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SKAL DET BLI LIKEVERD I
UTDANNINGEN, KOMMER EN
IKKE UTENOM MESTERBREVET
I forrige leder var jeg en utfordrende optimist til vår nye
regjering og vårt nye storting.
Ikke noe har skjedd som gir
grunn til å endre holdning.
Mesterbrevnemnda, i tett
samarbeid med NHO, LO og
departementet, er godt og
grundig i gang med å utarbeide et
utkast til ny mesterbrevlov, vi er
i dialog med stortingskomiteene
for næring samt utdanning og
forskning, og vi skal i møte med
næringsministeren.
Mesterbrevordningen er i den
unike posisjonen at hvis en vil
satse på yrkesfag, og hvis en vil
arbeide i retning av en likeverdighet mellom den akademiske og
den yrkesfaglige utdanningssøylen,
så kommer en ikke utenom
mesterbrevet. Fag- og svennebrev
er viktig og nødvendig, men det
trengs mer. Det samme med
fagskoler. Takk og pris, og virkelig
på tide, at denne utdanningen
blir satset på. Men i tillegg må
også mesterbrevet anerkjennes
i det yrkesfaglige byggverket.
Dette betyr at den som velger
å underkjenne og/eller overse
mesterbrevordningen, ikke vil stå
fram som en troverdig forkjemper
for yrkesfagløftet. Og det å få et
slikt stempel på seg, vil vel ingen
ha i dag?

Det er nok noe mer krevende,
men avgjørende viktig, å få
full anerkjennelse for læring i
arbeid. Vi har tradisjonelt hatt
en forkjærlighet for læring i
klasserommet, gjerne med litt
innslag av korte opphold ute i
praksis, ute på arbeidsplasser.
Vi mener at dette for lengst er
et for snevert, og dermed et
noe utdatert læringssyn. For
meg som lærer og forsker ved
en akademisk høgskole, mener
jeg å ha en viss forutsetning for
nettopp å se begrensninger ved
det tradisjonelt akademiske. Så,
for å hoppe til konklusjonen:
Hvorfor ikke gi mesterkvalifikasjonen den formelle anerkjennelsen den sårt både fortjener og
trenger, les nivå 6 i det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket?
Dette handler også om troverdighet, i forståelsen av yrkesfagenes egenart og engasjement
for yrkesfag.

AKSEL HAGEN
LEDER AV MESTERBREVNEMNDA
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VERDEN ENDRER
SEG – OG VI OGSÅ
D

Heidi Tveide

daglig leder,
Mesterbrevnemnda

et er 35 år siden
Mesterbrevloven ble
vedtatt og Norge fikk
sin første mester. Som du kan
lese mer om i denne utgaven
av Mestern ble Torvald Valland
mester i murerfaget i 1986.
Et historisk øyeblikk, både for
Mesterbrevnemnda og murermesteren selv. Siden da har vi
innvilget godt over 47 000 mesterbrevsøknader, hvorav over 600
søknader bare i år!
1986... Det var året da Steffen
Tangstad ble europamester i
tungvekt og Norsk Tipping hadde
sin første lottotrekning. Mye har
skjedd i samfunnet side da: Det
grønne skiftet, skjerpede krav til
ansvarlighet, sikkerhet og dokumenterbar kompetanse, bare for
å nevne noe. Derfor er nå tiden
inne for å utarbeide en ny mesterbrevlov som møter framtidens
krav. Det er vi i full gang med i
tett samarbeid med NHO, LO og
Nærings- og fiskeridepartementet.

Noe av det viktigste vi vil
jobbe med i tiden framover
er å få mesterbrevet
anerkjent på lik linje med
akademisk utdanning
6

NYTT ÅR, NYE VERKTØY I BELTET
Vår 35-årige historie blir skannet
og klargjort for avlevering til
Arkivverket, og vi har et nytt
saksbehandlingssystem kalt
«Torvald», etter landets første
mester. Når klokkene ringer 2022
inn går vi løs på de neste 35
årene med nye verktøy i beltet:
Heldigitale arkiv- og saksbehandlingssystemer, bedre ordninger
for kryssjekking av registre,
sertifisering og godkjenning,
ja i det hele tatt en modernisering
av hele Mesterbrevnemnda
som organisasjon.
Noe av det viktigste vi vil jobbe
med i tiden framover er å få
mesterbrevet anerkjent på lik linje
med akademisk utdanning. Det
betyr mye både for samfunnet
og for den enkelte mester at
mesterkvalifikasjonen verdsettes
og synliggjøres. Det å bruke en
mester er på mange måter en
«garanti» for høy fagkompetanse,
ansvarlig drift og oppdatert kunnskap. Det gir en trygghet både
for kvalitet, og for rekruttering
til fagene fordi mesterbedrifter
satser på lærlinger og at små og
tradisjonsrike fag skal overleve.
Samtidig skal vi jobbe for å få
enda flere til å satse på mesterutdanningen. Samfunnet har et

KRONIKK
skrikende behov for flere håndverkere og mestere. Da må flere
få øynene opp for mulighetene
som ligger i å starte med å velge
yrkesfag som utdanningsretning,
og deretter mesterutdanning.
Jo flere vi er, jo sterkere og mer
synlig blir vi også. Apropos det:
Har du mesterbrevet ditt i skrivebordsskuffen eller viser du at du
er stolt av det? Husk at 84% av
de som skal kjøpe håndverkstjenester føler seg tryggere ved
å velge en mesterbedrift. Da er
det dumt å ikke vise sitt konkurransefortrinn på arbeidsklær,
biler, dører, vinduer, nettsider og
markedsføringsmateriell. På Mitt
mesterbrev på mesterbrev.no kan
du bestille kopi av mesterbrevet,
laste ned mestermerket og bestille
mesterkortet. Trenger du nytt
klistremerke til dør og vinduer, er
det bare å kontakte oss, så sender
vi det til deg.
NYTTÅRSØNSKER?
Er det noe du mener vi bør gripe
fatt i, historier du mener bør
fortelles eller idéer vi kan bruke,
fortell oss om dem. Vi jobber
alltid for å bli bedre og er åpne
for innspill og idéer til alt som kan
synliggjøre mestere og bidra til å
rekruttere flere.
Følg med på julekalenderen vår
på Instagram!

Følg oss på
Instagram

Dette går
årsavgiften til
Årsavgiften finansierer all drift og

alt arbeid som gjøres av Mesterbrevnemnda
og sekretariatet. Arbeidet omfatter bl.a.
behandling av søknader om mesterbrev,
utvikling av mesterbrevordningen, mesterutdanningen og mesterregisteret, studieveiledning samt markedsføring av mestere
og mesterbrevordningen.
Avgiften finansierer også nemndas arbeid
med innmeldte saker om ulovlig bruk av
mestermerket og -tittelen.
Mesterbrevnemnda er i tillegg høringsinstans i saker som berører mesterbrevordningen og mesterfagenes rammevilkår.
Det var Stortinget som vedtok at mesterbrevordningen skulle finansieres ved en
årsavgift betalt av medlemmene, da
mesterbrevloven ble innført på midten av
1980-tallet. Avgiftens størrelse blir fastsatt
av Nærings- og fiskeridepartementet.

MESTERBREV
Fagkunnskap gir trygghet

@mesterbrev
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Norges Hyggeligste håndverker

RØRLEGGERMESTEREN PUSSER OPP BAD HOS KJENDISENE,
ER TV-KJENDIS SELV OG NÆRMER SEG 100 000 FØLGERE PÅ INSTAGRAM.
SÅ ER DA HUSSEIN EL HADDAOUI NORGES HYGGELIGSTE HÅNDVERKER, OGSÅ.
AV GEORG MATHISEN

N

å har jeg fått management. Nå er det
de som booker meg inn og snakker
penger og sånne ting, sier Hussein El
Haddaoui. Han sier det rett ut: – Det er
ikke mange rørleggere som har egen booking og eget
management bak seg!

– Da får de den riktige wow-følelsen. Grunnen til at de
skal velge Norsk Rørservice, er at vi skal være best på
bad, sier han.

TV OG INSTAGRAM
Så er det da heller ikke alle rørleggere
som er kjent fra flere tv- og nettserier.
«Sinnasnekker’n», «Sommerhytta»,
«Drømmehytta» og «Team Otto on Tour».
På Instagram har firmaet hans,
Norsk Rørservice, over 92 000 følgere.
– Der er det bedrifter som har skjønt at
det er den beste reklamen de kan få. Jeg
er rørlegger og driver med bad – det gjør
at leverandørene vil bruke meg til å reklamere,
forteller han. Det er derfor han trenger management.

HYGGELIGST
Mens han selv koser seg med de litt mindre prosjektene, har han kolleger som organiserer de store
oppdragene med rør, sprinkler, vann, avløp og
varme. På kontoret er veggen full av kursbevis og
utmerkelser. Rørleggermesteren har ansatt
sine egne sjefer fra den gangen han gikk
i lære – inkludert læremester og mentor
Tommy Bergwall. – Vi har ikke plass til alle
diplomene til Tommy på veggen, smiler
Hussein El Haddaoui.
I år ble han kåret til Norges hyggeligste
håndverker. Det setter han pris på for egen
og firmaets del, men ikke minst fordi det er
nyttig for å hjelpe flere inn i faget.

BADET TIL JOHAUG
– Men jeg pusser opp for en god del kjente folk, også,
forteller han. I år har badene til Therese Johaug,
Odd-Bjørn Hjelmeset og Erlend Elias dukket opp på
Instagram-kontoen hans.
– Vi lager alltid noe rundt det på Instagram. Det synes
folk at er spennende å se på. Det er mer spennende å
se badet til Therese Johaug enn å se badet til naboen!
Han liker å planlegge sammen med kunden, men så
vil han helst at kunden ikke skal gå inn på det nye
badet før det er ferdig og klart til overlevering.

FORBILDE
– På Bygg Reis Deg-messen i høst hadde alle fått med
seg kåringen. Men det kuleste, det var elevene fra
Stovner videregående skole.
Da jeg var på messen og filmet, var de rundt og
skulle prate – de syntes det var kult at jeg ikke er den
"vanlige" rørleggeren med arbeidsklær og rørleggersprekk. Selv om jeg er 41 år, prøver jeg å være litt mer
ungdommelig, sier han.
Det førte til at han ble invitert til skolen for å holde
foredrag. – Det er viktig, ikke minst fordi 80 prosent
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Mesterbrevet er viktig. – Det skal vise at du kan
styre et firma, og så er det jo noe å skryte av.

av elevene har utenlandsk bakgrunn,
sier han.
Hussein El Haddaoui er berber med
bakgrunn fra Marokko. – De ser at en
som har utenlandsk bakgrunn, kan klare
seg i bransjen. Jeg ser det på meldinger jeg
har fått på Instagram, at unge folk med utenlandsk
bakgrunn legger merke til det. Vi er flerkulturelle i
Norge nå, og vi er i manko på rørleggere, sier han.
VIKTIG MESTERBREV
Instagram-kjendisen kan også formidle ting på en
annen måte enn lærerne. – Lærerne spurte: «Kan ikke
du fortelle gutta om fravær og hvor viktig det er?».
Så sier jeg til gutta at «med mye fravær kommer dere
aldri til å jobbe hos meg, i hvert fall!». Det syntes de
var kult. Ungdom liker ikke at vi sier ting på den
kjedelige måten. Så kommer jeg ikke med rørleggerklær. Jeg har min egen stil. Jeg kan snakke om rør, men
likevel ikke være så kjedelig!

Mesterbrevet er viktig for Hussein El Haddaoui.
– Det skal vise at du kan styre et firma, og så er det
jo noe å skryte av. Som mester er du best. Det har
vært hardt, men det er viktig å ha en mester i et firma,
sier han.
– Folk er veldig opptatt av at du er mester.
Bare navnet har mye å si.

SLIK SLIPPER DU TETTE AVLØP
Jul er høytid for tette avløp. Men det skyldes ikke først og fremst ribbefettet, forteller Hussein
El Haddaoui. Mat skal i matavfallet, ikke i do.
Her er rørleggermesterens tips til deg som vil slippe å få rørleggeren på utrykningsbesøk:
• Det verste problemet er bind. De skal ikke i toalettet.
• Så er det mange som kaster våtservietter i toalettet. De løser seg ikke opp.
Blir det mange av dem, blir de til en stor klump som ligger i veien og tetter.
• Det tredje store problemet er luftrenseren. Den som henger slik at vannet spyler gjennom den
og lager god lukt. Når den er oppbrukt, skal den tas opp – ikke dras ned.
• Og så trenger du ikke å bruke hele rullen hver gang du skal tørke deg. Hvis du må bruke mye papir,
så kan du spyle ned flere ganger for å unngå at papiret blir til en propp som tetter avløpet.
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KLAR FOR MER ANSVAR OG STØRRE OPPGAVER?
TA EN NY OG MODERNISERT MESTERUTDANNING!

FOR BYGGENÆRINGEN
FRA BLIMESTER.COM
Skole etablert og støttet av 9 landsomfattende
bransjeforeninger
Prosjekt- og praksisbasert læring
Helgesamliger, nettbasert undervisning,
hjemmeeksamen
Oppstart nye studenter: januar eller august

34
meter
krokhøyde

K21-30TSR utleiekra

n

WWW.BLIMESTER.COM

tlf 939 50 100

Power of aluminium

www.klaas.no

Tilhengerkraner
– utleie og salg
Utleiekraner:
•K17-24TSR-H
•K21-30TSR
•2x K23-33TSR
City med kurv

Effektiv hverdag, lang rekkevidde, lave kostnader.
3,5 tonn. Tysk kvalitet.
-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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Medisterkakene fra Brandbu er kåret
til Norges beste. De egner seg ikke bare
med poteter og brun saus – prøv dem
like gjerne med lompe og smør, råder
Thomas Kristiansen.
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FOKUS PÅ KOMPETANSE

MESTERLIG
UL
HAN ER BÅDE PØLSEMAKERMESTER OG NORGESMESTER.
PÅ TOPPEN AV DET HELE LAGET
THOMAS KRISTIANSEN SYLTE
TIL DEN STORE GULLMEDALJE
– BOKSTAVELIG TALT – I FORRIGE
NM.
AV GEORG MATHISEN

– Jeg er tredje generasjon pølsemaker, men hverken farfar eller far
min har mesterbrev. Det er artig at
vi kan kalle oss mesterbedrift nå,
sier Thomas Kristiansen. Sjefen på
Brandbu Pølsemakeri har sitt eget
mesterbrev og flere svennebrev
hengende godt synlig i butikken.
NM-HEDER
Der henger de ikke alene. Der
henger også heder fra flere norgesmesterskap. I 2010 gikk han helt til
topps med Norges beste medisterkaker. I forrige mesterskap – i 2019 – fikk
Brandbu Pølsemakeri gull for sylte.
Kristiansen forteller hvordan det går i medister

pølse, ribbe og medisterkaker i tiden frem mot jul.
– Så er jo sylte en bestselger. Vi lager halvannet tonn
med sylte. NM-gullet bidrar til godt salg, forteller han.
INGEN SNARVEIER
Pølsemakermesteren på Hadeland er opptatt av
kvalitet. Det er ikke aktuelt å fire på kvaliteten for å gå
snarveier. Men blir ikke det dyrt?
– Jo, det blir nødvendigvis litt dyrere å produsere
varen når den har mye kjøttinnhold. Vi er ikke av
de billigste. Men vi er heller ikke av de dyreste.
Spesialforretningene i Oslo er atskillig dyrere, sier
Kristiansen.
Etter at Leiv Vidar la ned butikken på Hønefoss, er
det Strøm-Larsen – der han selv gikk i lære – og Annis
Pølsemakeri som er de nærmeste konkurrentene med
spesialbutikk og mesterbrev.
Egentlig er de ikke konkurrenter – de er mer gode
kolleger som han gjerne snakker pent om. – Men vi
har en god del hyttekunder, som handler både hos
oss og hos Strøm-Larsen og Annis, forteller han.
MESTERKVALITET
Thomas Kristiansen snakker om mesterbrevet som et
kvalitetsstempel. – Det tyder på at du gjør noe ekstra
og beviser overfor kundene at du er seriøs. Om du er
tømrer, murer eller hva som helst, så ville i hvert fall

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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jeg foretrekke noen med mestersymbolet hvis jeg skulle
hatt en håndverker, understreker han.
På Hadeland er det ribbe som er den vanligste julematen. Sammen med julepølse og kjøttkaker. Det vil si:
Kristiansen passer på å omtale kjøttkakene sine som
medisterkaker for å unngå forvirring. Mange av kundene
kommer nemlig fra steder på den andre siden av kjøttkakedialektgrensen, for eksempel fra Oslo. På oslodialekt er
«kjøttkaker» noe litt annet – grovere og med storfekjøtt.
I Innlandet er kjøttkaker laget av medisterdeig.
Den eneste julematen av kjøtt som Brandbu Pølsemakeri
ikke lager selv, er pinnekjøtt. Thomas Kristiansen har
laget det, også, men salget er lite.
SPEKEPØLSE TIL JUL
– Til gjengjeld selger vi voldsomt med spekepølser til
jul. Vi lager 20 000 spekepølser i året, og mesteparten
selges rundt omkring i Norge. Vi selger til dem som reiser
rundt på martnaer og stevner. Alt fra Rørosmartnan til
Dyrsku’n, forteller han.
Siden han er pasjonert håndverker, er det ikke noe
problem å lage spesialprodukter slik som kundene ønsker
dem. Noen hoteller og restauranter vil ha sin egen pølse
til jul. Én familie kjøper 30–40 kilo kjøttkakefarse hvert år
etter egen oppskrift.
Sylte lager han etter god, gammeldags oppskrift, fremdeles uten snarveier. Håndlagd, kokt i form, lagt lagvis
og med julekrydder som nellik, pepper og allehånde.
Og ikke minst: Brandbu Pølsemakeri tilbyr ribbe av
fjordgris. På Nedre Nes i Røykenvik, ved bredden
av Randsfjorden, går grisene ute og koser seg hele
sommeren før de havner i disken på pølsemakeriet
noen kilometer unna.
MEDISTERKAKER I LOMPE
Pølsemakermesteren selv anbefaler å gi juleribben god
tid i ovnen:
– Å langtidssteke ribbe gir det beste resultatet. Jeg vil
anbefale å søke opp oppskrifter med langtidsstekt ribbe.
Jeg steker ribbe til jul over natten og på lav temperatur.
Så fyrer jeg opp gradene på grillen på slutten for å få
svoren sprø, forteller han.
Selvsagt blir det for mye ribbe julekvelden, og restene
skal spises kalde og med lefse. God lompe og lefse som
er enten nybakt eller distribuert fersk, er i det hele tatt
et utmerket tilbehør til prisbelønnede kjøttprodukter.
Til sylte – men også medisterkaker.
– Medisterkaker i lompe er populært hos mange.
Blant annet hos ungene mine. Det virker ikke som
om medisterkaker noen gang går av moten, sier
Thomas Kristiansen.
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Wienerpølsene er snart klare for disken.
(Foto: Brandbu Pølsemakeri)

FOKUS PÅ MILJØ

ENOVA BRUKER
MESTERBREV FOR
Å SIKRE KVALITETEN
MESTERBREVET BEVISER KVALITET. FRA NYTTÅR FORLANGER ENOVA ENTEN
MESTERBREV ELLER SENTRAL GODKJENNING AV DEN SOM SKAL GJØRE EN BOLIG
MER ENERGIGJERRIG.

AV GEORG MATHISEN

V

i ønsker å sikre at prosjektene blir gjennomført med
høy kvalitet, sier seniorrådgiver Kjersti Gjervan i Enova.
Hittil har det vært nok å sende inn
dokumentasjon på en egenerklæring til kommunen – nå
kreves det sentral godkjenning
eller mesterbrev.
Det handler om å pusse opp slik
at en gammel bolig kommer opp
på dagens standard og bruker
mindre energi. «Oppgradering av
bygningskroppen», som det
heter rent formelt. Den som
oppgraderer, kan få opptil 150 000
kroner i støtte.
VARMETAP
Da må det til bedre isolasjon mot
kulda. Den som skal få støtte,
må redusere varmetapet fra
bygningen med minst 30 prosent,

og bygningen må være fra før
1997. Støtten er det boligeieren
som får, men bare hvis riktig håndverkerfirma har gjort jobben. Fra
nyttår er det bare to grupper som
er regnet som kompetente nok:
De som har sentral godkjenning

Kjersti Gjervan ønsker seg flere
mesterbedrifter med høyere
kompetanse på energioppgradering.
(Foto: Enova)

og de som har mesterbrev som
bygg-/tømrermester.
– I tillegg til at vi vil sikre høy
kvalitet, ønsker vi å øke kompetansen på helhetlig oppgradering
opp til de energinivåene som vi
stiller som krav for å få støtte.
Det nye kravet sikrer at det er et
utførende foretak som har god
kompetanse, sier Kjersti Gjervan.
Hun ser at det finnes mange med
svennebrev som er veldig dyktige
håndverkere. Men skal de oppgradere for kundene sine, må de
skaffe seg sentral godkjenning eller
et mesterbrev for at Enova skal
kunne støtte prosjektet.
HEVER KOMPETANSEN
Gjervan håper at dette også skal
føre til at flere mestere får hevet
kompetansen sin på slik helhetlig
oppgradering.
– Vi snakker om dem som har
en bolig med byggeår før 1997.
Når de ønsker å oppgradere den,
ønsker vi å dra dem i retning av
å gjøre dette helhetlig og se på
hele bygningskroppen under ett.
Derfor anbefaler vi dem å bruke
en energirådgiver som gjør en
kartlegging. Det er det også mulig
å søke om støtte til, forteller hun.
ENERGIRÅDGIVER
Ofte er byggmesteren også
energirådgiver.
– Vi ønsker at flere byggmestere
skal se på den muligheten det er
å bli energirådgiver og være med
og anbefale tiltak. Når de så
kan øke kompetansen sin og får
god erfaring med en sånn type
prosjekter, vil de klare å tilby
rimeligere løsninger. Det er også
en viktig grunn til at vi går ut og
stiller dette kravet, sier Gjervan.
– Vi ønsker at flere mestere skal
engasjere seg og tilby helhetlig
oppgradering, sier Kjersti Gjervan.

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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VERNER
BYGGET
OG
SPARER ENERGI
DET GÅR AN Å BESKYTTE ET VERNEVERDIG BYGG OG SPARE ENERGI SAMTIDIG. OSLO MURMESTERBEDRIFT HAR SPRØYTET ISOLERENDE MØRTEL PÅ HOVEDKONTORET TIL OSLO HAVN.
AV GEORG MATHISEN

D

et heter Skur 38, men det er langt fra noe
gammelt skur. Oslo Havn foretrekker å
kalle det «Oslos råeste kontorlokaler».
Prosjektleder Jon Markus Moldstad snakker heller om
hvor smidig og lett kalkmørtel han har brukt. Aerogel,
som den heter.
SOM KORK
– Det er en kalkmørtel med kvartskuler. I kulene er det
cirka 90 prosent luft. Kulene blir ødelagt i miksen, men
isolasjonsevnen består, forklarer han.
Resultatet er en overflate som føles akkurat som kork:
Myk, porøs, kjennes litt varm ut – men den isolerer
mye bedre. Når den har fått en beskyttende puss på
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utsiden, kan du banke på veggen og oppleve at det
høres mer ut som du banker på en hul kasse enn på
en mur- eller betongvegg.
TIL VERNEDE BYGG
– Denne teknologien er så gammel at den kan brukes
på vernede og fredede bygg, sier Moldstad.
Skur 38 er bygd i 1915 og var et havnelager før
det daværende Oslo Havnevesen bygde det om til
kontorer i 1987. Nå er det rehabilitert for å ta vare på
den gamle karakteren til bygningen, samtidig som de
160 arbeidsplassene skal være moderne.
Utseendet på pussfasadene skulle ikke endres.
Likevel måtte fasaden isoleres ekstra for at bygget

FOKUS PÅ BÆREKRAFT
skulle bli så energigjerrig og klimavennlig at det
kunne få en Breeam Excellent-sertifisering. Det er
derfor Oslo Murmesterbedrift brukte den spesielle,
isolerende mørtelen.
– I gjennomsnitt har vi brukt 40 millimeter mørtel.
Men vi har også brukt den til å rette opp bygningskroppen – bygget var veldig skjevt. Derfor er
den ikke like tykk overalt, sier Jon Markus
Moldstad.
SMIDIG, MEN DYRT
– Mørtelen er veldig lett – en 40 liters
sekk veier ti kilo. Så er den veldig fin å
jobbe med. Den er smidig, og vi kan legge
på de 40 millimeterne i én operasjon. Vi trenger
ikke å dele opp slik som vi måtte ha gjort med andre
mørtler. Dessuten siger den ikke så mye, fordi den er
så lett, forklarer han.
Det er prisen som er ulempen. Kiloprisen er over
30 ganger så høy som for vanlig mørtel. – Fixit i Sveits,
som står bak Aerogel, har lagt produksjonen på
«laboratorienivå», sier Moldstad.
Han omtaler de ansatte i Oslo Murmesterbedrift som
svært dyktige og viser frem mange detaljer som vitner

om godt håndverk. Flere av murerne har god erfaring
med denne typen produkt fra Tyskland. I Norge er
det ikke like godt kjent: – Vi har aldri gjort dette før,
forteller han.
MÅTTE REPARERES
Like full av godord er han ikke om arbeidet
som er gjort tidligere. Den gamle rehabiliteringen var ikke spesielt god etter
dagens standard.
– Før vi kom i gang, måtte vi kjøre en
begrenset mekanisk reparasjon. Her var
det påført en utrolig seig maling, en akrylslurry. Den beskytter betongen mot CO2,
og det er bra, men da vi sandvasket for å få den
av, var det et helvete. Det var mye bråk, og den satt
utrolig godt, sier Moldstad.
Han forteller om et prosjekt med redusert klimaavtrykk
og mye gjenbruk. – Oslo Havn og Varden Entreprenør
har hatt veldig fokus på det, sier han.
Skur 38 var Norges første armerte betongbygg. Totalt
er det cirka 4000 kvadratmeter som rehabiliteres.

◣ Jon Markus Moldstad og kollegene hos Oslo Murmesterbedrift
har sprøytet på gjennomsnittlig 40 millimeter isolerende
kalkmørtel for å gjøre Skur 38 mer energigjerrig.

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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EN MESTERPRAT
MED HISTORISK SUS
VI MØTES PÅ BEKKESTUA I BÆRUM DER DAGLIG LEDER I MESTERBREVNEMNDA, HEIDI TVEIDE,
HAR INVITERT TIL EN PRAT MED NESTORENE TORVALD VALLAND OG HARRY BJERKENG.
AV ELIZABETH HARTMANN

A

nledningen er at Mesterbrevnemnda
er inne i et større moderniserings- og
digitaliseringsarbeid og ville finne et fint
navn til det nye saksbehandlingssystemet. Siden det
er 35 år siden Mesterbrevloven ble vedtatt, kom det
opp en ide om å kalle det opp etter landets første
mester. Året var 1986 da Torvald Valland, som den
første i Norge, ble mester. Allerede som 26 åring, i
1958, fikk han sitt håndverksbrev. Han har jobbet hele
livet i murerbransjen – og på mesterbrev nr. 1 står det
derfor Mesterbrev i murerfaget!
Siden den tid har det blitt mange mestere. – Aldri har
det vært flere søknader om Mesterbrev enn i 2021,
sier Heidi. – Over 600 søknader har kommet hittil i år,
og i dag ble mester nr. 47 381 innvilget – det var
en tømrermester – og flere søknader venter på
behandling.
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Da Mesterbrevordningen ble innført i 1986 hadde
man en ambisjon om at det skulle bli 12 000 mestere.
I løpet av kort tid søkte nesten 20 000 personer om
mesterbrev og 18 000 av disse fikk tildelt mesterbrev.
Torvald Valland minnes dette godt. Han satt som
president i Norges Håndverkerforbund, som i starten
hadde ansvaret med å administrere ordningen.
35 ÅRS ARBEID SKAL ARKIVERES I ARKIVVERKET
Mesterbrevnemnda er i gang med å skanne 35 års
arkivmateriale for fremtidig avlevering til Arkivverket.
Digitaliseringsprosjektet omfatter også det nye saksbehandlingssystemet som skal understøtte nemndas
forvaltningsoppgaver. Saksbehandlingssystemet
trengte et navn og hva var vel mer naturlig enn å
kalle det opp etter Torvald - Norges første mester?
Systemet skal derfor hete "Torvald", noe nestoren
som blir 90 år i mars neste år, synes er veldig stas.

FOKUS PÅ KOMPETANSE

Torvald Valland kan se
tilbake på en lang og
aktiv yrkeskarriere.

LÆRLINGORDNINGEN VIKTIG FOR NESTORENE
For Torvald har satsing på lærlinger vært viktig, og
han antar at han har hatt tett oppfølging av mellom
70 og 80 lærlinger i løpet av sitt yrkesliv.
Lærlingordningen er en sak som
også ligger hjertet nært for Harry
Bjerkeng. Han har et langt liv
bak seg som sekretær i Norges
Håndverkerforbund, og er
opptatt av at lærebedriftene
må få bedre ordninger og gjøres
i stand til å legge til rette for
opplæringen lærlingene skal få i
bedriften. Lærlingordningene koster
bedriftene både tid og penger, og Harry
mener at lærebedriftene burde få bedre
økonomisk støtte til å gjennomføre lærlingløpet. Han
er også opptatt av at opplæring er et kollektivt ansvar

for bransjene. Man må få slutt på praksisen hvor noen
bedrifter er flinke til å ta opplæringsansvaret, mens
andre bedrifter har en tendens til å sikre seg godt
kvalifisert arbeidskraft ved å «rappe» de som
nettopp er ferdig med læretiden.
MURMESTEREN HAR MYE Å SE
TILBAKE PÅ
Torvald ville aldri ha byttet ut jobben
eller valgt annerledes.
– Det har vært 40 givende år i
samme bedrift, med gode kolleger
og spennende arbeidsoppgaver og
prosjekter. I dag kan jeg gå rundt i Oslo
og se alt jeg har vært med på gjennom
et langt liv – blant annet Konserthuset og
Wilhelmsen-bygget, bare for å trekke frem noen av
byggene, avslutter han.

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA

19

MESTERN

FOR FIRE ÅR SIDEN BYGDE HAN TRETOPPHYTTE PÅ ANIMAL PLANET.
NÅ ER STEINAR KRÅBØL I GANG MED NORGES FØRSTE TRETOPPHYTTE MED SVEIV.
AV GEORG MATHISEN

F

aget hans dreier seg om tre. Nå har han
fått bygge en tretopphytte som dreier seg
om et tre, også. Det nye byggeprosjektet
høyt oppe i en furu i Ringsaker er sjuende
tretopphytte fra Steinar Kråbøls hånd.
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PÅ ANIMAL PLANET
– Det har vært mange artige bygg. Da vi bygde
Klatrehytta på Helgøya, gjorde vi det i samarbeid med
Pete Nelson, forteller byggmesteren fra Brumunddal.
Nelson er mannen bak Animal Planet-serien

FOKUS PÅ INNOVASJON
bevegelseshemmede, barn og eldre også skal komme
seg opp i tretoppene. Neste jobb for Byggmestrene
Kråbøl & Dale er å bytte ut rampen etter at den har
stått der i åtte–ni år.

Vi låner trærne
fra naturen.
Vi bruker trærne i
kanskje ti år, så plukker
vi ned igjen hytta og
lar trærne stå igjen
uskadede og friske

«Treehouse Masters». Han har bygd 350 trehus over
hele verden, og i 2017 kom han til øya i Mjøsa for å
bygge på norsk sammen med Steinar Kråbøl. – Det var
moro. Amerikanerne hadde andre måter å løse ting
på. Jeg tror vi lærte av hverandre, sier Kråbøl.
SVEIV
Men i år dreier det seg – bokstavelig talt – om en helt
ny type hytte. – Den er 16 kvadratmeter stor. Her er
det god plass, med sitteplasser og soveplasser for
seks personer. Det blir bad, kjøkken, peisovn, innlagt
vann og gulvvarme, forteller Kråbøl.
Det nye med hytte nummer sju er at den er dreibar.
Ringsaker Industriservice har konstruert en løsning
med sveiv og kjeder som lar hytta dreie hele veien
rundt treet. I tillegg til sveiv inne i hytta blir det en
sveiv på takterrassen.
Det gir gjestene variasjon i utsikten over Veldre
Almenning. Det gir også mulighet til å følge solens
gang over himmelen – eller til å holde vindretningen
riktig for den som griller på takterrassen. For takterrasse er det, og der kommer meiser og ekorn til å
spise av hendene til gjestene. I hvert fall gjør de det
på alle de andre hyttene.
NORGES FØRSTE
– Det er blitt litt av en hotelldrift, ja, sier Steinar
Kråbøl. Samboerparet Frode Schei og Ann-Mari Jahr
har fullbookede hytter hele året. Tretopphytter,
som firmaet deres heter, var oppe med Norges første
tretopphytte godkjent for overnatting og utleie i 2006.
En av de andre hyttene, Himmelhytta, har hatt sitt
eget program på TV 2. Granhytta, på sin side, har
en 35 meter lang rampe i stedet for trapp, slik at

LÅNER AV NATUREN
– Det er veldig fokus på det naturnære, sier Steinar
Kråbøl. – Vi låner trærne fra naturen. Vi bruker trærne
i kanskje ti år, så plukker vi ned igjen hytta og lar
trærne stå igjen uskadede og friske. Tanken bak er at
dette skal være snilt mot naturen. – Vi skal ikke sette
igjen noe avtrykk etter oss, sier han.
Byggmesteren bruker stort sett gjenbruksmaterialer.
Frode Schei er flink til å få tak i brukte materialer – i
den nye hytta er både panel og isolasjon gjenbruk.
I motsetning til andre tretopphytter er det ett enkelt
tre som holder oppe fem tonn hytte. – Her er all
tyngden på ett tre. De andre blir holdt oppe av trær
i de fire hjørnene, forteller Kråbøl.
FUGLEKIKKER
– Dette er jo en prototyp, så det har vært en del
prøving og feiling for å få det til å fungere. Vi var
forberedt på at dette kom til å gå over litt tid. Et slikt
prosjekt er moro å drive med, mener byggmesteren.
En ekstra bonus er at han er en ivrig fuglekikker
selv. Mens han har arbeidet oppi trærne,
har han møtt på alt fra meiser til rovfugl.
Og etter hvert blir de altså så tamme at
gjestene kan regne med én fugl i hånden
og ti på taket. Samtidig.

Steinar Kråbøl og Lars Vegar Høgset i Byggmestrene Kråbøl &
Dale bygger i pakt med naturen.

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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FEIEREN
REDDER
LIV I ALL
STILLHET
DE REDDER LIV I ALL STILLHET. I HUS ETTER HUS
SØRGER FEIEREN FOR AT DET IKKE BLIR BRANN.
FREMTIDENS SVENNER BLIR BRANNFOREBYGGERE,
IKKE FEIERE. – MEN JEG KOMMER ALLTID TIL Å
VÆRE FEIER, SIER TURID KIRKEÅSEN.
AV GEORG MATHISEN

H

un er feiermester i Drammensregionens
brannvesen. Kollega Jarle Bråthen er enig:
– Jeg kommer nok til å være feier til jeg
dør! sier han.

BYTTER NAVN
I fremtiden skal lærlingene gå i lære som og få svennebrev som brannforebyggere. Men for mesteren består
foreløpig feiernavnet. De to feiermesterne i Drammen
ser at det kan være sunt for faget å bruke brannforebyggernavnet, for å få ungdommen interessert.
Men da bør det gjøres mer enn bare å bytte navn,
mener de.
– Hvis du går ut på gata og spør folk hva en brannforebygger driver med, vil de ikke vite det. Men alle
vet hva feieren gjør, sier Turid Kirkeåsen.
REDDER LIV
De har ikke noe spesielt ønske om at feieren skal
nærme seg brannmannen hverken i navn eller
oppgaver. Derimot skulle de gjerne hatt mer fokus
på det de driver med:
– Vi kommer aldri i avisen når vi redder liv, for de
livene har vi reddet tre måneder i forveien. Jobben
vår er at det skal være sikkert hos folk. Men når vi
sier at du må bytte pipe og det koster 40 000 kroner,
så er det ingen som sier «tusen takk». Takken får
brannmannen som kommer og redder deg når
det begynner å brenne. Vi er altfor lite verdsatt
innen brann-Norge fordi vi synes for lite, mener
Jarle Bråthen.
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– Når vi gir pålegg, er det for at du skal kunne legge
deg om kvelden og være trygg på at du og ungene
våkner om morgenen.
BRANNFARLIG MÅNED
Desember er årets viktigste måned for feierne, og
kommer til å være det også for dem som har «brannforebygger» på svennebrevet sitt. – Nå til jul kommer
skjøteledninger og telys frem, sier Turid Kirkeåsen.
Og dessuten:
– Vi skal ikke gå fra et sted uten at røykvarslere er
montert. Når vi har vært ute på tilsyn, skal vi gå igjen
med god samvittighet og tenke at «begynner det
å brenne her, så har de i hvert fall fått en sjanse»,
understreker hun.
Drammensregionens brannvesen dekker et område
med over 150 000 innbyggere: Kommunene
Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og Øvre Eiker.
De 20 feierne skal føre tilsyn med og feie i rundt
50 000 boliger og nærmere 10 000 hytter. I motsetning til i de fleste andre kommunene i landet
fakturerer de besøkene sine i stedet for å få
inntekten sin gjennom kommunale avgifter.
FLERE MED VED
De siste årene har det vært mindre feiing fordi folk
har fyrt mindre. Nå sørger strømprisene for at flere
bruker pipene sine igjen. Men på sikt blir det flere
varmepumper samtidig som vintrene blir mildere.
– I motsetning til de andre mesterne i håndverksfagene selger vi ingenting. Vi har en lovpålagt tjeneste
som skal utføres, sier feiermester Turid Kirkeåsen.

FOKUS PÅ KOMPETANSE

Turid Kirkeåsen og Jarle Bråthen redder liv uten særlig oppmerksomhet – de prøver å hindre brannen lenge før den oppstår.

SLIK FYRER DU SIKKERT
Her er tipsene fra Drammensregionens brannvesen til hvordan du skal fyre trygt med ved:
•	Fyr med tørr ved. Det gir høyt varmeutbytte, lite sot og miminal forurensning. Fuktighet svekker brennegenskapene til veden.
•	Fyr med riktig trekk. Det trengs mye luft til god forbrenning. Unngå å fylle ovnen for full – legg i små
mengder brensel ofte.
•	Tenn fra toppen. Det varmer opp brennkammeret raskere og gir god trekk, mer oksygen til flammene og
høyere temperatur. Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og to-tre opptenningsbriketter øverst.
•	Unngå rundfyring. Når du fyrer med ovnen full av ved og gjenskrudd trekk, dannes det beksot som kan ta
fyr. Det slippes ut mye forurensning og i verste fall også giftige gasser.
•	Velg riktig ved. Jo mer varme veden gir, jo bedre er vedkvaliteten. Rogn og bøk varmer mest per volum.
Eik, ask og lønn er nest best. Så kommer bjørk. Deretter furu, svartor og selje. Osp, gran og gråor gir minst
varmeutbytte.
•	Sørg for at pipa er tilgjengelig for feieren. Det innebærer fastmontert og typegodkjent sikringsutstyr på
taket og at en husstige ligger klar når feieren kommer.

Mesterlig
avfallshåndtering

for alle mestere!
Ragnsells.no

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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PARTITERMOMETERET

Valget er over. Vi har ny regjering, og nye mennesker i nye roller i de
enkelte partiene. Det får jo også konsekvenser for den førende partipolitikken. Hele 50 000 mestere er utdannet gjennom mesterbrevordningen siden lov om mesterbrev trådte i kraft i januar 1987, noe
som gjør den til en av de mest omfattende ordningene innen etter- og
videreutdanning i arbeidslivet. Det finnes nå rundt 13 500 aktive mestere
og nærmere 7 000 mesterbedrifter fordelt over hele landet. Hva mener
partiene om mesterbrevordningen som næringspolitisk verktøy? Hva kan
ordningen bidra med i form av seriøsitet, lønnsom drift, faglig kvalitet og
rekruttering av sårt savnet arbeidskraft i Norge? Nå og i fremtiden?
Og hvordan kan Mesterbrevnemnda og partiene samarbeide? Vi tok
tempen på partiene og her er svarene.

SPØRSMÅL TIL PARTIENE I UTDANNINGSOG FORSKNINGSKOMITEEN:
Ifølge tall fra SSB vil det i 2035
mangle 88 000 fagarbeidere. Årets
kompetansebarometer fra NHO
viser at NHO-bedriftene i 2020
manglet 10 000 nyansatte med
kompetanse innen håndverksfag.
Livslang læring har blitt pekt på
som verktøy for å tette kompetansegapet, men i kompetansepolitikken er ikke mesterkvalifikasjonen tillagt vekt. Mesterbrevet

er en svært viktig kvalifikasjon i
mange fag, og har størst utbredelse i byggfagene. Økt anerkjennelse av mesterkvalifikasjonen kan
oppnås ved at den inkluderes i
kompetansepolitikken som et viktig
verktøy for å videreføre kompetanse og at den synliggjøres som
en karrierevei for de som velger
yrkesfag i videregående opplæring.

1. Hva må til for å få flere unge til å velge yrkesfag i videregående opplæring?
Vi mener det trengs en bred satsing på yrkesfag for at flere skal velge å gjennomføre yrkesfaglig utdanning med fag- eller
svennebrev. Da må vi sørge for at unge kan være trygge på at de får læreplass, at de får lære med relevant utstyr og får
oppfølgingen de trenger også over i læretiden, og vi er glade for at regjeringen allerede er godt i gang med dette arbeidet.
En bred satsing på yrkesfag må begynne tidlig, med mer praktisk læring i grunnskolen. Og den må fortsetter med
innsatsen for at fagarbeidere møter ordna forhold i arbeidslivet og at det skal lønne seg mer å være lærebedrift. Det er
gjennom konkret politikk vi lykkes med å løfte rekrutteringen og respekten for yrkesfag.
Yrkesfagene må prioriteres. Frp vil blant annet øke utstyrsstipendet, og investere mer i teknisk utstyr på yrkesfagene.
Dessuten må arbeidslivet få mer direkte innflytelse over hvilke skoleplasser/linjer som opprettes på de videregående
skolene. Se også vårt svar på spørsmål 3 på side 28.
Høyre vil fortsette Solberg-regjeringens yrkesfagløft og med å sørge for at flere får tidligere og bedre erfaring og kjennskap
til yrkesfag. Vi må sikre at grunnskolen forbereder elevene like godt til yrkesfag som til studieforberedende, gi et løft til
rådgivningstjenesten og sørge for at både rådgivere og foreldre har informasjon og forståelse av yrkesfagene slik at de kan
inspirere og motivere flere til å velge yrkesfag.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Har ikke besvart vår henvendelse.
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REKRUTTERING

2.	Hvilken holdning har ditt parti til å inkludere mesterkvalifikasjonen i kompetansepolitikken
og hvordan vil dere eventuelt bidra til dette?
Vi merker oss at mesterbrevordningen er bra for kvaliteten i yrkesfagopplæringen i arbeidslivet, i bransjer med
mesterbrevordning får det store flertallet av lærlinger opplæring i en mesterbedrift.
Mesterutdanningen er også en god mulighet til videre faglig utvikling som fagarbeider, gode utviklingsmuligheter er
viktig for styrket rekruttering. Mesterbrevordningen kan også være én viktig måte å stille krav som sikrer ryddige forhold
i arbeidslivet. Mesterbrevordningens plass i kompetansepolitikken må gjennomgås og dette bør sees i sammenheng med
det pågående arbeidet med ny mesterbrevlov.
Frp er sympatisk innstilt til dette, men dette mener vi må utarbeides i samarbeid med partene i utdanning og arbeidsliv.
Frp har ikke noe fasitsvar her, men vi vil ha dialog med partene for å finne praktiske løsninger.
Høyre er opptatt av å føre en aktiv næringspolitikk, hvor vi spiller på lag med bedriftene, og legger til rette for at
næringslivet skal ha gode og treffsikre virkemidler for å kunne skape flere arbeidsplasser. Mesterbrevordningen er en
velfungerende og kjent ordning, og et godt verktøy for å tydeliggjøre kompetansekrav og relevans. Høyre ser at rett
kompetanse vil være en viktig forutsetning for å skape de private arbeidsplassene som igjen gir verdiskaping for landet, og
mesterbrev er et viktig element i både sertifisering og anerkjennelse av selvstendig næringsdrivende. I regjeringen var Høyre
derfor svært opptatt av kompetansepolitikken, og vi styrket denne gjennom blant annet en egen kompetansemelding.
Dette arbeidet vil Høyre fortsette med i opposisjonsrollen på Stortinget.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Har ikke besvart vår henvendelse.

Mesterbrevet er 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. Mesterne har en sentral rolle i vernet av vår felles immaterielle kulturarv. For lærlinger i små
håndverksfag gis forhøyet lærlingtilskudd. Sterkere insentiver til å ta mesterutdanning i små håndverksfag kan
gi en bedret rekruttering til disse.

3.	Hvor viktig mener ditt parti det er å bevare og videreføre mesterkompetanse i de små og verneverdige håndverksfagene? Hvilke insentiver bør innføres for å øke rekrutteringen til disse?
Vi er opptatt av å ivareta fagene som utdanner fagfolk i verneverdige tradisjonshåndverk for å sikre fagfolk som sørger for
at vi kan ta vare på kulturarv og håndverkstradisjoner. Vi vet at det er utfordrende å ivareta de svært små fagmiljøene, der
små svingninger i elevtall kan få stor betydning, derfor er vi glade for at det i Hurdalsplattformen slås fast at regjeringen
vil innføre en særskilt grunnfinansiering for kulturarvskoler, som er blant skolene som står for disse utdanningstilbudene.
Mesterkompetanse er viktig i alle håndverksfag. Vi vil bruke de samme incentivene her som ellers. Bl.a fjerning av
arbeidsgiveravgift på lærlinger, støtte til teknisk utstyr osv.
Høyre mener ivaretakelsen av små og verneverdige håndverksfag og mesterkompetansen i disse må ivaretas og sikres som
både en del av den aktive nærings- og kompetansepolitikken, men også som kulturarv. Høyre har løftet behovet for å sikre
disse fagene og skolene tilstrekkelig grunnfinansiering og generelt styrke voksenretten og støtteordningene i Lånekassen for
å gi flere mulighet til å lære hele livet.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Har ikke besvart vår henvendelse.
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Mesterkvalifikasjonen er en formell, høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon, men er i dag ikke innplassert i
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). En innplassering av mesterkvalifikasjonen på nivå 6
i NKR, vil være et viktig bidrag til en riktig verdsetting og synliggjøring av mesternes kompetanse, til gode for den
enkelte mester og for samfunnet. En slik innplassering vil også være viktig for økt rekruttering til mesterfagene.
NOKUT har i oppdrag å gjennomføre en evaluering av NKR som skal gi «et helhetlig bilde av hvordan NKR i dag
fungerer og gi et grunnlag for videreutvikling».
Stadig flere land i Europa inkluderer ulike kvalifikasjoner i sine nasjonale rammeverk, også yrkesfaglige
kvalifikasjoner. Slik har utviklingen av nasjonale kvalifikasjonsrammeverk (i Europa) bidratt til en endring i
synet på læring og kvalifikasjoner. I Norge har denne utviklingen ikke funnet sted.

4.	Hva mener ditt parti om betydningen av innplassering av yrkesfaglige og formelle
kvalifikasjoner, som mesterbrev, i NKR, og hvordan vil dere bidra til at innplassering av
slike kvalifikasjoner blir en realitet også i Norge?
Vi har fått med oss at mange land inkluderer kvalifikasjoner fra yrkesfagene i sine nasjonale rammeverk. I Norge kan dette
vurderes når NOKUT nå evaluerer det nasjonale kvalifikasjonsrammeverk og ser på hvordan det kan videreutvikles.

Frp er tilhengere av å inkorporere dette i NKR, og mener vi bør la oss inspirere av Europa her. Vi vil jobbe for dette i
samarbeid med aktører som Abelia, Forum for fagskoler og andre fagmiljøer.
Det er viktig for Høyre å ha et kvalifikasjonsrammeverk som samsvarer med en moderne forståelse av kvalifikasjonene
man får ved å ta ulike utdanninger, og har støttet gjennomgangen av dette som NOKUT nå arbeider med og som skal
være ferdig i slutten av 2022.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Har ikke besvart vår henvendelse.
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SPØRSMÅL TIL PARTIENE I NÆRINGSKOMITEEN:
Evalueringer av mesterbrevordningen viser at ordningen
fungerer svært godt i et næringspolitisk perspektiv, og har stor
betydning i arbeidslivet, særlig for
små og mellomstore bedrifter.
Ordningen bidrar til et seriøst
arbeidsliv ved å gi små- og mellomstore bedrifter lederkompetanse
som sikrer seriøs drift, lønnsomhet
og faglig kvalitet, og derigjennom
bidrar til verdiskapingen.

Mesterbedrifter er også langt
oftere lærebedrifter enn det
andre bedrifter er.
Mesterbrevordningen har
potensial til å kunne benyttes i
større omfang og mer målrettet
for å realisere næringspolitiske
målsettinger. Ordningen har stor
betydning, og et stort potensial
når det gjelder å bidra målrettet
for å sikre kvalitet og seriøsitet i
næringslivet.

1. Hvordan vil ditt parti benytte mesterbrevordningen som et næringspolitisk virkemiddel?
Kombinasjonen av utdanning samtidig som man er i fullt arbeid innebærer en unik kobling mellom teori og praksis i
hele utdanningsløpet. Mesterbrevordningen gir kunnskap og kompetanse om hvordan man kan drive lønnsom og seriøs
virksomhet, og utføre tjenestene i henhold til ulike myndighetskrav. Dette har en stor næringspolitisk verdi, og selv om
dette jo er en ordning for partene i arbeidslivet så tror vi både statlige og lokale myndigheter kan bidra enda mer til å
fremsnakke og gjøre ordningen kjent. Kanskje kan dette også bidra til å heve statusen til yrkesfagene, og dermed øke den
rekrutteringen vi vet vi vil være helt avhengige av for å dekke behovet for faglært arbeidskraft i årene fremover.
Frp jobber generelt for å styrke yrkesfagene på flere områder. For Frp er det et politisk mål at flere skal velge yrkesfag,
slik at næringslivet får nok kompetent arbeidskraft.
Høyre er opptatt av å føre en aktiv næringspolitikk, hvor vi spiller på lag med bedriftene, og legger til rette for at
næringslivet skal ha gode og treffsikre virkemidler for å kunne skape flere arbeidsplasser. Mesterbrevordningen er en
velfungerende og kjent ordning, - et godt verktøy for å tydeliggjøre kompetansekrav og relevans. Uten at Høyre har direkte
programformuleringer om mesterbrevordningen, ser vi flere områder hvor denne kan nyttes i inneværende periode;
det handler for eksempel om å gi insentiver til bedrifter med mesterbrev – eksempelvis i anbudsprosesser og andre
anskaffelser, eller til bedrifter som enklere lar læringer eller fagarbeidere ta mesterbrev innen en gitt tidsramme.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Har ikke besvart vår henvendelse.
SV mener at det i dag er for mange håndverksbedrifter som ikke opererer seriøst, men òg bedrifter som ikke tar ansvar for
fagopplæring. Sistnevnte skor seg ofte på at andre bedrifter tar dette ansvaret, og kan dermed gi lavere pristilbud fordi de
ikke har kostnaden med fagansvarlig og opplæring av lærlinger. Det må stilles strengere krav til kompetanse i bedriftene
både i ledelse og i utførende ledd. I Norge har vi svært godt etablert fagutdanning og mesterbrevutdanning hvor begge
har svært lange tradisjoner. Disse utdanningene burde styrkes og det bør stilles strengere krav til kompetanse.
Har ikke besvart vår henvendelse.

2.	Hvordan bør mesterbrevordningen videreutvikles de nærmeste årene for å oppnå de
næringspolitiske målsettingene?
Nå er det allerede i gang et arbeid i regjeringen med å modernisere og revidere Mesterbrevloven, som har vært uendret
sien 1987. Dette blir et viktig arbeid, og vi mener denne anledningen bør benyttes til å få innspill fra de involverte partene
om hvordan vi kan styrke denne ordningen videre som et næringspolitisk virkemiddel.
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Frp mener trepartssamarbeidet fungerer godt på dette området, og vil understreke betydningen av tett samarbeid mellom
skolene og det praktiske næringslivet. Hvordan selve mesterbrevordningen kan eller bør utvikles er det først og fremst
bransjen som må bestemme, men Frp skal sørge for best mulige rammevilkår for yrkesfagene, i tett samarbeid og dialog
med partene.
Høyres næringsfraksjon vil se på muligheten for å videreutvikle ordningen i takt med de endrede kompetansebehovene
som oppstår i næringslivet. Det må også gjøres i samarbeid med politikerne på utdanningsfeltet, og da særlig gjennom
det kvalifiksasjonsrammeverket som er under utarbeidelse, og i arbeidet med ny yrkesfag-politikk.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Mange håndverksfag hvor ordningen med mesterbrev er etablert, får om lag 90 prosent av alle lærlinger opplæringen
sin i en bedrift som innehar denne kvalifiseringen. Ideelt sett burde det derfor innføres et krav om mesterbrev eller
tilsvarende kompetanse i flere bransjer som i dag sliter med en stor andel useriøse aktører. Dette gjelder innenfor
bygningsarbeid, men også andre håndverksfag som er godt egnet for et slik krav. SV har derfor foreslått at regjeringen
skal gjennomføre en større utredning som også må se på hvordan dette kravet kan innføres, samt hva som skal til av
endringer i mesterbrevordningen.
Har ikke besvart vår henvendelse.

I siste kompetansebarometer fra NHO kommer det fram at NHO-bedriftene i 2020 manglet 10 000 nyansatte
med kompetanse innen håndverksfag. Dette vil kunne få spesielt store konsekvenser for små og mellomstore
håndverksbedrifter der mesterkompetansen er vesentlig.

3. Hva er ditt partis løsning på denne utfordringen?
I dag er det slik at det er for få som fullfører yrkesfaglig utdannelse, og altfor mange får ikke engang tilbud om læreplass.
Vi er derfor glad for at regjeringen har varslet et kraftfullt løft for yrkesfagene. En viktig del av løsningen vil være å styrke
praktisk læring i grunnskolen, og øke innsatsen for at for at flere skal velge og gjennomføre yrkesfaglig utdanning med
fag- eller svennebrev. Da blir det avgjørende å få på plass en læreplassgaranti, slik at alle ungdommer som er kvalifisert til
læreplass faktisk får tilbud om det. Det skal lønne seg å ta samfunnsansvar ved å være en lærebedrift. Og ikke minst blir
det viktig å sørge for at fagarbeider møter et seriøst arbeidsliv med ordnede forhold.
Frp vil blant annet fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlingplasser, øke utstyrsstipendet på yrkesfag, la næringslivet ha mest
mulig styring over hvilke plasser/linjer som opprettes på videregående skoler, og sørge for økte investeringer i utstyr på
yrkesfagene og mer direkte samarbeid skole-næringsliv. Mye av dette er fastslått i innstillingen til Stortingsmeldingen
Kompetansereformen – lære hele livet.
Det er fortsatt nødvendig å få flere unge til å velge yrkesfag. For å få til dette skal vi tilby yrkesfag som virker relevant
for ungdommer. Vi vil blant annet tilby yrkesfaglig valgfag i ungdomsskolen og legge til rette for flere profilskoler på
ungdomstrinnet. Samtidig må vi ruste rådgivningstjenestene i skolen, slik at de har nødvendig kunnskap om yrkesfag, og
bygge bro mellom yrkesfag og muligheten for høyere utdanning. Lærlingtilskuddet må økes, og så kan vi fortsette å se på
hvordan lærling- eller fagarbeiderandel (andel med mesterbrev) kan nyttes i offentlige anskaffelser.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Har ikke besvart vår henvendelse.
Det er på høy tid med et krafttak for yrkesfag. SV satser på praktisk og variert læring helt fra barnetrinnene til høyere
yrkesfaglig utdanning. I vårt alternative budsjett legger vi opp til et stort løft for økt lærertetthet i yrkesopplæringen.
Et yrkesfagløft innebærer også å prioritere moderne utstyrsparker på skolene, lovfestet rett til lærlingeplass, prosjekter
for å gjøre yrkesfagene mer til stede i grunnskolen og å fullfinansiere utstyrsstipendet for yrkesfagelever over to år.
I tillegg vil SV øke antall fagskoleplasser med 1000 nye plasser, for å satse på høyere yrkesfaglig utdanning.
Har ikke besvart vår henvendelse.
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KONGEN AV
PICK-UP!
Isuzu har størst salgsøkning i Norge!
Kåret til Pick-up of the year 2021.
Biler på lager for rask levering.

LEASINGKAMPANJE

2.917,-

Ekstremt høyt
utstyrsnivå

Sterke
spesifikasjoner

Klasseledende
sikkerhet

PR MND EKS MVA

* 4 dørs premium automat Black Edition inkl. Vinterhjul.

3 års leie/45.000km, forskuddsleie på Kr 65.000. I tillegg kommer frakt, termingebyr med
Kr 95,- og etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. Bilen er 2 seters varebil.

Pick-UP

KJEMPESUKSESSEN HAR BLITT HELT NY!

Black Edition

OMFATTENDE UTSTYRSPAKKE
Adaptive cruise control, regnsensor, automatiske fjern og nærlys, BI-LED automatiske nær og fjernlys, elektronisk differensialsperre, 9 tommers multimediaspiller med Apple CarPlay og Android, ryggekamera, 8-veis elektrisk setejustering, skinnratt,
skinnseter ekstra komfort, kollisjonsvarsling (FCW), nødbrems (AEB), trafikkskilt gjenkjenning (TSR), intelligent fartsbegrenser
(ISL), filholder (LKAS), filskiftevarslingsystem (LDWS), opptil 8 høyttalere og mye mer.

VELG MELLOM

Trooper
Magnum
Arctic Truck

Endelig er nye Isuzu D-Max her. Norsk motorpresse har latt seg imponere.
Nå er det din tur til å oppleve nye Isuzu. Les mer på isuzu.no

Introduksjonspris fra kr 449.900,- inkl mva. (herav mva kr 73.482,-)

Tøffest i klassen • isuzu.no
-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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ALLE SNAKKER OM SJU SLAG TIL JUL. MEN HAR DU
TENKT PÅ AT ALT DET GODE JULEPÅLEGGET OGSÅ
GJØR AT FLERE SPISER BRØD AKKURAT NÅ?
– BRØDSALGET ØKER FØR JUL, FORTELLER
PÅL OG BEN KLAUSEN.
AV GEORG MATHISEN

B

akermesterbrødrene eier og
driver Bakermester Klausen.
Fra lokalene i Krokstadelva mellom
Drammen og Mjøndalen
baker de aller mest til 100
dagligvarebutikker i NorgesGruppen,
men også til alt fra barnehager
til kundene som kommer innom
familiebedriftens tre utsalg.
GODT SMØR
På denne tiden av året har de ett klart
råd til den som skal ta litt av julebaksten
selv: Bruk godt smør!

30

– Men det tror jeg folk gjør når de først setter seg ned
med julebaksten. De bruker gjerne oppskriften etter
mormor. Det er vel ikke så mange som søker på en
matblogg etter akkurat disse oppskriftene, sier
Ben Klausen.
Bakermester Klausen bruker mye smør i sin egen
goro. Sandkaker, berlinerkranser og kokosmakroner
er de andre julekakene som bedriften baker selv.
Kakemenn, smultringer og andre godsaker kommer
også innom Krokstadelva, men der er Klausen «bare»
distributør. Og kransekakene, selvsagt – dem
bakes det mange av nå til jul.
ETTER FARSDAG
Julebaksten begynner så fort
farsdagen er unnagjort. – I år
forhåndssolgte vi 2500 marsipankaker og 1200 sjokoladekaker til
farsdag. Dagen etter begynte vi å
fylle opp butikkene med julebakst,
forteller Ben Klausen.
Pål Klausen håper at kundene slipper å
stenge ned i vinter. – Vi leverer til mange jule-

FOKUS PÅ KOMPETANSE
Foto: Jon Marius Nilsson for norsktradisjonsmat.no/Norges Bygdekvinnelag

◣B
 en (til venstre) og Pål Klausen er klare med sitt bidrag
til årets sju slag. Bruk godt smør! råder de deg som skal
bake selv til jul.

avslutninger og bedrifter som skal ha julelunsj,
og restaurantene er fullbooket frem mot jul,
peker han på.
MINDRE STRI
Brødrene har bakt seg gjennom store forandringer.
Begge har passert femti år nå. Bestefaren startet
bedriften, faren var veldig flink til å automatisere – og
den utviklingen har de tatt videre:
– Da vi var yngre, var det veldig mye jobbing. Vi jobbet
mye mer tungvint den gangen, og da julaften kom,
var vi så slitne og trøtte. Julaften la vi oss tidlig, for vi
var helt gåene, sier Pål Klausen.
De vokste opp i nabohuset til bakeriet, med besteforeldrene i andreetasjen. I julestria måtte de bare
sluke maten og komme seg på jobb igjen. Fremdeles
er de i en bransje som har veldig mye å gjøre mens
andre har fri. «Vanlige» uker går det an å ta ut feriedager. Før jul, derimot, er det ikke snakk om.
Påskeuken nytter det heller ikke å ta fri. Heller ikke på
inneklemte fridager i mai.
SILD OG LEVERPOSTEI
Bakermester Klausen er ikke først og fremst et småkakebakeri. Men det er lett å glemme at også brød er
populær høytidsmat:
– Tenk på alt det gode pålegget til jul! Leverpostei.
Tomatsild. Når du kan ha så mye godt på brødskiva,
gjør det at brødsalget øker nå før jul, sier Pål Klausen.
Ben Klausen trekker frem at brød er rimelig mat.
Med 20 skiver i ett brød blir det ikke stort mer enn en
krone per skive.
– Nå som det er jul, gjør vi også forandringer på
posene. Grislet kneipp er det mest populære brødet
vi baker. Den kom i juleutgave 18. november, sier
brødrene Klausen.

En av juletradisjonene som har gått ut på dato
hos Bakermester Klausen, er møljebrød. Åtte
mann måtte til for å steke og pakke 400 pakker
i løpet av en dag. Det lot seg ikke gjøre å få
lønnsomt.
– Det var stort i området vårt fra gammelt av;
møljebrød var mye av juletradisjonen vår. Vi
stekte på gamlemåten: Fire bakere på rekke og
rad med kjepp, forteller Pål Klausen.
Fremdeles steker de til privat bruk, men de
selger ikke lenger. Det er ikke mulig å få betalt
for håndarbeidet.
Eikerbygdene har tradisjon for mølje, samtidig
som bestemoren deres hadde med seg tradisjonen nordfra, fra Beiarn. Men for mange tar
møljetilberedningen for lang tid – bare det å
koke kraft er en stor jobb.
– Møljetradisjonene er forskjellige. Vi heller av
kraften, og så har vi sukker på. Bestefar hadde
på pepper, forteller Ben Klausen.
For ordens skyld: Mølje i Buskerud har bare
navnet felles med nordnorsk torsk, lever og
rogn. Her er det flatbrød av byggmel og vann
som bløtes i kraft fra knoke eller annet kjøtt.
Så spiser noen møljebrød og kraft omtrent
som corn flakes. Andre bruker mindre kraft
eller heller av kraften før de har på forskjellige
blandinger av for eksempel ribbefett, sirup,
sukker, salt, pepper eller allehånde.
– Tradisjonen var mølje ved tolv-ettiden på
julaften. Fra gammelt av brukte du alt du hadde
på grisen, og da ble det kraft, sier Pål Klausen.
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GJØR KONTORJOBBEN

FOR MESTEREN
NOEN MÅ KJØPE KAFFE OG KOPIPAPIR, BOOKE MØTER OG PASSE PÅ AT PENGENE KOMMER INN.
KONTORDAMENE SATSER PÅ Å TA SLIKE JOBBER NÅR MESTEREN HELLER VIL BRUKE TIDEN PÅ FAGET SITT.
AV GEORG MATHISEN

K

ontordamene. Det er ikke bare en gammeldags jobbtittel – det er navnet på et
kristiansandsfirma. Nina Berge-Eriksen,
Sølvi Andreassen og Elisabeth Johansen Birkeland
lever av å gjøre de dagligdagse småtingene som har
fått småbedriftseiere i flere generasjoner til å sukke:
«Vi skulle hatt en kontordame!».
MISTET OLJEJOBB
Det begynte da Berge-Eriksen og Birkeland mistet
jobben i oljebransjen.
– Da skulle vi søke jobb samtidig med 5000 andre i
Kristiansand. Enten måtte vi akseptere at vi ikke fikk
noe å gjøre, eller så måtte vi finne på noe annet, sier
Nina Berge-Eriksen.
Løsningen kom en dag hun sto ute og malte mens
naboen hadde snekker på besøk.
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– Da telefonen ringte, sto han der med telefonen
mellom skulderen og øret mens han skrev på en
planke. Jeg tenkte: «Han trenger hjelp!» forteller hun.
BYGGMESTERVERT
Så søkte Byggmester Oddleif Henriksen etter kontorhjelp. Begge de to tidligere kollegene søkte, men ingen
av dem fikk stillingen. I stedet ble smørbrødlisten fra
byggmesteren over alt han trengte hjelp til, grunnlag
for den nye bedriften.
– Jeg ringte Oddleif igjen og sa at vi tenkte å starte
for oss selv. Han tok imot oss med åpne armer, tilbød
kontorplass og lovet hjelp, forteller Berge-Eriksen.
Det er fem år siden. Etter det har Kontordamene fulgt
byggmesteren over i nye kontorer, når de da ikke har
de faste arbeidsdagene ute hos noen av kundene
sine. Det har vært oppturer og nedturer, men de
fastslår at det har vært gøy.

FOKUS PÅ DRIFT
FORSIKRING OG MØTEROM
Den mest takknemlige jobben har de hos håndverkerne. – Vi hadde en som vi gikk gjennom alle
forsikringene for og sparte masse penger, for han
hadde ikke tid til det selv. Det er en liten jungel å drive
bedrift. Hvor skal de begynne? Og så er de rett og
slett for mye ute og jobber selv, fastslår hun.
Derfor kjøper Kontordamene inn kaffe, toalettpapir,
kopipapir eller gaver til ansatte. – «Kontordame» er
et gammeldags ord, men vi tenkte at det forteller
mye om det vi ønsker å være. Den som kommer på
kontoret og lager kaffe, kjøper inn eller dekker på til et
møte eller booker møterom, forklarer Berge-Eriksen.

LOVPÅLAGT
ARBEIDSGIVEROPPLÆRING
I SHA OG HMS-ARBEID
Kurspris 450,Medlemspris: 300,-

«Kontordame»
er et gammeldags
ord, men vi tenkte
at det forteller mye
om det vi ønsker
å være
BETALING
Mye tid går til betalingsoppfølging. Mesterne synes at
det er behagelig å overlate den til Kontordamene. Hvis
kunden blir sur, går det an å si at «det er kontordamen
min som har gjort det – jeg skal prate med henne».
Kontordamene fungerer som buffer og tar gjerne på
seg skylden hvis noe er blitt feil.
Så er det kvalitetskontroll, oppfølging av timelister
og gjennomgang av kontoutskrifter. Mesteren stoler
ofte på at regnskapsføreren har kontrollen – men
regnskapsføreren har ikke mer kontroll enn det
bedriften registrerer, peker kontor-damen på.
KONTORDAMERÅDENE
Nina Berge-Eriksen har ett sentralt råd til mesteren
som driver en liten bedrift:
– Få ut fakturaene og følg opp innbetalingen! Det er
alfa og omega. Hvis du ikke får fakturert,
så har du ikke grunnlaget for inntekt, sier hun.
Dessuten peker hun på hvor viktig det er å følge lover
og regler – ikke minst for håndverkerne i byggebransjen, der Kontordamene har mange kunder.
– Ta vare på de ansatte! De menneskene du har sendt
ut på jobb, skal komme hele hjem igjen, sier hun og
roser Fair Play Bygg. Samarbeidet for en ryddig og
lovlydig byggenæring er en god hjelp til nettopp å
følge opp HMS-delen av jobben. – Jeg håper alle ser
verdien i det, sier Nina Berge-Eriksen.

⊲

Arbeidsgivere er pålagt å gjennomgå
opplæring i SHA og HMS-arbeid.

⊲

Ansatte som er tildelt HMS-ansvar
av arbeidsgiver skal ha kunnskap
om regelverket.

⊲

Ved tilsyn vil Arbeidstilsynet etterspørre dokumentasjon på
gjennomført kurs.

E-LÆRINGSKURS

Bestill og gjennomfør når det passer deg!

www.byggmesterskolen.no
INFO OG BESTILLING

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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NEDTELLING MOT

SKOLESTART
FOR BJARNE
I januar gyver Bjarne Bryn, fjerde generasjons
leder av Bryns Blomster i Porsgrunn, løs på
mesterutdanningen i regi av Folkeuniversitetet.
Foran han venter 1,5 år med fysisk og digital
klasseromsundervisning, webinarer og Zoommøter. Midt i blomsterdekoratørenes travleste
tid før jul, stikker vi innom den 46-årige tobarnsfaren for å lodde stemningen. Hva tenker han om
at første samling allerede er 22. og 23. januar på
Gardermoen?
AV MONA BIDNE

– Jeg gleder meg veldig til den første samlingen etter
en travel desember. Det blir litt luksus det å rydde tid
til å fordype seg i faget. Jeg ville aldri fått til det samme
en helg i privat regi, for da ville jeg også ha møtt noen
venner, tatt meg tid til en god middag og ikke brukt
tiden like effektivt. I skoleregi blir man mer fokusert og
får mer struktur på det å ta til seg kunnskap.
Bjarne er ikke alene om å begynne på mesterutdanningen. Folkeuniversitetet tar i mot opptil
20 studenter for gruppen som starter i januar.
Neste oppstart er i september. Noen tanker om
medelever og lærere?
– Når man velger å ta mesterbrevet, er det fordi
man ønsker seg mer enn den utdanningen man har,
uansett alder. Jeg regner med å møte motiverte og
engasjerte medelever og dyktige lærere som er motivert for å stille oss litt mot veggen, slik at vi skjerper
oss. Det blir fint om det er medelever i litt ulik alder,
slik at vi kan diskutere og lære av hverandre. Jeg antar
at vi blir en miks av de yngre som er vant til digitale
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verktøy i undervisningen og oss som leverte oppgaver
med sirlig håndskrift, ler han og tenker tilbake på
barndommens lekser.
SMITTEEFFEKT
At Bjarne skal begynne på mesterutdanningen er det
mange som har fått med seg, både venner, bekjente,
bransjekolleger – ja, til og med lokalavisen.
– Det er kjempegøy med all responsen som har
kommet i kjølvannet av dette. Nå er det flere jeg
kjenner som ønsker å ta mesterutdanningen, både
innen blomsterdekoratørfaget og andre fag. Det er
et skrikende behov for flere blomsterdekoratører
i Norge, og også mange andre bransjer sliter med
rekrutteringen. Da er det viktig både å vise de unge
verdien i å velge yrkesfag i utgangspunktet, og alle
mulighetene som ligger i å ta mesterbrevet på toppen.
KAST DEG UT I DET!
– Jeg anbefaler alle som sitter på gjerdet og vurderer
om de skal ta mesterbrevet eller ikke om å hive seg
på. Du blir ikke dårligere av å ta mer utdanning.
Du kan bare bli bedre. Har du et bittelite fnugg av
kunnskapssug, meld deg på, sier Bjarne. Han er også
opptatt av at mesterbrevet er med på å heve statusen
til blomsterdekoratørfaget. Mange tror at blomsterdekoratører har valgt jobben fordi «de liker blomster».
Ja, det er klart man liker blomster, men dette er et

FOKUS PÅ KOMPETANSE
fag hvor du må kunne håndverket ditt. Vi møter mye
konkurranse både fra nettbutikker og andre bransjer.
Det betyr at vi må forberede oss på kamp – og da er
skolen, hvor vi findyrker fagkunnskapen et bra sted å
begynne, sier Bjarne.
2 500 UTKJØRINGER AV JULEBLOMSTER
I DESEMBER!
Når du starter opp på nyåret vil du ha en travel
julesesong bak deg. Hvor mange bestillinger regner
du med å få i løpet av desember?

Lurer du på hvilke juleblomster som er mest populære, kan Bjarne fortelle at julestjernen er den juleblomsten det selges mest av. Også azalea og amaryllis
er populære, den siste mye på grunn av de mange
måtene den kan brukes på. Når det kommer til farger,
er det mest rødt det går i når det nærmer seg jul.
- Du vet, vi er glade i tradisjoner med ribbe, julegrøt
og så videre. Julestjernen kommer i stadig nye farger,
som lilla, rosa og kanelfarger, men vi holder på den
tradisjonsrike røde til jul, iallfall de fleste av oss,
avslutter Bjarne.

Det er et stort apparat som må rigges. Det skal
leveres blomster, kort og hilsener til nære og fjerne.
I desember omsetter vi for 26 prosent av året. Det
utgjør bortimot 2 500 utkjøringer og da må vi rigge
bedriften for det. Vi er normalt 11 i den daglige
driften, men i desember må vi ha inn flere folk som
kan bidra både håndverksmessig, på kjørekontoret
og i pakkeavdelingen.

SKAL DU OVERLEVE SOM LEDER,
MÅ DU LÆRE ANDRE Å LEDE SEG SELV
Det er krevende å studere samtidig som man har full jobb, familie, kanskje til og med en hobby, for ikke
å snakke om venner. Men vår erfaring er at de som suser gjennom med best resultat ofte er de som har
mest å gjøre, sier fagansvarlig Rolf Skuterud i Folkeuniversitetet, hvor blomsterdekoratør Bjarne Bryn
skal ta sin mesterutdanning.
– Mesterutdanningen er en lederutdanning. Og i enhver lederutdanning står selvledelse sentralt. Skal
du lykkes som leder må du være
dyktig til å lede deg selv. Prioritere
og sette inn ressursene der de gir
best utbytte. Skal du overleve som
leder må du lære andre å lede seg
selv, og gi dem tilliten og mandatet.
– Det gjelder å finne de tidspunktene der du kan fokusere helt og
holdent. Når du fungerer best,
når du er den optimale svampen
for kunnskap. Noen jobber best
om morgenen, og er ubrukelig
etter kl. 20, andre kan sitte utover
kvelden og natten og produsere
godt.

Teknologien, og at vi gradvis blir
flinkere til å bruke den, åpner
for mer fleksible løsninger. I en
hektisk hverdag er muligheten for
å studere når du får det største
læringsutbyttet avgjørende.
Samtidig skjer det mye godt i møte
med andre. Meningsutveksling,
erfaringsutveksling, erkjennelsen
av at vi kan lære noe av andre
fag og inspirasjonen vi henter fra
deres løsninger, bidrar til å øke
læringsutbyttet.

Derfor etablerer Folkeuniversitetet
felles arenaer for å møtes og
diskuterer faglige utfordringer,
samtidig som den enkelte får
tilgang til et komplett nettstudium
og ikke minst individuell oppfølging
av veileder. Kall det gjerne en
personlig trener. Læring og utvikling har også en individuell dimensjon som er vesentlig. Vi trenger en
veileder som gir tilbakemeldinger
på det vi gjør.

VIL DU VITE MER OM MESTERUTDANNINGEN
VED FOLKEUNIVERSITETET?
Send en e-post til
rolf.skuterud@folkeuniversitetet.onmicrosoft.com
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MESTEREN
HJELPER
VERDEN
BYGGMESTEREN STÅR BAK «LILLE FREDRIKSTAD»
OG 19 SKOLER I VEST-BENGAL. NÅ PLANLEGGER
HAN ET EGET BOLIGOMRÅDE FOR YRKESHEMMEDE HJEMME I FREDRIKSTAD.
AV GEORG MATHISEN

D

et verste de vet er ferier, for da sitter
de hjemme alene. Her tenker jeg å lage
fellesrom og fine uteområder så det blir
mange plasser å treffes, sier Håkon Olsen.
TANGERUDBAKKEN
«De» i denne sammenhengen, det er de ansatte på
Viuno. Bedriften har 97 ansatte i varig tilrettelagt
arbeid i Fredrikstad og Hvaler. Byggmesteren ble
inspirert av fjernsynsserien om Tangerudbakken
borettslag, og da han hadde lekt med tanken en
stund, bestemte han seg for å bygge boliger til
yrkeshemmede. Og det rett ved siden av Viuno.
– Det er ideelt. Her går det buss forbi hvert tiende til
femtende minutt. For de som ikke har bil, er det et
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flott sted å bo, sier Olsen. Det er bra for den som har
tilgang til bil også, med hovedveien rett forbi. Kort vei
til butikkene er det også.
MÅ SAMARBEIDE
– Jeg tror det blir et spennende prosjekt, sier han.
Byggestart blir neppe før i 2023. Først skal han bruke
tid på å snakke med kommunen og foreldrene. Det
er viktig å snakke med brukerne for å sørge for at
boligene blir best mulig tilpasset de som skal bo der.
– Så er vi helt avhengige av å ha med Husbanken
og tilskuddsordninger. Dette bygger vi stort sett for
enslige med en trygd som er relativt lav i utgangspunktet. Hvis de skal klare seg, må det til støtteordninger. Jeg har veldig lyst til å spille på lag med
kommunen og foreldrene nå i den tidlige fasen, sier
Håkon Olsen.
EIE OG LEIE
Han ser for seg at hans egen mesterbedrift, Pluss
Invest Eiendom, skal bygge. Så har han også for noen
år siden startet et eget selskap nettopp med tanke på
å bygge boliger for mennesker med ekstra behov –
Primær Eiendom.

FOKUS PÅ SAMFUNN

Her kommer det et eget
boligområde for yrkeshemmede.

Han regner med at Primær Eiendom kommer til å
stå som tiltakshaver og arbeide opp mot brukerne.
– Det er sikkert ikke alle som har råd til å kjøpe, så
derfor har jeg lyst til å beholde noen leiligheter som
kan leies ut, forklarer han.
Tanken er rundt 25 leiligheter. Det er ikke sikkert
staben hos Viuno har bruk for alle, så han satser
på å snakke med vekstbedriften Fasvo, også.
– Det er mye jeg ikke har tenkt på, men jeg satt
akkurat i møte med pappa’n til en av brukerne.
De ser behovene, mens kommunen vet hva jeg
kan søke på og ikke. Det er veldig viktig å få inn
folk som forstår seg på ting, sier Håkon Olsen.
SKOLER I INDIA
Byggmesteren fra Fredrikstad er ingen nybegynner
når det er snakk om å hjelpe folk. Sammen med
kona Jeanette står han bak Stiftelsen Global Aid.
Den støtter eller driver 19 skoler i Vest-Bengal i
India – fra storbyen Kolkata i sør til grensen mot
Tibet i nord. Rundt 2500 elever fra førskole- til
yrkesskolealder nyter godt av tilbudet.
Nå blir det helseklinikk, også. Siden området rundt
har fått navnet Lille Fredrikstad, lurer legene fra

nabobyen på om de ikke kan få kalle klinikken
Lille Sarpsborg…
– Dette er veldig givende. Det finnes ikke noe
bedre å investere i enn fremtiden til barn, mener
Håkon Olsen.

Håkon Olsen har lang erfaring fra å hjelpe
andre – han leder også Stiftelsen Global Aid,
som sørger for skoleplass til barn i India.

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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JAKTER PÅ
REKRUTTER

DE SLITER MED Å FÅ LÆRLINGER RETT FRA
SKOLEN. MÅLET ER LIKEVEL AT ALLE ANSATTE
SKAL HA FAGBREV. – VI FINNER LÆRLINGENE SELV,
FORTELLER TAKTEKKERMESTERNE JON BØRRE
SÆTHERØ OG TERJE MYSTER KRISTIANSEN.
AV GEORG MATHISEN

D

e driver Atlanterprodukter på Leknes. Tak- og
membrantekkerfaget i Lofoten har samme
utfordringer som mange andre fag mange
andre steder i landet: Det er vanskelig å rekruttere.
Men kanskje er utviklingen i ferd med å snu
FØRSTE LÆRLING
– I år har vi for første gang en lærling som kommer
direkte ut fra byggfag, forteller Kristiansen. – Men vi
har fryktelig mange alternative lærlingløp.
Nå er han med i prøvenemnda for tak- og membrantekkerfaget i Nordland. Sammen med mesterkollega
Sætherø er han ofte rundt og misjonerer på videregående skoler og yrkesmesser, og de har fått prøvestasjon på Leknes.
– Opplæringskontoret har vært veldig flink til å hjelpe
oss å finne andre lærlingløp. Alle som begynner i
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vår bedrift og er i den aktuelle alderen, skal inn i et
lærlingløp. Vi har som mål at alle skal ha fagbrev, og vi
ønsker å ha et godt nivå på alle ansatte, fastslår de.
VENTER MED VEKST
Når de skal ta oppdrag for det offentlige, må de ha
lærlinger. – Det slet vi med tidligere. Det sto alltid i
anbudsinnbydelsene at det var et krav, men de var
ikke så flinke til å følge det opp. Nå passer de bedre
på, sier Kristiansen.
Nå har de tre taktekkere, tre lærlinger, de to mesterne
og én mann på kontoret. – Akkurat nå har vi ikke kapasitet til å vokse. Hadde vi hatt ti taktekkere til, kunne vi
arbeidet i et større område. Men det tar veldig lang tid
å bygge opp flinke folk, sier Sætherø.
I fjor ble Atlanterprodukter kåret til årets lærebedrift
i Lofoten.
IKKE ORDRERESERVE
Terje Myster Kristiansen har nettopp vært på
det første fysiske forhandlermøtet på to år.
Atlanterprodukter er Derbigum-forhandler, og
det skal mye til før de velger et annet produkt.
– De andre på møtet snakker om ordrereserver ti
måneder frem i tid. Vi har ikke tradisjon for det her.

FOKUS PÅ REKRUTTERING
◣D
 e er stolte av mesterbrevene sine.Terje Myster
Kristiansen (til venstre) følger i farens fotspor,
mens Jon Børre Sætherø er andremann
med mesterbrev i Atlanterprodukter.

Her får vi ikke banket fast kontrakter så lenge før
oppstart. De kommer heller etter oppstart,
sier han.
– Vi er trygge på entreprenørene våre, så det går
veldig bra. Sønnafor ser vi at storfirmaene har litt lyst
til å ta underentreprenørene på penger. Sånn kultur
er det ikke her, supplerer Jon Børre Sætherø.
I vinter holder de på med tre prosjekter som er
store i Atlanterprodukter-målestokk. En idrettshall og et signalbygg – en bakteriofag-fabrikk – på
Leknes, og også en større utbygging for Nordlaks på
Stokmarknes. Resultatet er at de har vært nødt til å
leie inn sju mann ekstra.
VINTERVANSKER
Generelt ønsker de ikke for mange store prosjekter
om vinteren. – I vårt fag har vi det ganske utfordrende
værmessig om vinteren, fastslår Kristiansen mens
regn og kuling sørger for å holde det meste av staben
inne på lageret.
– Likevel har vi ikke permittert siden 2007, forteller
han. Det betyr noen rolige dager om vinteren, mens
det er hardkjør først og fremst fra fellesferien og frem
til jul.
– Om våren er det veldig fint og ryddig på lageret.
Det har vært helt normalt at vi har vært på minussiden frem til sommerferien, men de siste årene har
sesongen blitt lenger. I år sto kundene og banket på
etter påsken, sier Kristiansen. I vår ble det ekstra mye
å gjøre etter at stormen tok taket på idrettshallen i
Kabelvåg i mars.
BÆRER RINGENE
Terje Myster Kristiansen har fremdeles med seg faren
Sigurd som hovedeier og styreleder. 74-åringen tok
mesterbrevet som tømrer først. Så ble det mer og
mer taktekking i firmaet, og til slutt tok faren mesterbrev der, også.
Kristiansen og Sætherø snakker varmt om mesterkompetansen. – Vi synes det er stas. Vi bærer til og
med ringene, og vi prøver å løfte opp mesterbrevet
når vi kan, sier de to.

Bli yrkesfaglærer
Ønsker du å utdanne neste
generasjons fagarbeidere? Som
yrkesfaglærer får du dele
erfaringen din og bygge videre på
kompetansen du har.
Kvalifiser deg til yrkesfaglærer ved
NTNU!
Du kan velge mellom
følgende studieretninger:
- bygg- og anleggsteknikk
- elektrofag
- helse- og oppvekstfag
- restaurant- og matfag
- teknikk og industriell
produksjon
Les mer på:
www.ntnu.no/studier/byrk

SETT SPOR
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Returadresse: Mesterbrevnemnda, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO

59

90

10 for 539,-

129,-

Fôrede arbeidshansker for
berøringsskjerm
Vinterhansker med spesielt materiale i tommel,
peke- og langfinger som gjør det mulig å betjene
en berøringsskjerm uten å ta dem av.
Str. 8-10 38-2672 – 38-2674

179,-

Merinostrømper, 3-pk.

Vernehjelm
Av PE-plast. CE-godkjent.
Hvit/Gul/Oransje/Blå. 18-490-3

Strømpene varmer når det er kaldt, kjøler når det er
varmt og er perfekte for arbeid både inne og ute.
Str. 43-46 21-2346

499,-

999,-

Fleecejakke
med refleks

479,-

Vindavvisende og varm fleecejakke med testede
og godkjente (EN 1150) reflekser på skuldre
og mansjetter.
S-XXL 21-1280-84

Behagelig, quiltfôret pilotjakke med moderne
funksjonalitet. EN ISO 20471.
S-XXL 22-730-34

Social icon

Square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

40

Varseljakke klasse 3

Følg oss
@biltemano

www.biltema.no
22 22 20 22

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

Hørselsvern med
FM/DAB+radio/AUX
God lyd, sammenleggbar, komfortable hodetelefoner, trinnløst justerbar bøyle og kort,
fleksibel antenne.
23-3211

