selve mesterkvalifikasjonen er en formell, høyere yrkesfaglig leder- 
kvalifikasjon som skal 
 
• sikre etablering og sunn drift av mesterbedrifter
• sikre status og styrke rekruttering og opplæring i mesterfagene
• ivareta forbrukernes interesser
 
Mesterkvalifikasjonen er hjemlet i Mesterbrevloven med tilhørende 
forskrifter og hører inn under Nærings- og fiskeridepartementet. Nemnda 
har en egen klagenemnd som behandler klager iht. Mesterbrevloven.
 
MESTERBREVNEMNDAS SAMMENSETNING
Mesterbrevnemnda består av en leder, fire medlemmer og fire vara- 
medlemmer. Lederen velges av Nærings- og fiskeridepartementet på 
uavhengig grunnlag. 

Medlemmene velges etter forslag fra Samarbeidsrådet for yrkes- 
opplæring (SRY), LO og NHO.

Nemnda oppnevnes for fire år av gangen. Den sittende nemnda har 
funksjonstid for perioden 2019 til og med 2022. Mesterbrevnemnda 
holdt seks møter i løpet av 2020. Som følge av koronapandemien ble fem 
av møtene avholdt på Teams, mens det siste var et ordinært fysisk møte.

Mesterbrevnemnda er et trepartssamarbeid 
oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet, 
og nemnda har ansvaret for forvaltning og  
utvikling av mesterkvalifikasjonen i Norge.

DETTE ER  
MESTERBREV- 
NEMNDA
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MEDLEMMER:
Aksel Hagen, leder (NFD)

Jørgen Leegaard, medlem (NHO)
Benedikte Sterner, medlem (LO)
Lise Ramsøy, medlem (SRY-NHO)

Per Skau, medlem (SRY-LO) 

VARAMEDLEMMER: 
Eva Katrine Moi Skøie (NHO)

Edvard Eidhammer Sørensen (LO) 
Jan Erik Feness (SRY-NHO) 

Janne Ottersen Fraas (SRY-LO)

MESTERBREVNEMNDAS SEKRETARIAT
Sekretariatet står for det daglige arbeidet med mesterbrevordningen.

I 2020 hadde sekretariatet følgende ansatte:

Daglig leder Heidi Tveide 
Seniorrådgiver Hilde Brodahl 

Rådgiver Grete Ritlef (pensjonert fra 01.03.2020)
Fagsjef Anne Kirsti Sandberg Felldal

Rådgiver Tone Frækeland
Kompetanserådgiver Evelyn Harlem

Kompetanserådgiver Matthias Pfisterer
Informasjonsansvarlig og redaktør Roger Nyborg

Konsulent Ali Erdogan 

JØRGEN LEEGAARD 
Medlem (NHO)

BENEDIKTE STERNER 
Medlem (LO)

LISE RAMSØY 
Medlem (RY -NHO)

PER SKAU 
Medlem (SRY -LO)

AKSEL HAGEN 
Leder NDF
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84 prosent av de som skal 
kjøpe håndverkertjenester 
føler seg tryggere ved valg  

av en mesterbedrift.
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FLERE ENN 8 AV 10 SYNES DET ER TRYGGERE Å VELGE  
EN MESTERBEDRIFT
En nylig gjennomført forbrukerundersøkelse viser at 84 prosent av  
de som skal kjøpe håndverkertjenester føler seg tryggere ved å velge  
en mesterbedrift. 
 
Mesterbrevet er beviset på at håndverkeren har kompetanse på høyt 
nivå både som fagekspert og leder. Det er derfor viktig at alle mestere 
synliggjør sitt konkurransefortrinn ved å gjøre mestermerket godt synlig i 
sine lokaler og i møter med kunder. 

Mesterbrevnemnda forvalter et offisielt og offentlig tilgjengelig register 
med oversikt over alle godkjente mestere og tilhørende mesterbedrifter, 
slik at det er enkelt for oppdragsgivere å finne nærmeste kvalifiserte 
håndverker.

MESTERKVALIFIKASJONEN ET VIKTIG VERKTØY FOR Å  
TETTE KOMPETANSEGAPET
Mesterbedriftene er blant de bedriftene som scorer høyest på antall 
lærlinger, og har en viktig rolle i arbeidet med å synliggjøre yrkesutdanning 
som karrierevei. 
 
De siste årene har det blitt godt dokumentert at Norge vil mangle mange 
tusen fagarbeidere i fremtiden. I NHO ś kompetansebarometer kom det 
fram at NHO-bedriftene i 2020 manglet 10 000 nyansatte med kompe-
tanse innen håndverksfag. En grunn til dette er sviktende rekruttering til 
yrkesfag i videregående opplæring. Tall fra SSB viser at vi vil mangle hele 
88 000 fagarbeidere i 2035. 

I kompetansepolitikken har kompetansegapet fått særlig oppmerk-
somhet. Livslang læring har blitt pekt på som verktøyet som skal tette 
dette gapet, men i kompetansepolitikken har ikke mesterkvalifikasjonen 
blitt tillagt vekt. Mesterbrevet er svært viktig i mange fag, og har størst 
utbredelse i byggfagene, men er minst like viktig i de små, tradisjonelle, 
og i mange tilfelle verneverdige håndverksfagene. For å opprettholde og 
videreføre kompetanse i disse fagene, er det avgjørende å ha en mester 
som fører kunnskapen videre til en lærling.  

Mesterbrevnemnda mener at mesterkvalifikasjonen må få en tydeligere  
rolle i kompetansepolitikken, både som et verktøy for å videreføre 
kompetanse og som en karrierevei for den enkelte.
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NOEN VIKTIGE SAKER I 2020
Verden endrer seg fort og det er viktig for Mesterbrevnemnda å følge 
utviklingen på bred font. Revidering av Mesterbrevloven, digitalisering av 
tjenestene og kommunikasjon var derfor noe av det som ble høyt prioritert 
i året som gikk.

 Mesterbrevloven har ikke vært gjenstand for større endringer siden  
den ble vedtatt i 1986. Siden den tid har det vært betydelig utvikling i 
andre tilgrensende områder, som i utdanningssystemet, arbeidslivet, 
og i etterspørselen etter kompetanse. I 2020 ble det derfor satt i gang  
et etterlengtet arbeid med å revidere Mesterbrevloven. Dette er et 
tidkrevende arbeid som vil fortsette i 2021 og 2022. 

I 2020 gikk vi også i gang med å forenkle våre tjenester ved å gjøre dem 
mer digitale. Vi etablerte blant annet "Mitt mesterbrev" på mesterbrev.
no, hvor mestere kan administrere sine personopplysninger. Vi etablerte 
også søkefunksjoner i mesterregisteret og ga mesterregisteret en digital 
styrking. Utviklingsarbeidet er satt i gang med det sikte på å kunne tilby 
dagens og kommende mestere heldigitale tjenester. Dette innebærer 
blant annet en digital søknads- og saksbehandlingsprosess for søknader 
om mesterbrev. Dette utviklingsarbeidet fortsetter inn i 2021.

Kommunikasjonsarbeidet ble i 2020 blitt løftet fram gjennom 
prosjektet - Gå for en mester. Vi inngikk kontrakt med Siste Skrik 
Kommunikasjonsbyrå som skal bidra med tiltak i kommunikasjons- 
arbeidet. Målet er å øke bevisstheten om mesterkvalifikasjonen, skape 
økt forståelse for mesterbrevets verdi, og utvikle tiltak som bidrar til økt 
rekruttering til yrkesfag og mesterbrevutdanning. I tillegg har vi behov for 
assistanse for å oppnå økt samarbeid og dialog med bransjeforeninger, 
partene i arbeidslivet, fylkeskommuner og andre relevante organer/
virksomheter.

STOR AKTIVITET PÅ KOMPETANSEOMRÅDET 
Som tidligere år var det også i 2020 stor aktivitet på kompetanseområdet 
med mange søknader om mesterbrev og samarbeid med ulike bransjer og 
tilbydere av mesterutdanning. 

Vi mottok 652 søknader om mesterbrev, og behandlet 625 søknader,  
noe som krevde mye av sekretariatets ressurser. (Antall behandlede 
søknader er ikke direkte sammenlignbart med antall mottatte søknader 
fordi behandlingen av en søknad ikke nødvendigvis sammenfaller med 
kalenderåret den er registrert mottatt i.) Vi hadde også svært stor 
pågang av potensielle mestere som ønsket individuell veiledning om 
veien til mesterbrev i eget fag. 

Mesterbrevnemnda arbeidet ellers på flere fronter med å løfte frem 
verdien av mesterbrevet og den kompetansen dette tilfører den enkelte, 
bedriften og samfunnet. Det er viktig å kommunisere at mester- 
kvalifikasjonen er en formell, høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon som  
gir kompetanse på høyt nivå både som fagekspert og leder.  
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Hovedtyngden av mesterkvalifikasjonen utvikles gjennom læring i arbeid 
med ansvar for å følge lover, standarder og fagnormer, samt å sikre 
kvalitet så vel som lønnsomhet. Innovasjon/entreprenørskap er også 
sentrale elementer i kompetansen. 

Samarbeid med ulike bransjer om utvikling av mesterbrevordningen var 
også en viktig del av kompetansearbeidet. 

TRE TILBYDERE AV MESTERUTDANNING I FJOR!
Alle de tre tilbyderne av mesterutdanning, Folkeuniversitetet, Blimester.
com og Norges grønne fagskole - Vea, tilbød mesterutdanning i 2020. 

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr mesterutdanning i faggruppene 
matfag, møbel- og trefag, grafiske fag, verkstedhåndverksfag og estetiske 
fag. Utdanningen gjennomføres som en kombinasjon av helgesamlinger 
og nettstøttet undervisning. To av årets nye mestere har mester- 
utdanning fra denne skolen. 

Blimester.com tilbyr mesterutdanning i byggfagene og 75 av de nye 
mesterne har tatt mesterutdanning her. Utdanningen gjennomføres  
med fysiske helgesamlinger og webinarer. 

Folkeuniversitetet tilbyr mesterutdanning i alle mesterfagene. 
Undervisningen gjennomføres på deltid, og tilbys som klasseroms-,  
nett- eller kombinerte studier. 210 av årets nye mestere har tatt sin 
mesterutdanning hos Folkeuniversitetet. 

Av årets 481 nye mestere tok 287 mesterutdanning hos disse tre tilby-
derne. Av de resterende nye mesterne hadde 143 utdanning fra teknisk 
fagskole, 17 hadde utdanning fra Norges Eiendomsakademi og 25 ble 
tildelt mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse. Fire av de nye 
mesterne ble tildelt mesterbrev med bakgrunn i sin mesterkvalifikasjon 
fra annet land.

INNSPILL OM BYGGKVALITET TIL MYNDIGHETENE
Mesterbrevnemnda ga høringssvar til Byggkvalitetutvalgets rapport i 
september 2020. Utvalget, som var organisert som en ekspertgruppe, 
skulle gi myndighetene innspill og et godt grunnlag for å vurdere hvilke 
virkemidler som bidrar til å ivareta målsettingen om forsvarlig bygg- 
kvalitet. I høringssvaret tydeliggjorde Mesterbrevnemnda mester- 
brevets betydning som kvalifikasjon knyttet til noen av spørsmålene som 
ble behandlet i utvalgets rapport. Innspillet var i hovedsak knyttet til 
temaene kompetanse og arbeidslivskriminalitet. 

ØKONOMI 
Den økte årsavgiften for 2019, som Nærings- og fiskeridepartementet i 
samråd med NHO og LO vedtok i 2018, ga det nødvendige handlings- 
rommet Mesterbrevnemnda trengte for å styrke ordningen både for 
mestere og potensielle mestere. Arbeidet ble satt i gang i 2019 og videre-
ført i 2020. 
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KORONAPANDEMI OG HJEMMEKONTOR
12. mars 2020 ble Mesterbrevnemndas kontorer stengt på grunn av 
koronapandemien og alle medarbeiderne gikk over til å arbeide fra  
hjemmekontor. Hjemmekontorsituasjonen varte frem til våren 2021. 
Gjennom denne perioden har sekretariatet fungert godt og alle oppgaver 
har blitt utført og fulgt opp i tråd med krav og forventninger. Alle 
nemndsmøter og møter i klagenemnda har blitt gjennomført digitalt. 

Nedstengingen av samfunnet medførte også at tilbyderne av mester- 
utdanning måtte legge om til at all undervisning ble tilbudt digitalt. Store 
deler av denne undervisningen ble også før pandemien gitt digitalt,  
men fysiske samlinger ble nå avlyst og i stedet gjennomført digitalt. 

KOMMUNIKASJON I 2020
Koronapandemien førte til en bråstopp i mange planlagte aktiviteter, men 
førte samtidig til behov for en annen type kommunikasjon – nettopp på 
grunn av korona. 

Hold-hjulene-i-gang-kampanje
Noen, men ikke alle, mesterbedrifter tapte oppdrag under koronapande-
mien. Vi utviklet en kampanje som ble kjørt i VG og i sosiale medier for å 
minne folk på at hvis de vil at det skal finnes lokale håndverkere i morgen, 
må de faktisk ringe dem i dag. Oppfordringen var å sette i gang arbeid 
mens mesterne hadde tid. Samt å vise at Mesterbrevnemnda tok aktiv 
del i Regjeringens oppfordring om å holde hjulene i gang i næringsliv  
og samfunnet.
 
Kampanje i samarbeid med Rør
Det å vaske hender ofte har vært et sentralt råd fra myndighetene for å 
bekjempe smitte i samfunnet. Samtidig er det et tankekors at man vasker 
hender for så å ta på kranen etterpå. Vi oppfordret fylkeskommuner til 
å gjøre en investering for å hindre smittebomber i koronastengte skoler 
og barnehager ved å investere i sensorstyrte kraner - og samtidig redde 
rørleggermestere som trengte oppdrag. 

Rådgiverkonferanser og andre aktiviteter
"Alle må ha mat" er er møteplassen for elever på 9. og 10. trinn med 
interesse for å lære mer om restaurant- og matfag. Den 16. januar 
deltok Mesterbrevnemnda her for å gi en smakebit på alle karrieremu-
lighetene utdanningsprogrammet byr på med et mesterbrev i hånden. 
Arrangementet var et samarbeid mellom Sam Eyde vgs, Opplærings- 
kontoret for Resepsjon-, Restaurant- og Matfag i Agder, Opplærings-
kontoret for mat og servicefag Agder og NHO Agder.
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Frokostmøte
I samarbeid med LO og NHO inviterte vi til et mesterlig frokostmøte om 
høyere yrkesfaglig utdanning tirsdag 11. februar. Tema for frokostmøtet 
var: Mesterbrevlansering - hvordan synliggjøre erfaren fagkompetanse  
gjennom Mesterprøven. Fotografmester Øystein Horgmo fra 
Rikshospitalet fortalte om sine erfaringer på veien til et mesterbrev og 
ga en orientering om sin mesterprøve. LO, NHO og sentrale politikere 
innledet om hva de vil med høyere yrkesfaglig utdanning i arbeidslivet  
og utdanningssystemet. 

Møtet fant sted på Kulturhuset ved Youngstorget.

Trevaredagene 29.-30. januar i Bergen 
Målet er å gjøre dette arrangementet til et av de viktigste innen bære-
kraft og miljø i Norge, og dermed bli en attraktiv møteplass også for 
beslutningstakere og samarbeidspartnere. 

Temaet i 2020 var «Treet – Arkitektur, Design og Miljø». Tiden er inne for 
å markere treets potensiale i alle typer bygg og boliger. Arrangementet 
inneholdt et mangfold av foredrag og seminarer. Det var også flere utstil-
lere som kom sammen for å diskutere hvordan vi kan være med på  
å skape en bærekraftig framtid. Mesterbrevnemnda deltok som utstiller.

Bransjen er en del av Norges kulturarv, noe arrangementet bidro til 
å synliggjøre overfor arkitekter, byggherrer, entreprenører, media og 
spesielt interesserte.

Ungt Entreprenørskap – NM i Ungdomsbedrift – kåring av Norges 
beste yrkesfaglige ungdomsbedrift
Mesterbrevnemnda er medlem i fagjuryen for å kåre Norges beste 
yrkesfaglige ungdomsbedrift. Dette året foregikk NM digitalt. I NM for 
Ungdomsbedrifter møtes de beste ungdomsbedriftene fra hele landet 
for å vise frem sine forretningsidéer, produkter og tjenester til jury- 
medlemmer fra nærings- og arbeidsliv. 

Over 12 000 elever jobbet med ungdomsbedrift på videregående skole i 
skoleåret 2019/2020. Gjennom prosjektet lærer de kreativitet, å se mulig-
heter, ta initiativ, å tørre å ta risiko og å skape. De lærer å samarbeide og 
være løsningsorienterte, tenke nytt og innovere. Dette er entreprenør- 
skapskompetanse som er helt essensielt for Norges fremtid!

LO`s utdanningskonferanse 2020
I 2020 ble LO ś utdanningskonferanse digital. Temaet på konferansen var 
kompetanse, ulikhet og grønt skifte. Hvilken sammenheng er det mellom 
områdene? Hvilke konsekvenser får økende ulikhet og klimaforstyrr- 
elser for hva vi bør gjøre i utdannings- og kompetansepolitikken?  
Hva betyr dette for tillitsvalgtes arbeid på den enkelte arbeidsplass?  
Og for oss som fagbevegelse? Hvordan kan politikkområder spille på lag? 



• MESTERBREVNEMDA • ÅRSRAPPORT 2020 •

11

Mesterbrevnemnda deltok med informasjon og debattinnlegg gjennom 
en digital stand. 

Høsten 2019 startet Mesterbrev opp et arbeid for å styrke kommunika-
sjonsarbeidet. En ny profil på kommunikasjonen ble valgt og planlegging 
av en større strategi ble igangsatt. Dette arbeidet fortsatte inn i 2020. 

BLADET MESTERN 
I 2020 jobbet vi med redaksjonell og visuell strategi for oppgradering og 
videreutvikling av Mestern, samt en plan for annonsesalg.
 
Mestern hadde fire utgivelser i 2020. Inntektene dekker ca. 40% av de 
direkte kostnadene, men ikke mer enn 25% av totalkostnadene ved 
produksjon og distribusjon. Mestern ble digitalisert i 2020, dvs. at det i 
tillegg til å bli sendt i posten, kan lastes ned av medlemmene elektronisk, 
på "Mitt mesterbrev". Mesterbrevnemnda vil jobbe videre med å øke 
annonseinntektene blant annet ved å styrke den digitale utgaven. Bladet 
er svært viktig i kommunikasjonsarbeidet mot våre aktive mestre. 

ULOVLIG BRUK AV MESTERTITTEL OG -MERKE 
Koronapandemien og den påfølgende nedstengningen med delvis stengte 
grenser viste oss viktigheten av det å ha lokal kompetanse og seriøse 
arbeidsgivere. Mestere og mesterbedrifter er viktige bidragsytere til dette, 
blant har en mesterbedrift langt flere lærlinger i arbeid enn en gjennom-
snittlig bedrift. Og undersøkelser viser at 84 prosent av de som skal kjøpe 
håndverkertjenester, vil føle seg tryggere ved å velge en mesterbedrift. 
Dette lokker også dessverre mange til å bruke merket ulovlig.

I 2020 behandlet sekretariatet 54 saker. Ni av disse sakene gjaldt ulovlig 
bruk av mestertittelen i firmanavn. Bortsett fra en bakermester gjaldt alle 
sakene bedrifter innen byggenæringen. Åtte saker ble oversendt Statens 
innkrevingssentral for innkreving av 1. gangs overtredelsesgebyr. 

De aller fleste av disse sakene løser seg etter første henvendelse, men 
vi opplever at det stadig er noen bedrifter ikke lar seg skremme av de til 
dels lave overtredelsesgebyrene. Vi ser at gebyrene bør heves betraktelig 
for at oppfølgingen av ulovlig bruk skal fungere etter hensikten. 

Samtlige tips om ulovlig bruk kommer enten fra forbrukere som ikke 
finner bedriften ved søk i mesterregisteret, eller fra konkurrerende 
bedrifter over hele landet. Alle tips må dokumenteres, og vi oppgir  
aldri kilder. 

Vi får også en rekke henvendelser både på e-post og telefon med 
spørsmål om mestere og mesterbedrifter virkelig har gyldig mesterbrev, 
som det ikke blir noen oppfølgingssak av. Disse henvendelsene blir 
ikke registrert og det finnes derfor ingen statistikk over antall eller hvor 
mye tid som går med til å behandle denne typen henvendelser. Flere av 
sakene i 2020 gjelder ulike kjeder og mestergrupper. Det varierer sterkt 
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Over 90 prosent av mesterne 
mener at det å hindre ulovlig 

bruk av mestermerket er  
noe av det viktigste vi gjør.
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i hvilken grad disse kjedene ønsker å samarbeide med Mesterbrev, 
og sekretariatet får god hjelp av advokat Torstein Burkeland i flere av 
sakene. Sekretariatet har fra tidligere et godt samarbeid med Mester 
hus-gruppen, og vi arbeider nå med blant annet større grupper som 
Mesteralliansen AS, Total kontroll AS, NSN AS/mesterbedrifter.no. og 
Mestergruppen AS, slik at vi kan få en felles forståelse av hva som er 
lovlig bruk av mestertittelen. I denne typen saker bør det vurderes  
en mulighet for å ilegge et høyere overtredelsesgebyr enn dagens  
satser tilsier. 

DETTE KOSTER ULOVLIG BRUK I DAG
Mesterbrevlovens § 1 fra januar 2009 hjemler arbeidet med å pålegge 
overtredelsesgebyr for ulovlig bruk av mestermerke og/eller mestertittel. 
Dette er en svært viktig del av mesterbrevloven, da oppfølging av disse 
sakene er helt nødvendig for å sikre statusen til mesterbrevordningen. 

I forskrift til mesterbrevloven, § 6 Overtredelsesgebyr, heter det at: 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen i mesterbrev- 
lovens § 1 tredje ledd, jfr. fjerde ledd, kan pålegges å betale et over- 
tredelsesgebyr på inntil kr 15 000 til statskassen slik at det ved: 

1. gangs overtredelse skal betales et gebyr stort kr 5 000 

2. gangs overtredelse skal betales et gebyr stort kr 10 000 

3. gangs overtredelse skal betales et gebyr stort kr 15 000 

Ved mer enn 3 overtredelser eller i særlig graverende tilfeller, slik som 
vedvarende og gjentatt misbruk eller forsettlige eller grove uaktsomme 
overtredelser, kan forholdet anmeldes og straffes med bøter. 

Etter at samarbeidet med Statens innkrevingssentral (SI) kom i gang i 
desember 2009 har det totalt vært behandlet ca. 650 saker om ulovlig 
bruk i sekretariatet, av disse er 101 saker oversendt SI. De resterende 
sakene er avsluttet etter at bedriften enten har endret firmanavn eller 
har sluttet å bruke mestermerket. Saker som gjelder manglende betaling 
av årsavgift eller manglende beskjed om firmatilknytning, er ikke inklu-
dert i disse tallene. 
 
MESTERNE SYNES HINDRING AV ULOVLIG BRUK ER NOE AV DET 
VIKTIGSTE VI GJØR 
Nærings- og fiskeridepartementet bestilte i 2016 en evaluering av 
mesterbrevordningen, og resultatet av denne evalueringen ble presen-
tert i Menon-rapporten "En fremtidig mester". I arbeidet med rapporten 
ble det gjennomført en undersøkelse blant mesterne der de skulle 
prioritere hvor viktig oppgavene Mesterbrevnemnda utfører er for deres 
bedrift. Den viktigste oppgaven mesterne mente at sekretariatet utfører, 
er å hindre ulovlig bruk av mestermerket og utføre sanksjoner mot de 
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som gjør dette. Over 90 prosent av mesterne vurderte dette som svært 
viktig eller viktig, og denne tydelige beskjeden fra mesterne tar vi med inn 
i arbeidet med å endre mesterbrevloven. 

Det jobbes nå med å få anbefalingene fra Menon-rapporten innarbeidet 
i lovarbeidet. Forskningsrapporten så problemene for flere år siden, og 
vi har nå mulighet for å få gjort noe med dette ved å anbefale overfor 
departementet å få hevet satsene på overtredelsesgebyrene utstedt av 
Statens Innkrevingssentral. 

Vi har allerede utviklet digitale løsninger for innmelding av saker om 
ulovlig bruk av mestermerke eller -tittel, og vi arbeider for å styrke saks-
behandlingsrutinene for oppfølging av saker. 

Det arbeidet vi gjør for å stoppe den ulovlige bruken av mestermerke og 
-tittel bør også i enda større grad inngå i markedsføringen vår, slik at det 
blir godt synlig for mesterne at vi arbeider kontinuerlig med dette. 
 
KLAGENEMNDAS ÅRSRAPPORT 2020 
Klagenemnda for mesterbrevordningen er oppnevnt i samsvar med  
mesterbrevlovens § 4 og behandler klager på vedtak i Mester- 
brevnemnda. Arbeidet finansieres av mesterbrevordningen, og 
Mesterbrevnemndas sekretariat er også sekretariat for klagenemnda. 

Nemnda er oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet.  
Dagens klagenemnd er oppnevnt for perioden 2019-2022 og  
har følgende sammensetning: 

Erik Friis Fæhn (førsteamanuensis dr. juris), leder
Karl Gunnar Kristiansen, nesteleder (KD)
Kristin Mulleng Sezer, medlem (LO)
Kjersti Grindal, medlem (NHO)

Varamedlemmer: 
Elisabeth Berger, varamedlem (NFD), Anne Katrine Kaels, varamedlem (KD), 
Arvid Eikeland, varamedlem (LO), Jan Kristian Pettersen,  
varamedlem (NHO)

Klagenemnda hadde to møter i 2020. Som følge av koronapandemien ble 
ett av møtene avholdt på Teams, det andre som et ordinært fysisk møte.
Det ble behandlet to saker. Begge var klager på avslag på søknad om 
mesterbrev. Og Klagenemnda opprettholdt vedtak om avslag på søknad 
om mesterbrev i begge sakene.
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Flere enn 8 av 10  
medlemmer er  

mestere i byggfag.  
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ÅRSSTATISTIKK 2020
Årsstatistikken for 2020 viser at det er 13 448 yrkesaktive mestere i Norge. Dette innebærer en nedgang
både i 2019 og 2020. Det er flere ulike årsaker til nedgangen, en høy andel mestere var nådd pensjons-
alder og enkelte utfordringer i overgangen til nye faktureringsrutiner. Flere i gruppen av de som ikke 
bruker merke og tittel i markedsføring og heller ikke jobbet i mesterbedrifter valgte å passivstille 
mesterbrevet da avgiften økte.  
 
Flest mestere er det i Viken med 3 483 mestere, færrest er det i Nordland med 421 mestere. Byggfag er
den desidert største faggruppen med 86,3 prosent av alle mestere.

Antall mestere 2010 – 2020 

År 
Antall  

mestere 
2010-2020

2010 17897

2011 17653

2012 17490

2013 17227

2014 16997

2015 17023

2016 16717

2017 16863

2018 17018

2019 14479

2020 13448

Nye mestere og sluttet som mester 2010-2020

År Nye  
mestere

Sluttet  
som 

mester
2010 580 1081

2011 591 930

2012 498 773

2013 537 923

2014 544 918

2015 566 830

2016 599 1000

2017 539 569

2018 581 475

2019 534 3083

2020 481 2599
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Antall aktive mestere, fylkesfordeling, totalt 13 448

51

Svalbard
Aktive: 2
Nye: 2

Vestland
Aktive: 1867
Nye: 56

Vestfold og 
Telemark
Aktive: 1303
Nye: 34

Trøndelag
Aktive: 1211
Nye: 55

Troms og 
Finnmark
Aktive: 453
Nye: 20

Rogaland
Aktive: 1241
Nye: 43

Oslo
Aktive: 895
Nye: 44

Nordland
Aktive: 421
Nye: 23

Møre og 
Romsdal
Aktive: 553
Nye: 15

Innlandet
Aktive: 981
Nye: 37

Agder
Aktive: 998
Nye: 42

Viken
Aktive: 3482
Nye: 110
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Andel mestere etter fagrupper

Bilfag

Byggfag

Estetiske fag

Grafiske fag

Matfag

Møbel- og trefag

Verkstedhåndverksfag

Andel mestere  
etter faggrupper 
 
Faggruppe Antall Andel
Bilfag 505 3,8 %

Byggfag 11599 86,3 %

Estetiske fag 529 3,9 %

Grafiske fag 60 0,4 %

Matfag 247 1,8 %

Møbel- og trefag 243 1,8 %

Verkstedhåndverksfag 265 2,0 %

13448 100,0 %

Byggfag Antall Andel
Anleggsgartnerfaget 238 2,1 %

Byggtapetserfaget 78 0,7 %

Feierfaget 44 0,4 %

Glassfaget 6 0,1 %

Glassmesterfaget 147 1,3 %

Kobber- og  
blikkenslagerfaget 356 3,1 %

Kulde- og  
varmepumpemontørfaget 100 0,9 %

Kuldemontørfaget 1 0,0 %

Malerfaget 751 6,5 %

Murer og tømrer 54 0,5 %

Murerfaget 731 6,3 %

Rørleggerfaget 2082 18,0 %

Steinfaget 14 0,1 %

Stillasbyggerfaget 19 0,2 %

Tak- og  
membrantekkerfaget 6 0,1 %

Taktekkerfaget 82 0,7 %

Tømrerfaget 6850 59,3 %

Byggfag 11559 100,0 %
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Mestere fordelt etter  
fag og faggrupper 
 
Byggfag Antall Andel
Anleggsgartnerfaget 238 2,1 %

Byggtapetserfaget 78 0,7 %

Feierfaget 44 0,4 %

Glassfaget 6 0,1 %

Glassmesterfaget 147 1,3 %

Kobber- og  
blikkenslagerfaget 356 3,1 %

Kulde- og  
varmepumpemontørfaget 100 0,9 %

Kuldemontørfaget 1 0,0 %

Malerfaget 751 6,5 %

Murer og tømrer 54 0,5 %

Murerfaget 731 6,3 %

Rørleggerfaget 2082 18,0 %

Steinfaget 14 0,1 %

Stillasbyggerfaget 19 0,2 %

Tak- og  
membrantekkerfaget 6 0,1 %

Taktekkerfaget 82 0,7 %

Tømrerfaget 6850 59,3 %

Byggfag 11559 100,0 %

Bilfag Antall Andel
Bilfaget, lette kjøretøy 307 60,8 %

Bilfaget, tunge kjøretøy 47 9,3 %

Billakkererfaget 39 7,7 %

Bilskadefaget 80 15,8 %

Hjulutrustningsfaget 17 3,4 %

Motorsykkelfaget 6 1,2 %

Reservedelsfaget 9 1,8 %

Bilfag 505 100,0 %

Estetistke fag Antall Andel
Blomsterdekoratørfaget 59 11,2 %

Bunadtilvirkerfaget 7 1,3 %

Buntmakerfaget 6 1,1 %

Dame- og herrefrisørfaget 46 8,7 %

Damefrisørfaget 246 46,5 %

Fotograffaget 29 5,5 %

Frisørfaget 2 0,4 %

Herrefrisørfaget 74 14,0 %

Herreskredderfaget 1 0,2 %

Håndveverfaget 2 0,4 %

Kjemisk renserfaget 5 0,9 %

Kjole- og draktsyerfaget 27 5,1 %

Seilmakerfaget 3 0,6 %

Skomakerfaget 4 0,8 %

Skredderfaget 3 0,6 %

Tannteknikerfaget 14 2,6 %

Tekstilrenholdsfaget 1 0,2 %

Estetiske fag 529 100,0 %

Grafiske fag Antall Andel
Bokbinderfaget 5 8,3 %

Boktrykkerfaget 27 45,0 %

Grafikerfaget 6 10,0 %

Grafisk trykkerfaget 4 6,7 %

Litograffaget 13 21,7 %

Mediegrafikerfaget 3 5,0 %

Profileringsdesignfaget 1 1,7 %

Reprodusørfaget 1 1,7 %

Grafiske fag 60 100,0 %

Matfag Antall Andel
Bakerfaget 66 26,72 %

Butikkslakterfaget 7 2,83 %

Institusjonskokkfaget 5 2,02 %

Kjøttskjærerfaget 1 0,40 %

Kokkfaget 80 32,39 %

Konditorfaget 51 20,65 %

Pølsemakerfaget 32 12,96 %

Slakterfaget 5 2,02 %

Matfag 247 100,00 %
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Møbel- og trefag Antall Andel
Møbelsnekkerfaget 2 0,8 %

Møbeltapetserfaget 27 11,1 %

Salmakerfaget 4 1,6 %

Snekkerfaget 181 74,5 %

Tredreierfaget 1 0,4 %

Treskjærerfaget 1 0,4 %

Trevare- og  
møbelsnekkerfaget 27 11,1 %

Møbel- og trefag 243 100,0 %

Verkstedhåndverksfag Antall Andel
Børsemakerfaget 7 2,6 %

Filigranssølvsmedfaget 4 1,5 %

Finsteinhuggerfaget 10 3,8 %

Gipsmakerfaget 2 0,8 %

Gullsmedfaget 120 45,3 %

Hjul- og  
karosserimakerfaget 1 0,4 %

Hovslagerfaget 4 1,5 %

Låsesmedfaget 76 28,7 %

Smedfaget 5 1,9 %

Urmakerfaget 35 13,2 %

Pottemakerfaget 1 0,4 %

Verkstedhåndverksfag 265 100,0 %

Nye mestere etter utdanning
Utdanning Nye mestere etter utdanning
Blimester.com 75

Fagskole 143

Folkeuniversitetet 210

Fritak 1

Norges Eiendomsakademi 17

Norges grønne fagskole - VEA 2

Realkompetanse 25

Utenlandsk mesterbrev 4

Andre 4

Totalt 481
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I fjor var det 529 mestere  
i estetiske fag i Norge. 
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ÅRSREGNSKAP 2020 FOR  

MESTERBREVNEMNDA 
Organisasjonsnr. 982786495 

 
Utarbeidet av:

Finanstorget AS
Autorisert regnskapsførerselskap
4. etasje Østensjøveien 36
0667 OSLO
Organisasjonsnr. 989682660 

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2020 2019 
 
Driftsinntekter
Salgsinntekt  468 202  578 240  
Annen driftsinntekt  22 099 311  22 564 980 
Sum driftsinntekter  22 567 513  23 143 220 
 
Driftskostnader
Lønnskostnad 1 9 258 372  8 313 291  
Annen driftskostnad 1,4 7 189 873  8 611 912 
Sum driftskostnader  16 448 245  16 925 203 
DRIFTSRESULTAT  6 119 268  6 218 017  

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Note 2020 2019 
 
Finansinntekter
Annen renteinntekt  267 509  157 442 
Sum finansinntekter  267 509  157 442 
Finanskostnader 
Annen rentekostnad  2 638  1 532 
Sum finanskostnader  2 638  1 532 
NETTO FINANSPOSTER  264 872  155 910  

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  6 384 140  6 373 927  

ÅRSRESULTAT  6 384 140  6 373 927  

OVERF. OG DISPONERINGER 
Overføringer annen egenkapital 6 6 384 140  6 373 927 
SUM OVERF. OG DISP.  6 384 140  6 373 927  
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Balanse pr. 31.12.2020 
EIENDELER  Note 31.12.2020 31.12.2019 
 
ANLEGGSMIDLER
Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer 2 520 310  520 240 
Sum finansielle anleggsmidler  520 310  520 240 
SUM ANLEGGSMIDLER  520 310  520 240 

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 3 419 203  184 298  
Andre kortsiktige fordringer 3 64 782  3 487 
Sum fordringer  483 985  187 784 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 17 465 820  11 597 086 
SUM OMLØPSMIDLER  17 949 804  11 784 870 

SUM EIENDELER  18 470 114  12 305 110 

EGENKAPITAL OG GJELD Note 31.12.2020 31.12.2019

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 13 651 274  7 267 135 
Sum opptjent egenkapital  13 651 274  7 267 135 
SUM EGENKAPITAL  13 651 274  7 267 135 

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld  359 881  671 410  
Skyldig offentlige avgifter  711 241  603 177  
Annen kortsiktig gjeld 5 3 747 717  3 763 389 
SUM KORTSIKTIG GJELD  4 818 840  5 037 976  
SUM GJELD  4 818 840  5 037 976 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  18 470 114  12 305 110  
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Noter 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens regler for små 
selskaper, og god regnskapsskikk. 

Unntaksreglene for små foretak er benyttet for de fleste poster hvor det 
foreligger valgadgang.

INNTEKTER OG KOSTNADER  
Inntekter inntektsføres på leveringstidspunktet og kostnadsføring skjer i 
samme periode som tilhørende inntekt, jfr. sammenstillingsprinsippet. 
 
HOVEDREGLENE FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER 
OG GJELD. 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. 
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.Fordringer som skal 
tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifise-
ring av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig 
verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler 
med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig 
avskrivningsplan.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp 
på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned som følge av 
renteendringer.

PENSJONSFORPLIKTELSER
Selskapet har etablert en innskuddsavtale hos et SpareBank 1 Forsikring 
AS. En innskuddsavtale medfører ikke andre forpliktelser enn å betale 
årets premie. Årets premie beregnes på basis av lønn i samme periode. 
Pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet.

Selskapet har fra tidligere en ytelsespensjon som definerer en pensjons-
utbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Utbetalingen til den 
enkelte ansatte varierer med flere faktorer, alder, stillingsprosent, antall 
år ansatt, m.m. Basert på unntaksreglene for små foretak er pensjons-
forpliktelsene og pensjonsmidlene ikke oppført i regnskapet, og årets 
premie kostnadsføres løpende etterhvert som de forfaller. 
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Note 1 Personalkostnader      
2020 2019

Lønn 6 926 254 5 919 866

Arbeidsgiveravgift 1 147 323 1 003 252

Pensjon 1 496 301 1 144 215

Andre lønnsrelaterte ytelser 280 901 245 958

Lønn overført prosjekter -592 407 0

Sum 9 258 372 8 313 291

Gjennomsnittlig antall årsverk har i løpet av 2020 vært 8.
Foreningen har en ytelsesordning for 6 ansatte  og en innskuddsavtale for 2 ansatte pr 31.12.2020.

Ledende personer 2020 2019

Daglig leder 953 507 862 196

Revisor, revisjon inkl. mva 57 188 55 313

Styrehonorar 204 000 198 000

Sum 1 214 695 1 115 509

Note 2 Bankinnskudd      
2020 2019

Bankinnskudd 17 045 748 11 233 443

Bundne skattetrekksmidler 420 072 363 643

Sum 17 465 820 11 597 086

Innestående på skattetrekkskontoen per 31.12.2020 er tilstrekkelig til å dekke forpliktelsen på kr 392 838. 
Mesterbrevnemnda har en depositumskonto på kr. 520 310 pr 31.12.2020 til fordel for utleier av kontorlokalene

Note 3 Fordringer
2020 2019

Kundefordringer 419 203 184 297

Andre kortsiktige fordringer 64 782 3 487

Sum 483 985 187 784
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Note 4 Annen driftskostnad

2020 2019

Prosjekt Kommunikasjonsarbeid 785 499 1 415 680

Prosjekt Mesterregisteret 677 562 1 337 373

Prosjekt Mesterkvalifikasjon-innplassering og evaluering 57 050 262 603

Prosjekt Saks- og Arkivsystemer 0 210 000

Prosjekt Juridisk kartlegging 555 420 210 000

Digitalisering og datakostnader 770 161 1 330 265

Bladet Mestern 1 063 160 1 093 508

Regnskapstjenester 591 054 519 845

Andre driftskostnader 2 689 967 2 232 638

Sum 7 189 873 8 611 912

Mesterbrevnemnda påstartet 5 prosjekter i 2019 som avsluttes i 2022. Prosjektene er store og involverer flere 
underleverandører. Hvordan Koronasituasjonen i samfunnet vil påvirke prosjektene vites ikke, men det er ikke 
utenkelig at det vil bli forsinkelser. Om Koronasituasjonen vil påvirke kostnadene vites heller ikke, og styret 
mener ikke det er riktig å økonomisk kvantifisere dette grunnet den usikkerhet som råder ved avleggelsen av 
årsregnskapet.

Note 5 Kortsiktig gjeld

2020 2019

Leverandørgjeld 359 881 671 410

Skyldig offentlige avgifter 711 242 603 177

Feriepenger og annen kortsiktig gjeld 752 717 768 389

Prosjektpåløpne kostnader 2 995 000 2 995 000

Sum 4 818 840 5 037 976

 
Note 6 Egenkapital
 

2020 2019

Egenkapital 1/1 7 267 135 893 208

Årets resultat 6 384 140 6 373 927

Egenkapital pr 31/12-2020 13 651 274 7 267 135

Vedrørende hendelser etter balansedagen, se note 4.
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120 gullsmeder har  
mesterbrev i Norge. 
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