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  LEDER

Arendalsuka, denne store møte-
plassen for politikk, samfunnsliv og 
frivillig organisasjonsliv, ble ei god 
uke for oss i Mesterbrevnemnda. 
Mange gode arrangementer 
med godt frammøte, hvor vi 
satte yrkesfag, håndverksfag 
og mesterbrevet på dagsorden. 
Representanter for arbeidsliv, 
utdanningssektor, forvaltning og 
politikk, samt mestere/folk med 
mesterbrev, møttes for å drøfte 
"hvorfor" og "hvordan" vi kan løfte 
opp og fram den yrkesfaglige 
utdanningssøyla generelt og 
mesterbrevet spesielt. 

Som leder av Mesterbrevnemnda 
fikk jeg mange gode opplevelser. 
Det ble sagt så mye pent, riktig 
og viktig. Kanskje mer enn noen 
gang? Samfunnet etterspør i stadig 
større grad gode fagarbeidere, 
dyktige håndverkere og et mang-
fold av seriøse håndverksbedrifter. 
Da er det innlysende fornuftig at 
alle som arbeider med utdanning 
og kompetanse tar dette på alvor. 
Det er viktig å fortsette arbeidet 
med å forbedre alle våre akade-
miske utdanningsløp, men dette 
kan ikke lenger være en unnskyld-
ning for ikke å gi en likeverdig 
oppmerksomhet til de yrkes-
faglige utdanningsløpene. Dette 
er samfunnsmessig nødvendig, 
og det samsvarer også med det 
unge som voksne i stigende grad 

Mesterbrev på  
nivå 6 – "ferdig  
snakka" statsråd  
Ola Borten Moe?

etterspør. Stadig flere søker seg 
nå til noe yrkesfaglig, og etterspør 
utdanningsløp innen den yrkes- 
faglige søyla. Ikke for å komme 
seg ut og vekk, og etter hvert 
over i noe akademisk, men for 
å utvikle seg som fagarbeider 
og leder innen det yrkesfaglige. 
Sa de mange som deltok på 
Arendalsdebattene.

Men akk, fra regjering og ansvarlig 
statsråd Ola Borten Moe, er det 
stille, så stille at det høres. Jo da, 
mesterbrevet og alle mesterne 
våre hylles i ord og toner og poli-
tiske tekster. Dette er fint ei stund. 
Men om det ikke følges opp med 
konkret politikk, blir det etter hvert 
mest hult. Den formelle anerkjen-
nelsen må på plass, lik den som alle 
akademiske utdanninger har i det 
nasjonale kvalifikasjonsramme-
verket NKR. Mesterkvalifikasjonen 
gir en så viktig og omfattende 
kompetanse at den like selvsagt 
må innplasseres i NKR, og da på et 
høyere nivå enn nivå 5. 

Vi i Mesterbrevnemnda har gjort 
vår del av jobben, og høster stadig 
støtte og anerkjennelse for det.  
Nå venter vi på statsråd Ola 
Borten Moe. Ferdig snakka! 
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INNHOLD

88 141466

1616 2222

Ekstremkakebakeren Kate

Rett fra mesterbrev til takstfirma

Blind eller blendet?

Blir spurt om å arbeide svart
2020

Satsing på egen stab gir resultater

Vi må synliggjøre mesterbrevet og øke 
verdien av yrkesfaglige kvalifikasjoner

Konditormesteren som er kjent for 
å ta ekstremkakeoppdrag har ingen 
konkurrenter, verken i Bergen eller i Norge

De har drømt om egen bedrift siden de 
gikk på ungdomsskolen

I tippoldefarens fotspor
Gullsmedmester Anne Hodne er femte 
generasjon i familiebedriften

Anna Furhoff Jensen kjemper mot 
arbeidskriminaliteten

Bedriftens målsetting har fra starten av 
vært å levere arbeid av høy kvalitet
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  INNHOLD

4848 52522727

5454

Arendalsuka bilag Kongens bord

Jakter ulovlig bruk

Mester for grønnere tak

6060

6262

Aldri for sent til å bli tømrermester

Nye mestere

5656
Setter pris på klokkene

Arbeidet med å stoppe ulovlig bruk av 
mestermerket og -tittelen er et prioritert 
område for Mesterbrevnemnda

Alt som skjedde i Arendal Av og til blir drømmer til virkelighet Takene blir grønnere, ifølge  
Andreas Maridal

Han elsker faget og omtaler klokker som 
kunstverk og lidenskap

Sue Rossøys vei til å bli tømrermester viser 
at det aldri er for sent å bli håndverker

Alle nye registrerte mestere i siste periode



MESTERN

6 

MESTERN

Vi bør snakke oftere om at en fagutdanning er godt  
nok i seg selv. Det er en fullverdig og god utdanning.  

Mye har skjedd med utvikling og 
modernisering av kvalifikasjons-
rammeverkene i Europa siden 
da. Men svært lite i Norge. Og det 
til tross for at vi har et gigantisk 
kompetansegap fordi alt for få 
utdanner seg innen yrkesfag og 
at det er et stort behov for flere 
mestere, noe som blant annet 
NHOs kompetansebarometer 
viser. I Norge har utviklingen i 
NKR omhandlet formell utdanning 
alene. Det vil si at det som skjer i 
videregående opplæring, høyskole, 
universitet og etter hvert fag- 
skoleutdanninger er innplassert. 
Innenfor formelle kvalifikasjoner 
som for eksempel mesterbrevet, 

Heidi Tveide
daglig leder, 

Mesterbrevnemnda

BLIND ELLER 
BLENDET?
VI MÅ SYNLIGGJØRE MESTERBREVET 
OG ØKE VERDIEN AV YRKESFAGLIGE 
KVALIFIKASJONER 

og som rammeverket var ment for, 
så har det ikke skjedd noe på disse 
13 årene. Det er en utfordring 
at ikke mange nok utdanner seg 
innen yrkesfag og for få forblir 
fagarbeidere og mestere. Svært 
mange velger påbygg både før og 
etter et fagbrev for å fortsette med 
en akademisk utdanning. Det kan 
synes som om mye av karriere- 
veiledningen og «praten» i 
samfunnet er rettet inn mot at 
man kan bruke yrkesfag som 
et fornuftig springbrett til en 
masterutdanning. Vi snakker om 
at yrkesfag ikke stenger noen 
dører – men de dørene som vi ofte 
hører om at åpner seg er til høyere 

I 2011 INNFØRTE NORGE NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK 
FOR LIVSLANG LÆRING – NKR – ETTER EN PROSESS SOM  
INVOLVERTE FLERE EKSPERTER FRA UTDANNINGSSEKTOREN  
OG ANDRE RELEVANTE AKTØRER. INNFØRINGEN VAR EN VIDERE-
FØRING AV TO VIKTIGE EUROPEISKE PROSESSER PÅ UTDANNINGS-
FELTET, BLANT ANNET EQF-PROSESSEN SOM SKULLE GJØRE  
DET ENKLERE Å FORSTÅ, SAMMENLIGNE OG ANERKJENNE  
KVALIFIKASJONER PÅ TVERS AV LAND OG SYSTEMER I EUROPA. 
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BLIND ELLER 
BLENDET?
VI MÅ SYNLIGGJØRE MESTERBREVET 
OG ØKE VERDIEN AV YRKESFAGLIGE 
KVALIFIKASJONER 

utdanninger. Jeg tror ikke det er 
sjeldent at en tømmersvenn hører 
at det er flott med et fagbrev på 
bunnen om du vil bli ingeniør.

Vi bør snakke oftere om at en 
fagutdanning er godt nok i seg 
selv. Det er en fullverdig og god 
utdanning. Det betyr ikke at man 
er ferdig utlært når man har 
avlagt fag- eller svenneprøve, da 
begynner en krevende og spen-
nende tid med læring gjennom 
arbeid, i samarbeid med kolleger, 
kunder, bedriftsinterne kurs, 
sertifiseringer og mye annet. Jeg 
er også opptatt av at vi bør snakke 
mer om at det finnes en karrierevei 
som heter mesterbrevordningen 
for håndverkere som er glade i 
faget sitt, som brenner for faget 
sitt og som forsatt ønsker å være 
i faget sitt som bedriftseier eller 
-leder. At det finnes en karrierevei 
som er attraktiv for håndverkere 
som ikke ønsker å utdanne seg ut 
av, eller på siden av faget sitt.

Det kan virke som om ulike 
involverte føler seg mye tryggere 
i arbeidet med å innplassere 
formelle utdanninger? Er det 
fordi det kan synes lettere å 
sammenligne en Bachelor utdan-
ning i Norge med en tilsvarende 
Bachelor fra andre land, enn 
å sammenligne den med for 
eksempel mesterkvalifikasjonen 
eller være villig til å innplassere 
formelle kvalifikasjoner i en yrkes-
faglig søyle? Er politikere, lærere, 
rådgivere og foreldre blendet av 

  KRONIKK

Følg oss på Instagram
@mesterbrev

den akademiske utdanningssøylen 
og blinde for den yrkesfaglige 
søylen? Er det så mye tryggere 
å anbefale formelle akademiske 
utdanninger at man til og med 
skilter med alle mulighetene det 
finnes for å gå over til den akade-
miske søylen etter at yrkesfag er 
valgt? Ser man ikke at yrkesfag har 
en verdi i seg selv? 

Mesterbedrifter er kompetanse- 
bedrifter og er avhengig av et 
rammeverk for livslang læring  
der fagarbeidere kan bygge på  
sin kompetanse, slik de gjør i 
andre land i Europa. Det synes  
for meg helt uforståelig at fag- 
arbeidere må reise blant annet til 
Danmark for å få en nødvendig 
kompetanseheving.

Det nasjonale kvalifikasjons- 
rammeverket skulle være noe 
annet enn et utdanningsramme-
verk. Det skulle gjøre det mulig  
å anerkjenne og forstå ulike  
kvalifikasjoner og å kunne 
sammenligne mesterbrev- 
utdanning og ulike sertifiseringer 
i Europa. Mesterbrevet er en 
formell høyere yrkesfaglig leder-
kvalifikasjon for håndverkere som 
ønsker å videreutvikle seg i eget 
fag. Kvalifikasjonen består av fag- 
eller svennebrev i et mesterfag, 
minimum to års relevant og allsidig 
praksis i faget og mesterutdanning 
eller tilsvarende utdanning. En 
mester har kompetanse på høyt 
nivå både som fagekspert og leder, 
og kvalifikasjonen må anerkjennes 

på samme måte som utdanning 
anerkjennes i dagens system  
i Norge. 

I Østerrike ble mesterbrevet 
innplassert i kvalifikasjons- 
rammeverket for mange år siden, 
på et nivå 6 og 7. Der får du altså 
en offisiell anerkjennelse for yrkes-
faget du har valgt og den påbyg-
gingen og videreutdanningen 
du tar for å bli en enda bedre 
håndverker, på lik linje som om du 
hadde valgt akademisk utdanning 
med videre påbygging. Det sier seg 
selv at dette må til for å sidestille 
den yrkesfaglige og akademiske 
utdanningssøylen og gi yrkesfag 
den statusen fagene trenger. 

Vi mener tiden er overmoden  
for å åpne NKR for formelle  
kvalifikasjoner for dem som har 
store deler av sin lange kompetanse- 
opparbeiding i arbeidslivet, blant 
annet mesterkvalifikasjonen. Dette 
er lære hele livet, og en etterlyst 
sterkere kobling mellom utdanning 
og arbeidsliv i flere stortings- 
meldinger, noe som vil styrke 
yrkesfagene, næringslivet og 
nasjonal kompetansepolitikk. 
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EKSTREMKAKEBAKEREN EKSTREMKAKEBAKEREN 

DET ER MUSESTILLE 
I LOKALENE TIL 
FLYING CAKERY I BERGEN 
NÅR KONDITORMESTER 
KATE KIPPERSUND FULLFØRER 
SINE KAKEMESTERVERK, GJERNE I SENE 
NATTETIMER. DA MÅ HUN VÆRE HELT ALENE 
OG UTEN FORSTYRRELSER. HUN JOBBER OFTE 
DØGNET RUNDT, FOR ETTERSPØRSELEN ETTER 
DE SMAKFULLE BERGENSKE KUNSTVERKENE 
HAR SKUTT RETT TIL VÆRS ETTER PANDEMIENS 
SLUTT. MEN SÅ FINNES DET BARE ÉN SOM 
KATE. KONDITORMESTEREN SOM ER KJENT 
FOR Å TA EKSTREMKAKEOPPDRAG HAR INGEN 
KONKURRENTER, VERKEN I BERGEN ELLER  
I NORGE. DET ER NEPPE NOEN SOM TØR Å TA OPP 
KONKURRANSEN. 

– Det var ikke gitt at Flying Cakery skulle nå den 
eventyrlige veksten vi opplever nå. For pandemien 
traff ekstremt hardt, forteller Kate. Vi mistet nesten 
alt vi hadde bygget opp over natten. Vi sto foran en 
smekkfull helg og stappfull ordrebok, og så ble alle 
bestillinger kansellert. Flere hundre tusen kroner 
forsvant bare i kursene vi tilbyr. Vi hadde også åpnet 

en high-end kafé, men den 
klarte vi heldigvis å holde 

åpen. Folk sto i kø for å kjøpe 
cupcakes til familien, og bidro til at vi 

holdt oss noenlunde flytende. 2020 skulle blitt 
vårt gullår, men det ble det jo ikke. Vi måtte etter hvert 
som pandemien dro ut redusere areal og ansatte, og 
den ene partneren jeg hadde måtte takke for seg på 
grunn av den usikre situasjonen, sier Kippersund. Hun 
legger til at det ble et mareritt da de de skulle åpne 
igjen også, nettopp fordi de hadde mindre areal og 
færre ansatte. 

Etter å ha stablet et helt nytt team på bena har hun 
snudd et synkende skip til et kakeri med enorm 
etterspørsel og overskudd. Hun jobber døgnet rundt 
og bestillingene triller inn. 

– Mens mange andre satte sosiale medier på pause 
under pandemien, fortsatte jeg å kommunisere på 
Instagram og Facebook. Vi var synlige under hele 
pandemien, så når vi endelig kunne åpne igjen sa 
det bare pang. Vi har bygget oss opp et godt navn og 
jeg bruker selvfølgelig mestertittelen aktivt overalt 
både på bil, bygg og klær, noe som viser kvalitet utad. 

KateKat e

TEKST: MONA BIDNE
FOTO:  KIPPERSUND
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  PORTRETT

  -ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA    9

Det er lett å velge oss fremfor andre, vi har mester-
merket, er til å stole på og leverer alltid. Vi har store 
oppdrag fra Haukeland sykehus, leverer til åpning av 
flyruter på Flesland, holder kurs og har pop-up-shops 
i forbindelse med påske, jul og andre høytider og 
merkedager. 

– Når vi har pop-up-shops åpner vi bakeriet 
og fyller glassdisken med alt vi klarer. Folk 
står gjerne en time i kø for å handle inn 
i forbindelse med jul, påske, morsdag, 
Valentines Day, 17. mai, Halloween osv. 
Vi tar inn massevis av spesialvarer og 
jeg får utfoldet meg i faget, noe som 
er kjempegøy. Mens vi ellers har 
bestillinger for 30 eller flere, har vi 
småsalg – og kakene fyker ut. Det er 
så travelt at vi gjerne er seks på jobb, 
sier hun.  

FRA CUPCAKES TIL 
SIGNATURKAKETÅRN
Kate fullførte drømmen om å bli 
konditormester etter en liten tur 
innom universitetet. Etter endt 
utdanning fikk hun tilbud om jobb 
som flyvertinne i SAS og reiste 
verden rundt, hvor hun etter hvert 
endte opp i Australia. Her ble hun 
virkelig inspirert og gikk på skole 
for å lære mer om kakedesign. Etter 
mange år med flyvninger, kom hun 
tilbake til Norge, ble mamma og fant 
tilbake til sin store bakelidenskap mens 
hun var i mammapermisjon. Hun fikk 
seg et kjøkken og bakte sine cupcakes 
som takket være jungeltelegrafen forsvant 
fortere enn hun klarte å bake nye. Så i 2011 
startet hun det som nå er kjent som Flying 
Cakery. Hun har også deltatt i en lang rekke 
konkurranser og vunnet både «Norsk kakekunst» 
og Golden Reward i verdens største kakekonkurranse 
«Cake International» i Birmingham, hvor hun også har 
vunnet flere bronsemedaljer. 

EKSTREMKAKEOPPDRAG
Kates cupcakes som hun først ble kjent for, er 
fortsatt et innslag i mange av hennes kakeverk. 
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Signaturkaketårnet med cupcakes er for eksempel 
veldig etterspurt både til bryllup, konfirmasjoner og 
andre feiringer. Når det gjelder bryllupskaker inviterer 
hun brudeparene til prøvesmaking og går gjennom 
ønskene om kakedesign. Så går ukedagene til de 
forskjellige prosessene i kakeutformingen. Det bakes 
flere kaker parallelt. En dag lages bunner, en annen 
dag pynt, og så fylles kakene før Kate pynter helt til 
slutt, like før kakene skal levers. Da liker hun å være 
alene og i sin egen boble. Det er jo helt til slutt at 
kakeverkene fullføres. 

Flying Cakery har satt en minimumsgrense på  
30 personer for bestillinger, men det er ikke sjelden  
at de leverer kakeverk som skal nytes av 750 personer 
eller flere.  

– Jeg er jo kjent for å ta ekstremkakeoppdrag og det 
krever enormt mye planlegging. Jeg tror jeg ligger 
på topp med å bygge bygninger, men jeg har også 
laget fly, laks, Statsraad Lehmkuhl-kake, og kake til 
UiBs kongebesøk i forbindelse med jubileet, bare for 
å nevne noe. Det mest utfordrende var vel kanskje 
flykaken jeg laget i forbindelse med BGO Bergen 
sin 1-årsdag. En kake formet som et bygg er ganske 
stabil å frakte, men når du skal levere et fly, krever det 
enormt med planlegging. Det skal beregnes volum
og vekt og planlegges for få kaken gjennom security-
kontrollen på Flesland. Vi måtte lage egne trekasser 

for ulike kakedeler og heldigvis er jeg sikkerhetsklarert 
etter min tid i SAS, så jeg fikk noen timer på Flesland 
helt til slutt for monteringen av kaken. 

– Statsraad Lehmkuhl-kaken til Riebers 80-årsdag var 
også et nervepirrende oppdrag. Gjestene skulle seiles 
inn med Statsraad Lehmkuhl og så skulle Lehmkuhl-
kaken være overraskelsen. Men det var varmt, og 
baugen begynte å synke mens vi ventet på gjestene. 
Det fikk vi fikset med et nødskrik før vi monterte 
fyrverkeri bak på båten og bar den inn på dansegulvet 
til jubilantens store overraskelse, forteller hun og 
legger til at hun også har laget en laks til 750 gjester. 
Ja, du leser riktig. En kakelaks som til forveksling var 
så lik en ekte laks at bildene av den har gått verden 
rundt. 
– Man må ha god kontroll ved slike oppdrag, men det 
er faktorer som må løses underveis og jeg tenker at 
det ikke finnes problemer, bare løsninger, sier hun og 
legger til at hun er kontrollfreak og alltid er med på 
store oppdrag, enten det er bryllup eller kaker som 
skal hentes med båt eller snøscooter til eventer og 
feiringer. 

10 
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  PORTRETT

Det finnes mange 
kakebakere som leverer 

flotte kaker i Norge, men det 
finnes så vidt vi vet ingen konditor

mester som driver med den type 
oppdrag som Kate gjør. Hva driver henne 

og hvor henter hun inspirasjon fra når det 
ikke finnes noe fagmiljø for dette i Norge?

– Det er viktig å vite at man ikke er 
utlært når man har fått fagbrevet 

som konditor. Selv har jeg tatt 
spesialutdanning i tillegg til 

fagbrevet og mesterbrevet, 
blant annet masterclass på 
Wilton School of Confectionary 
Art i Illinois. Man må være 
sulten på å lære og å bli god. 
Jeg dro for eksempel til New 
York for å lære meg å bake 
New York Cheese Cake, og 
senere Red Velvet som er 
på topp 1 her nå. Det er 
god selvutvikling å lære av 
andre. Jeg diskuterer mye 
med, og lærer av, konditorer 

og pastry chefs 
i Australia og England. 
Har jeg et problem eller en 
utfordring, diskuterer jeg gjerne 
med dem. Dette nettverket gjør også 
at jeg får høre om nye trender lenge før 
de kommer hit. Det gjør at vi kan ligge  
i forkant med nye kaker. 

Når man jobber døgnet rundt med kaker, 
slik Kate gjør undrer man på hvordan det 

står til på hjemmefronten. Spises 
det kaker hjemme? I så fall hvilke?

– Nei, vi baker ikke kake for  
å spise hjemme. Mannen 

min fikk ikke kake til femti-
årsdagen engang. Jeg var så 

travel, så jeg gikk ut og kjøpte 
en tebrødstang. Barna 

våre som skulle bake 
noe til en dugnad, la for 
øvrig merke til at vanilje-

sukkeret hjemme var gått ut 
på dato. Det sier vel sitt om 
statusen hjemme, ler hun.
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Kjøp Maxus nå 
- for umiddelbar levering!MAX AV ALT!

NÅ OGSÅ SOM 2,2 M3 VAREBIL Varebil fra kun 369.900,- (INKL. ENOVA STØTTE)

NYHET! MAXUS E-DELIVER 9  ELEKTRISK VAREBIL 9,8M3-20M3

MAXUS E-DELIVER 9 Varebil fra kun 549.900,- (I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE)

REKKEVIDDE FRA 296 KM - 353KM (WLTP kombinert/by)

                                             gir støtte på opptil 50.000,- 
ved kjøp av ny  Maxus varebil og 5.000,- ved kjøp av el-lader. 

PÅ E-DELIVER 3 LAGERBILER. STIKK INNOM DIN 

FORHANDLER  OG GJØR ET GODT KJØP.

NB! BEGRENSET ANTALL.

KAMPANJE!

NÅ MED
VINTERHJUL, VERDI 20.000,-  INKL. I PRISEN.

MAXUS EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER KUN 399.900,-

BESTSELGEREN! E-DELIVER 3  4,8M3 - 6,3M3

El-Varebil fra kun 299.900,- (I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE)

REKKEVIDDE FRA 240 KM - 342KM (WLTP kombinert/by)

NÅ MED  0,- KRONER I SKADETREKK VED TILBAKELEVERING AV LEASINGBILER!

REKKEVIDDE 52,5 KW 260 KM - 356 KM • 70 KW 345 KM - 420 KM (WLTP kombinert/by)

NÅ OGSÅ SOM 9-SETERS PERSONBIL

4,8M3

Electrifying the future
www.maxus.no

Størst utvalg av elektriske varebiler fra 2,2m3 til 20m3

6,3M3

MAXUS Varebil Mestern nr 3.indd   1MAXUS Varebil Mestern nr 3.indd   1 26.08.2022   15:1226.08.2022   15:12

Murer- og malerlærlinger i Telemark har hatt stor 
nytteeffekt av å delta i utvekslingsprogrammet 
Erasmus+. – Vi startet med mur, men ser at det  
er enormt potensial for malerfaget, sier Hans Inge 
Gudmundsen ved Opplæringskontoret Telemark.
Opplæringskontoret Telemark opplevde at de hadde 
en utfordring med å sikre full måloppnåelse for 
lærlingene i enkelte deler av læreplanen.

– I forhold til murerfaget slet vi for eksempel med 
å få måloppnåelse i teglsteinsmuring. Dette gjaldt 
spesielt de små bedriftene, ettersom de spesialiserer 
seg på områder hvor de har kompetanse, forteller 
Hans Inge Gudmundsen, daglig leder Byggfag ved 
Opplæringskontoret Telemark. 
De begynte derfor å se på hvordan lærlingene skulle 
få tilstrekkelig erfaring på de områdene bedriftene 
ikke hadde kompetanse.
Gjennom Erasmus+ var Opplæringskontoret Telemark 
på besøk ved Tec College i Ålborg, Danmark. Her så 
de at skolen hadde en bred fagopplæring innenfor 
malerfaget.

– Da begynte vi å drodle litt på mulighetene ved å få 
full læreplanutnyttelse og hvilke fordeler det kunne ha 
for rekrutteringen.

– Erasmus+ innebærer utveksling, integrering 
og kompetansebygging. Det handler om kultur, 
integrering, kompetansebygging og utveksling av 
kunnskap på tvers av Europa. Gjennom EØS-avtalen 
er vi i Norge også en del av dette, forteller Hans 
Inge Gudmundsen, daglig leder Byggfag ved 
Opplæringskontoret Telemark.

Opplæringskontoret startet med å sende nedover 
murerlærlinger til Ålborg. Disse kom tilbake og fortalte 
om stort læringsutbytte.

– Vi startet med mur, men ser at det er et enormt 
potensial for malerfaget. 
De startet derfor et pilotprosjekt også for maler- 
lærlinger. Søndag 30. januar dro de nedover med fire 
murerlærlinger og to malere. Oppholdet varte fram til 
30. april.
I Ålborg bor lærlingene på skolehjem, og de har klasse- 
rom- og verkstedundervisning i den samme skolen.

– Fordelen er at man har god tid til å lære og gjøre 
oppgavene ferdig. Det har hatt stor nytteeffekt 
på murersiden, og vi håper på like stor effekt på 
malerside. 

UTVEKSLING MED 
STORT LÆRINGSUTBYTTE

SAKSET FRA MALEREN.NO:

tlf 939 50 100
Power of aluminium
www.klaas.no

Klaas
tilhenger-
kraner
Utleie og salg
 33 m krokhøyde.
 3,5 tonn egenvekt.
 Lang rekkevidde.
 Lave kostnader.
 Tysk kvalitet.
 Effektiv hverdag.
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TSPFO O R

BEDRIFTEN ER HUNDRE ÅR ELDRE 
ENN SJEFEN. GULLSMEDMESTER 
ANNE HODNE ER FEMTE GENERA-
SJON I FAMILIEBEDRIFTEN.

AV GEORG MATHISEN 

I 135 år har de arbeidet i de samme lokalene, i 
Markens gate midt i Kristiansand. Anne Hodne bruker 
fremdeles noe av verktøyet som har vært med fra 
starten. – Smihamrene og litt annet. Det er veldig 
stas, sier hun.

FØRSTE KVINNE
Mestergull Hodne har nettopp hatt generasjonsskifte. 
Aslak Søren Hodne startet butikken i 1887. Han var 
tippoldefar til den ferske sjefen. – Jeg er første kvinne; 
ellers har det bare vært forfedre, forteller Anne Hodne.
Hun gikk omveien inn i gullsmedfaget, men har ikke 
angret et øyeblikk. – Jeg begynte egentlig på lærer-
utdanning, men så var jeg alltid litt nysgjerrig på faget. 
Jeg søkte på Plus-skolen i Fredrikstad, men så kom 
jeg ikke inn første året fordi jeg måtte ha grunnkurs i 
formgivingsfag. Så tok jeg det som privatist og kom inn 

året etter, forteller hun.
Med tolv gullsmedelever i klassen og 

medelever fra hele landet ble det fag 
nesten døgnet rundt.

– De som går der, de vil virkelig. Etterpå 
følte jeg at jeg måtte ha litt mer erfaring som 

vekstedgullsmed, så jeg jobbet et halvt års tid på 
Mestergulls hovedverksted på Ås før jeg flyttet hjem, 
forteller hun.

VIKTIG VERKSTED
Gullsmedmesteren har eget verksted i kjelleren under 
butikken. – Vi er store på reparasjoner. Vi bruker 
hovedverkstedet for fatning av diamanter og mer 
avanserte reparasjoner, men jeg tar så mye jeg kan 
her. Det er viktig for oss å ha verksted på huset og 
tilby at vi kan fikse ting litt fort, sier Hodne.
De siste to årene har hun merket at mange har 
ryddet i smykkeskrinene sine når de uansett har vært 
nødt til å være hjemme. Hun er glad for gjenbruk og 
kunder som tar vare på gamle tradisjoner og gamle 
smykker. Samtidig har butikken byttegullordning, og 
hun har sett en økning på innlevering av gammelt gull. 
Nysalget øker også, blant annet til cruiseturister.

14 
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HAR MED FAMILIEN
Den nye sjefen har med seg den faglige mentoren 
sin i butikken og på verkstedet. Jan Petter Hodne har 
rundet 67 år og overlatt ledelsen til datteren. – Jeg 
hadde egentlig ikke regnet med at Anne skulle overta, 
siden hun begynte på lærerutdanning, men jeg hadde 
jo et håp om at en av de tre kunne bringe tradisjonen 
videre, sier han.
Han har to døtre og en sønn, nemlig. – Søsteren min 
begynner her nå i september og skal ta seg av alt som 
har med marked å gjøre slik at jeg kan ha mer fokus 
på daglig drift, de ansatte og faget. Broren min er 
senterleder på Lillemarkens, kjøpesenteret rett nedi 
gaten, og sitter i styret, forteller Anne Hodne.

GUTTER MED KJEDER
Hun snakker varmt om å ta vare på faget.
– Det er viktig for oss. Merker og type varer i butikken 
endrer seg veldig, men for at kundene skal besøke oss 
i en fysisk butikk, må vi kunne faget og de må få en 
god kundeopplevelse. Hvis ikke, handler de bare på 
nett, sier hun.
– Vi er en butikk for alle generasjoner, og vi må ta vare 
på alle kundene i alle aldre og møte dem der de er, 
slår mesteren fast. Hun forteller om en tydelig trend 
blant guttene, som også skal pynte seg mye mer enn 
før med smykker.

MENTORPROGRAM
Før hun overtok, har hun også vært med i et 
mentorprogram gjennom Næringsforeningen i 
Kristiansandsregionen. – Det har hjulpet meg med å 
tre inn i rollen som daglig leder. Det var viktig for meg 
å ha en mentor som jeg absolutt ikke kjente, fra en 
helt annen bransje. Vi var 15 mentorer sammen og 
utvekslet masse erfaringer, forteller hun.
I sjette generasjon Hodne er det seks gutter og jenter 
som er for unge til å planlegge karrieren ennå. – Men 
vi håper så absolutt at det skal bli en sjette genera-
sjons gullsmedmester i familien, sier Anne Hodne.

  KOMPETANSE

– Vi har kjørt veldig mye på det 
faglige i omtaler og annonser, 
forteller Jan Petter Hodne, 
gullsmedmesteren og gemmologen 
som har overlatt familiebedriften 
til datteren Anne.

FOKUS PÅ
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RESULTATER
EGEN STAB GIR

MESTERN

SATSING PÅ 

OSLO BYGGENTREPRENØR UTFØRER MANGE 
FORMER FOR BYGGEOPPDRAG OG ENTREPRISER 
FOR PRIVATE FORBRUKERE, PRIVATE NÆRINGS-

AKTØRER, BORETTSLAG OG SAMEIER, SAMT 
OPP      DRAGSGIVERE INNENFOR KOMMUNAL OG 

STATLIG SEKTOR. BEDRIFTENS MÅLSETTING 
HAR FRA STARTEN AV VÆRT Å LEVERE ARBEID 

AV HØY KVALITET.

AV ROGER NYBORG
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 FOKUS PÅ   KOMPETANSE

– Vår viktigste reklame er omtalen 
våre kunder videreformidler til sine 
kontaktnettverk, forteller daglig leder 
Jens Herman Svartdahl.  
– Gjennomførte prosjekter gir oss gode 
referanser og anbefalinger som igjen gir tilgang 
til neste oppdrag.
For å opprettholde god kompetanse og levere arbeid 
av høy kvalitet har Oslo Byggentreprenør i alle år hatt 
en langsiktig strategi med satsing på en stor stab 
egne ansatte håndverkere. For tiden har firmaet hele 
16 tømrermestere på ansettelseslisten, og de fleste 
av dem har opprinnelig vært lærlinger i bedriften.  
– Bedriften har selvsagt en stor egeninteresse av å 
satse på kompetanse, men ønsket om mesterkom-
petanse drives primært frem av de respektive hånd-
verkerne selv. Flere av våre ansatte har gjennom årene 

hatt et selvstendig ønske om å videre-
utvikle seg med tilegning av ytterligere 
formell kompetanse utover svenne-

brevet. Mesterbrevet har for mange vært 
en naturlig vei å gå, forteller Svartdahl.

Hva gjør dere for å beholde kompetansen i bedriften?
– Vi har vært spent på hvorvidt noen av våre tømrer-
mestere ville prøve lykken på egenhånd, og benytte 
sin opplæring og kompetanse ved eksempelvis å 
starte egne konkurrerende bedrifter. Vår erfaring er 
at dersom vi kan tilby trygge og langsiktige arbeids-
plasser i et godt arbeidsmiljø, stabile betingelser uten 
risiko, samt løpende faglige utfordringer og arbeids-
oppgaver som tilsvarer det å drive egen forretning, 
så vil de fleste av våre tømrermestere bli værende og 
jobbe langsiktig i Oslo Byggentreprenør.

FO
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 FOKUS PÅ   KOMPETANSEMESTERN

TØMRERMESTERE I OSLO BYGGENTREPRENØR

Er kompetanseutvikling selvmotivert fra de ansatte 
eller har dere et eget kompetanseutviklingsprogram i 
bedriften?
– Vi tilbyr alle våre ansatte som måtte ønske mester-
utdanning å legge til rette for dette, både praktisk 
og økonomisk. Vi gjør kompetanseheving i bedriften 
også gjennom andre tiltak, og mesterbrev er på ingen 
måte en forutsetning for å få en karriereutvikling hos 
oss. Vi er likevel selvfølgelig stolte av, og ser det som 
en anerkjennelse av vår bedrift, at så mange dyktige 
mestere velger å jobbe hos oss.

KOMPETANSESATSINGEN GIR RESULTATER 
– Vi opplever at vår satsning på egne ansatte hånd-
verkere, med dokumentert erfaring og kompetanse, 

gir oss en stor fordel når oppdragsgivere skal velge 
utførende entreprenør. Dette gjelder ikke bare i 
formelle anbudskonkurranser, der både pris og 
kvalitet skal vektes. Vi opplever i stor grad invitasjoner 
til direkte forhandlinger med kunder som vet å verd-
sette dokumentert fagkompetanse, forteller Svartdahl.

Han legger til at tilliten fra kundene er skapt gjennom 
løpende hardt arbeid av en lojal stab gjennom snart 
35 år. Et arbeidsmiljø der alle hver dag gjør sitt for å 
bidra med positiv energi og entusiasme skaper trivsel, 
noe som er avgjørende for å holde et godt arbeidslag 
samlet over lang tid, avslutter Svartdahl.

• Alexander Kronstad Svensen
• Cato Vister Grube
• Fredrikk Smith
• Hans-Erik Rydgren
• Jahn Arne Jevne
• Jarle Torp
• Johan Stensrud
• Jonas Røgeberg    

• Marius Taftø Petersen
• Mats Martinius Bakkerud Liland    
• Morten Øien
• Robert Ranem Mohn
• Simon Belgen
• Ståle Torp    
• Thomas Wilhelmsen    
• Tobias Bliksrud Bjørnholt    



  KOMPETANSE

Veggstige-
konfi guratoren 
alle bør vite om!

FORDELER MED  
ZARGES VEGGSTIGE

• Online konfi gurator med alle tilvalg, 
tekniske tegninger, pris og leveringstid

• Fleksibelt system, lett å tilpasse alle bygg
• Velg mellom standard og skreddersydde 

veggstiger
• Alltid på lager, rask levering
• Vi lagerfører veggstiger i alle material-

kvaliteter; galvanisert stål, aluminium, 
rustfritt stål og syrefast stål (316/V4A).

• Testet og godkjent etter gjeldende EN 
normer (rømningsveier DIN14094, 
inspeksjoner EN18799, adkomst for 
maskiner EN14122)

• 10 års garanti mot material- og 
fabrikasjonsfeil

Lag fastmonterte stiger med den populære 
og brukervennlige gjør-det-selv-løsningen! 
På veggstige.no kan du med egne mål 
og noen tastetrykk konstruere godkjente 
rømningsveier og bedre adkomst for 
inspeksjon og vedlikehold. Grove Knutsen 
leverer også standard veggstiger.

Finn ut mer på groveknutsen.no
Prøv konfi guratoren på veggstige.no

Alltid 
på lager!
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HERR OG FRU KUNDE VIL GJERNE VIPPSE UTEN KVITTERING.  
ANNA FURHOFF JENSEN KJEMPER MOT ARBEIDSKRIMINALITETEN.  
HUN ER OVERRASKET OVER AT FOLK FREMDELES SPØR OM SVART ARBEID.

AV GEORG MATHISEN

BLIR SPURT OM  
Å ARBEIDE SVART
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 FOKUS PÅ  KOMPETANSE

Aldri har folk brukt mer penger på å pusse opp 
hjemme. Likevel vil de gjerne snyte på både skatt og 
moms. 
– Det er litt rart. Det virker som herr og fru er litt 
bevisstløse når det gjelder akkurat dette, sier maler-
mester Anna Furhoff Jensen.

MEDBYGGERE
Til daglig driver hun Malermestrene Jensen i 
Sandefjord sammen med ektemann og med- 
malermester Johnny Jakob. Men hun bruker mye tid 
og energi på å kjempe for faget, for byggenæringen 
og for seriøsiteten. Anna Furhoff Jensen er styre-
leder i Malermestrenes Landsforbund. I Vestfold og 
Telemark er hun en godt synlig medbygger.
Medbyggerne er prosjektet der både mesterlaug, 
fagforeninger og entreprenører har fått med seg 
kommunene, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet 
for å slåss for seriøst arbeid. – Det er helt fantastisk 
at vi også har fått med byggevarehusene. Det er der 
vanlige folk er, slår Jensen fast.

RINGER INGEN BJELLER
Mange arbeider aktivt mot de kriminelle som konkur-
rerer mot seriøse håndverkere. – Regjeringen har 
satt det på agendaen. Avisene har oppslag om det. 
Vi har mer og mer fokus på arbeidskriminalitet, sier 
malermesteren.
– For meg er det helt innlysende. Hvis du har fått flere 
tilbud og det ene er mye billigere – da må det ringe 
noen bjeller. Men da velger mange bare å ikke tenke 
gjennom det. Jeg skjønner at lommeboka er viktig for 
folk, men det er synd at det er sånn, sier hun.

RAMMER REKRUTTERING
Konkurransen fra de kriminelle gjør det vanskelig å 
rekruttere flinke ungdommer til bransjen. At så mange 
driver useriøst, henger tett sammen med at statusen 
til yrket er for dårlig.
– Vi ser at det er vanskelig å få tak i folk. Du kan bare 
spørre mamma og pappa om de har lyst til å anbefale 
barna sine å bli malere eller en annen type hånd-
verker. Der har vi fortsatt en jobb å gjøre. Vi må vise at 
dette er en god hverdag, sier Jensen.
En god hverdag er det, nemlig. For maleren er aldri 
to dager like. Maleren på et prosjekt og maleren som 
tar servicejobber, har to forskjellige hverdager. – Men 
uansett er dette en fin jobb. Så er det jo sånn at en 
flink håndverker alltid har jobb, understreker hun.
Malermestrene Jensen har så mye å gjøre at de som 
vil male huset, bør ringe om våren året før de vil ha 

gjort jobben. Mange malere var ikke i landet under 
pandemien, slik at det er et etterslep akkurat nå. 
Samtidig mangler malermestere over hele landet folk: 
De klarer ikke å rekruttere fort nok.

SVART ER KLEINT
– Det blir spennende å se nå. Hva gjør de useriøse, og 
hva gjør kundene? Med utgifter til strøm, og med det 
at de har begynt å reise igjen. Vi vet ikke helt hva som 
beveger seg rundt i markedet nå som det er åpent 
igjen. Og de seriøse har så mye å gjøre at det åpner 
opp for andre, sier Anna Furhoff Jensen.
Hun synes det burde ha gått inn hos folk flest at det 
er kleint å spørre noen om å jobbe svart. – Det er ikke 
det for alle. Det rare er at det i stedet blir kleint for 
den som blir spurt. Det må vi vekk fra. Arbeidsgiverne 
må ta den praten med de ansatte: Hvordan skal du 
svare når du blir spurt? Du må svare på en måte som 
gjør at det ikke er snakk om å gjøre arbeidet svart, 
men samtidig vil du jo ikke drite ut kunden, heller, 
forklarer hun.

FIKK SPARKEN
Blant håndverkerne opplever hun at holdningene har 
skiftet de siste ti–femten årene. Nå er det  normalt 
ingen ansatte hos en mesterbedrift som arbeider 
svart og tar jobb fra arbeidsgiveren lenger. Hvis det 
skjer, får det konsekvenser. Hun har opplevd mester-
bedrifter som har oppdaget sine egne arbeidsbiler 
parkert utenfor en bolig om kvelden.
– Det viste seg at ansatte jobbet svart. De fikk  
sparken på dagen. Heldigvis skjer det ikke så ofte. 
Men hvis de oppfører seg sånn, da er du nødt til å  
si dem opp uansett hvor flinke folk det er, sier  
Anna Furhoff Jensen.

Malermesteren er en frontfigur for Medbyggerne  
– en aksjon for hvitt arbeid.
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D a det kom nye forskrifter om å selge bolig 
fra nyttår, så de muligheten. – Markedet vil 
sikkert doble seg, tror Sindre Jakobsen.

Han snakker om at det ikke er lov å ta generelle 
forbehold om tilstanden på en bolig lenger, eller å 
selge den «som den er». Dermed blir det strengere 
krav til informasjonen fra den som selger og stren-
gere krav til tilstandsrapport.
– Rapportene er blitt mer omstendelige. I tillegg har 
ikke hytter og leiligheter hatt krav til rapport tidligere, 
men nå må de ha det, sier Marius Høgås. – Og det er 
en del fritidsboligomsetning på Helgeland, forteller 
Lars Emil Brattland.

FRISKT BLOD
De tre kameratene har så vidt passert 25 år. Med 
to mesterbrev i tømrerfaget og ett i ventilasjons- og 
blikkenslagerfaget som bakgrunn, i tillegg til et fagbrev 
i betongfaget, startet de Motakst i år. Kontoret er på 
Mo i Rana, men de takserer over hele Helgeland. I 
tillegg har de fått med seg Simon Utland-Hansen (22) 
– han begynte i bedriften i sommer og er også i gang 
med mesterbrevet.
– Når du tenker på en som er takstmann og bygg-

mester, tenker du nok på en mann i femtiårene. Det 
er litt artig at vi får unge folk og ferskt blod inn i 
bransjen, sier Brattland.
De fire forteller hvordan Mo kan vente seg 
markert befolkningsvekst, med ny flyplass og 
gigantisk batterifabrikk på gang.

MEGLERKUNDER
De får mange av oppdragene sine direkte 
fra eiendomsmeglerne.
– Dessuten anbefaler de oss videre, for 
det er ikke alle som vet hvem de skal 
velge som takstmenn, sier Jakobsen.
Noen selger uten megler, men har 
behov for en takstmann. Ofte får de 
oppdrag i forbindelse med skils-
misseoppgjør, og så er det noen som 
trenger forhåndstakst for å få lån.
– Vi utfører også byggekontroll: 
Reiser på byggeplassen og ser at ting 
blir gjort som de skal. Vi lager også 
reklamasjonsrapporter der noen har 
kjøpt noe og funnet ut at ting ikke er 
som det ble opplyst om, forteller Høgås.

RETT FRA MESTERBREV 
TIL TAKSTFIRMA
DE HAR DRØMT OM EGEN BEDRIFT SIDEN DE GIKK PÅ UNGDOMSSKOLEN. NÅ HAR LARS EMIL BRATTLAND, 

MARIUS HØGÅS OG SINDRE JAKOBSEN HVERT SITT MESTERBREV OG ET NYTT TAKSTFIRMA.
 

AV GEORG MATHISEN
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 FOKUS PÅ   KOMPETANSE

De stiller med både ferske mesterbrev og nye utdannelsesplaner. Simon Utland-Hansen (fra venstre), 
Lars Emil Brattland, Marius Høgås og Sindre Jakobsen driver Motakst.

LIDENSKAP
De tre forteller om en brennende lidenskap for bolig 
og eiendom så lenge de kan huske. De fulgte med på 
markedsprisene så fort de begynte å jobbe. 
Nå setter de en teknisk verdi og en markedsverdi. De 
treffer som regel greit på markedsverdien, selv om 
den avhenger av mye mer enn bare den tekniske 
standen til eiendommen. Til og med en øy har de 
fått taksere – det er solgt mange småøyer rundt 
på Helgeland i det siste, til dels til høye summer.
Fremover ser de for seg å satse litt bredere. 
Foreløpig holder de på med boliger. – Takstfaget 
er både landbruk, skjønn, næring og skadetaksering, 
sier Utland-Hansen. I tillegg til å være blikkenslager-
mester, tar Lars Emil Brattland nå intensivkurs som 
tømrer og har fullført elektro – han trenger tømrerkom-
petansen for å bli godkjent som takstmann.

OVER FORVENTNING
– Vi blir ikke rike av å taksere. Men vi har fått en 
bra start med mange oppdrag. Det har gått over all 
forventning, forteller de fire.
De har lagt seg midt på treet prismessig. – Det 
positive med kravet om å få inn takstmann på fast 

eiendom, er at vi ikke tjener noe om huset går til en 
million over takst eller om det går til en femtilapp 
og en halv Snickers. Vi får betalt for oppdraget vårt, 
fastslår Sindre Jakobsen.

To av tre mener at det er blitt tryggere 
å kjøpe bolig etter de nye reglene – de 
reglene som gir mer å gjøre til Motakst 
og andre takstmenn. Det er bransjeorga-
nisasjonen Norsk takst som forteller det i 
en pressemelding.
Yougov har gjort en måling og funnet 
ut at de fleste er godt fornøyde med 
reglene. 56 prosent mener at risikoen 
er blitt lavere for å kjøpe en bolig med 
skjulte feil og mangler.
Administrerende direktør David Ø. 
Helgesen i Norsk takst mener det er svært 
interessant at flertallet mener at både den 
som selger og den som kjøper bolig, har 
fordel av at bestemmelsene er skjerpet.

MENER KJØP 
ER TRYGGERE
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LEDIG KAPASITET?  LEDIG KAPASITET? 
VI SØKER ETTER MONTØRER I DITT DISTRIKTVI SØKER ETTER MONTØRER I DITT DISTRIKT

Gode penger å tjene på skorsteinsrehabilitering.

Enkel installasjon. – Gratis opplæring. Vi formidler 
jobber, sponser markedsføring, lagerfører deler,  
samt hjelper til med utregning av tilbud.

HEATFAB tynnveggede, rustfrie stålrør er godkjent av RISE 
(SINTEF) for rehabilitering av alle typer skorsteiner. Gir en trygg 
og økonomisk skorstein med bedre trekk. 25 års garanti.  
Ta kontakt for en uforpliktende prat om evt samarbeide.

SÅ ENKELT ER DET!
se www.heatfab.no

Importør/lager:
VANGBO A/S
2013 Skjetten, tlf: 63 98 12 20
e-post: vangbo@vangbo.no, www.heatfab.no



  -ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA    25

MER INFORMASJON OG PÅMELDING:
www.byggmesterskolen.no

NS 3420 - KRAV TIL UTFØRELSE 
4. oktober i Oslo

VÅTROMSKURS - FAGARBEIDER

11. - 12. oktober i Oslo 

ARBEIDER PÅ 

18. - 19. oktober i Oslo 

BYGGEPLASSLEDERSTUDIET 

Oppstart 25.-26. oktober i Tromsø
4 modulsamlinger á 2 dager

Håndverkerens Våtromsveileder HVV

⊲ For alle som påtar seg utførelsesentrepriser
   etter standariserte byggesaksdokumenter 
   der NS3420 er lagt til grunn.

⊲ Påmeldingsfrist: 29. september

⊲ For alle som ønsker fagkompetanse i 

⊲ Påmeldingsfrist: 4. oktober
   bygging av våtrom etter gjeldende TEK.

⊲ For alle som utfører og/eller prosjekterer

⊲ Påmeldingsfrist: 12. oktober
 tiltak på eksisterende bygg.

⊲ For alle som på vegne av utførende bedrift, 
   skal lede drift av byggeplasser.
⊲ Påmeldingsfrist: 18. oktober

EKSISTERENDE BYGG

DOBBELT SÅ MANGE FAG- 
ARBEIDERE I BYGG OG 
INDUSTRI FÅR VIDERE- 
UTDANNING I ÅR

SAKSET FRA BYGGENÆRINGENE LANDSFORENING:

SYV FAGSKOLER FRA AGDER TIL TRØNDELAG 
FÅR 23 MILLIONER KRONER ÅRLIG I TRE ÅR. 
PENGENE SKAL GÅ TIL FLERE STUDIEPLASSER 
PÅ KORTE OG FLEKSIBLE VIDEREUTDANNINGER. 
ALLE UTDANNINGSTILBUDENE TAR UTGANGS-
PUNKT I KONKRETE KOMPETANSEBEHOV I 
BEDRIFTER.

I år får flere enn 2100 fagarbeidere innen bygg 
og industri tilbud om videreutdanning gjennom 
Industrifagskolen. Det er dobbelt så mange som i fjor. 
To av tre norske bedrifter mangler folk med den rette 
kompetansen. Høyt kvalifiserte fagarbeidere er et 
viktig konkurransefortrinn, særlig i de eksportrettede 
industribedriftene. 

70 ULIKE VIDEREUTDANNINGER 
I statsbudsjett for 2021 besluttet Stortinget å bevilge 
37,8 millioner kroner til studieplasser i høyere yrkes-
faglig utdanning, øremerket studieplasser innenfor 
rammen av det som kalles «Industrifagskolen». 
Pengene skal gå til korte videreutdanningstilbud som 
svarer på konkrete kompetansebehov innen industri 
og bygg, til de som allerede er i jobb.
I vår lyste Direktoratet for høyere utdanning og 
kompetanse (HK-dir) ut midler. Syv ulike fagskoler 
søkte om støtte, og alle oppfylte kvalitetskravene for 
tildeling. Samlet tilsvarer det 317 fulltids studie- 
plasser i året, men siden det er snakk om korte, 
modulbaserte utdanningstilbud, betyr det at over 
2100 fagarbeidere nå får tilbud om relevant videre- 
utdanning på 70 ulike kurs og moduler.

TREÅRIG RAMMETILDELING GIR 
FORUTSIGBARHET
- Den grønne omstillingen i industrien må starte 
med fagarbeiderne. Derfor er denne veksten svært 
gledelig. Den viser at utlysningen treffer behovet 
og sikrer fagskolene bedre forutsigbarhet. Det er 
viktig, fordi vi vet hvor krevende det er å skaffe nok 
lærerressurser med industribakgrunn. Nå må vi 
som parter sørge for god tilrettelegging for ansatte 
i bedriftene slik at tilbudene blir tatt i bruk, sier 
Kristian Ilner, rådgiver i Fellesforbundet.
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Europas første 
El-PICK UP

Utstyrspakke verdi 50.000,- Nå kr  0,- 2.699,- pr mnd *

Europas første elektriske Pick Up lanseres nå i Norge. Etter enorm forhåndsinteresse er bilen 

nå tilgjengelig for bestilling med levering i løpet av 3-4 måneder. Pick Up modeller er i mange 

land den mest solgte biltypen. Det er en utrolig stor, romslig og praktisk bil for alle formål - som 

jobb, fritid og ferie. Drømmen om en 5 seters Pick Up er stor også i Norge, men med Norges høye 

bilavgifter har det blitt med drømmen når en 5 seters Pick Up fort koster over 1 million kroner.  

Elektriske Maxus eT90 leveres nå til utrolige 549.900,-. Les mer på Maxus.no 

Ryggekamera 360 grader, panorama soltak, Adaptiv cruise control, elektrisk bakluke, trådløs mobillader, 
elektrisk justerbare seter, ambiente kupelys, touchscreen med Apple Carplay, elektrisk foldbare og 
oppvarmede sidespeil, Skinnseter. Verdi: 50.000 - 1 mnd GRATIS forsikring ved kjøp av ny Maxus.

*Maxus Euniq6 SUV inkl Vinterhjul, Metallik lakk
*35% Ek. Kr. 136.465,- lånebehov 258.430, 10 år kr. 2.699,- med nom. rente 
3,90%, Effektiv rente 5,12%. Kostnad kr. 70.471,-, totalt kr. 323.906,-

“Er dette verdens største bagasjerom i en femseter?” Dagens Næringsliv   •  “Dette er en plassorgie til lavpris” TV2/broom.no

“Denne store el-SUV-en kan du få på ‘’billigsalg”” VG   •   “Det finnes bare ett alternativ til denne bilen: To biler”  NAF/motor.no

KUN 549.900,- Forhåndssalget har startet 

El Pick up Mestern nr 3.indd   1El Pick up Mestern nr 3.indd   1 26.08.2022   14:2626.08.2022   14:26
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MESTERBREVNEMNDA PÅ ARENDALSUKA

MESTERBREVNEMNDA VAR AKTIVT 
TILSTEDE UNDER HELE ARENDALSUKA 
BÅDE PÅ STAND OG MED 7 EGNE ARRANGEMENTER I MESTERNES HUS

Heidi Tveide, daglig leder i 
Mesterbrevnemnda, serverer mesterbak-
verk fra Bakermester Bergshaven.

Lokalene til Arendal Håndverk- og Industribedrifters Forening ble under Arendalsuka 
omdøpt til Mesternes Hus og var hver dag fylt opp med ivrige deltagere i flere debatter.

Praten gikk livlig rundt bordet og det var 
en interessert næringsminister  
som deltok aktivt.

Fylkesordfører Arne Thomassen  
argumenterer ivrig overfor Qorban 
Merzaei i Qorban Stein Solid AS som 
vurderer å ta mesterbrev som murer.

Debattene gikk livlig og det var mange 
som ønsket å ta ordet til beste for 
yrkesfag og mesterbrev.
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Oldermann Tellef Tobias Christensen, i Arendal Håndverker og Industribedrifters Forening var høytidelig kledd for gjennomføring av 
seremonien.

Pensjonert tømrermester og murer Einar Gjeruldsen fra Brødrene Gjeruldsen AS  
besøkte standen sammen med kona Berit og slo av en prat med leder av 
Mesterbrevnemnda Aksel Hagen og daglig leder Heidi Tveide på siste dag av Arendalsuka.

Mesterbrevnemnda sin stand var plassert i politisk gate 
på Arendalsuka.

Standen ble betjent både i sol og  
kraftig regnvær 

Næringsminister Jan Christian Vestre tok 
seg god tid til å gratulere hver enkelt av 
de som mottok sitt mesterbrev.

15 000 vannflasker ble delt 
ut av Norsk Vann til tørste 
utstillere og besøkende på 
Arendalsuka. Folk stod i lang 
kø for å få fylt flasken sin 
med Arendals vann.
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MESTERBREVNEMNDA PÅ ARENDALSUKA

HØYTIDELIG UTDELING
AV MESTERBREV

DET ER MESTERNE OG FAGARBEIDERNE 
SOM SKAL GJØRE DET MESTE AV JOBBEN 
MED Å BYGGE NORGE SOM ET RETTFERDIG 
LAVUTSLIPPSSAMFUNN, SIER NÆRINGSMINISTER 
JAN CHRISTIAN VESTRE.

AV GEORG MATHISEN

Statsråd Vestre 
feiret nye mestere i Agderi Agder
Årets ferske mestere øst i Agder fikk en opplevelse 
utenom det vanlige da de mottok mesterbrevet sitt: 
Næringsministeren sto for både utdelingen og godord 
om mesterbrevet og hvor viktige de nye mesterne er 
for landet.
– Det er en stor ære og glede, kunne Jan Christian 
Vestre melde før han snakket direkte til mesterne:

VIKTIG RESSURS
– Mesterbrevet er en bekreftelse på den kompetansen 
og det faget dere besitter, på dere som kompetente 
fagpersoner og på kompetansen deres som ledere. 
Dette er en beskyttet tittel og en tittel dere kan og 
skal være stolte over.
Vestre drømte egentlig om å bli elektriker, men endte 
opp som «en skarve jurist». – Heldigvis gikk det bedre 
for dere, sa han til de nye mesterne.

– Norge har fantastiske naturressurser og best 
forutsetninger i verden for å lykkes, men det er 
kompetent arbeidskraft som er den viktigste 
ressursen. Det er mestere og fagarbeidere som 
skal gjøre det meste av jobben når vi skal bygge et 
rettferdig lavutslippssamfunn. For å realisere det 
grønne skiftet og finansiere verdens beste velferdsstat 
er vi helt avhengige av kompetent arbeidskraft, sier 
Jan Christian Vestre.

AMBASSADØRER
Han ser på mesterne som selve ambassadørene for 
fag- og yrkesopplæringen – forbilder som kan lokke 
flere unge til å satse på en fremtid i et av fagene. 
Dessuten spiller mesterne en viktig rolle i  
å videreutvikle fagene og finne smarte løsninger 
og innovasjoner, peker han på.
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– Dersom dere trekker i riktig retning, vil det bety mye 
for kundene deres, lokalmiljøene deres og landet vårt!
Oldermann Tellef T. Christensen i Arendal Håndverk- 
og Industribedrifters Forening (AHIF) oppfordrer de 
nye mesterne til å sørge for at det fortsetter å være 
slik at det å være mester forbindes med styrke og 
seriøsitet.

– Vi som har gått gjennom studier, ofte samtidig med 
full jobb, vet hva det vil si av tålmodighet og slit, sier 
Christensen. AHIF representerer 26 fag, og de fleste av 
de 1390 medlemmene er mestere.

TRENGER FLERE I JOBB
Fylkesordfører og rørleggermester Arne Thomassen 
har vært heltidspolitiker lenge, men mesterbrevet 
henger på hjemmekontoret slik at han kan se på det 
hver eneste dag.

– Er det noe vi trenger i denne regionen og i landet, så 
er det fagarbeidere. Agder fylkeskommune har over 
11.000 elever i videregående skole, og denne gangen 

valgte 54 prosent yrkesfag. I tillegg har vi nesten 4000 
lærlinger og 500 elever på fagskolen, forteller han.
Thomassen trekker frem batterifabrikk, flytende 
havvind, satsing på hydrogen og biozin som 
eksempler på nye prosjekter i Agder. Levekårene skal 
opp og utslippene ned, samtidig som nesten 6000 
står utenfor arbeidslivet. – Vi trenger mange av dem i 
jobb, og da kommer dere som fremtidige mestere inn 
i en spesielt viktig rolle: Ta imot lærlinger, ta imot dem 
som droppet ut, vær opplæringsbedrift med stolthet 
og bidra til at vi får et løft! oppfordrer han.

– I et urolig Europa er det viktig å ha jobb. Kommer du 
ikke ut jobb, har du mindre livskvalitet, sier fylkes-
ordføreren og rørleggermesteren.

15 nye mestere. Foran fra venstre: Fylkesordfører Arne Thomassen, daglig leder i Mesterbrevnemnda Heidi Tveide, 
Jarl-Erik Eivindsen Joten, næringsminister Jan Christian Vestre, John Thomas Jåvold Githmark og Rune Trollbergvik. I midten fra 
venstre: Lars Tjemsland, Inge Grimsland, Marcus Kittel, Sigbjørn Boye, Lasse Imeland, Bjarne Mørland Tveit, Martin Stiansen Huth og 
Espen Aasbø. Bak fra venstre: Artur Østerholt, Eirik Syvertsen, Kristoffer Gullhav, oldermann Tellef T. Christensen og Andreas Møretrø.
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Rollemodeller. De som inspirerer til å velge utdanning og 
yrke. De inspirerer til debatt, også. En av de aller mest 
engasjerende av nesten 2000 debatter på Arendalsuka 
kom da Mesterbrevnemnda inviterte til å snakke om 
lærere, rådgivere og gode rollemodeller.

HOSPITERING
– Hvordan skal de velge noe som de ikke vet hva er? 
spør Marianne Stray Aas. Hun er rådgiver i Kristiansand 
kommune. Der har kommunen et omfattende opplegg 
for å arbeide mot utenforskap: Flere i arbeid. Sju 
forskjellige prosjekter retter seg mot ungdommer fra 
ungdomsskolen og helt opp til folk i 30-årsalderen.
– Det som hjelper dem aller mest, er å hospitere. I ulike 

UNGE SOM SKAL VELGE VEIEN VIDERE, MÅ HA ROLLEMODELLER I YRKESFAGENE. ALLER MEST HJELPER 
DET OM DE FÅR MULIGHETEN TIL Å PRØVE SEG I ET YRKE.

AV GEORG MATHISEN

yrker, og også på videregående skole for ungdoms- 
skoleelevene. Det burde alle elever hatt, sier hun.  
Et tretimersopplegg med et yrke, for eksempel – men 
da må skolen i tilfelle få inn noen fra yrkene til å fortelle 
og veilede.
– Det er utrolig viktig å ha en tett forbindelse mellom 
skole og næringsliv. Lærere, elever og ikke minst fore-
satte trenger å vite hva som er behovene i vår region. 
Bedrifter som ønsker å rekruttere, må ta inn klasser  
på bedriftsbesøk og elever i arbeidsuke, sier hun. 
Aas trekker frem småhusprosjektet til entreprenør- 
foreningen EBA som et godt eksempel.

REDD FOR Å FALLE UTENFOR
Tallak Haugen Hasdal er en av dem som var redd for 
å falle utenfor den gangen han skulle gjøre et valg. 

ROLLEMODELLENE
må vise de unge hva 
YRKESFAGENE er

Jorodd Asphjell (Ap)  
og Arne Thomassen (H) 
er skjønt enige om at 
håndverk må tilbake  

i grunnskolen.

Du trenger ikke 
å være sterk gutt 
lenger for å velge 
yrkesfag, peker Liv 
Bjørnson på.

MESTERBREVNEMNDA PÅ ARENDALSUKA

LÆRERE, RÅDGIVERE  
OG GODE ROLLEMODELLER  
ER VIKTIG FOR UNGDOMS  
UTDANNINGS- OG YRKESVALG

DEBATT
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31-åringen forteller om lærere som var opptatt av at 
han som hadde gode karakterer, skulle begynne på 
studiespesialiserende.
– Jeg var redd for å falle utenfor i kameratgjengen. 
Kameratene valgte alt fra mekanikk til kokkelinje,  
sier han.
Selv er han butikkmedarbeider på Eurospar 
Brokelandsheia, ved E18 i Gjerstad. – Det var gøy å 
begynne å jobbe, og jeg har bare hatt det gøy siden  
jeg begynte, sier han.
Hasdal forteller hvordan sjefen hans, Tore Solstad, 
oppmuntrer alle i butikken til å ta fagbrev. Selv har 
han tatt to siden han begynte i butikken: Først salg og 
service, så kontorfaget.

FAGARBEIDERE, IKKE INGENIØRER
Studierektor Liv Bjørnson på Sam Eyde videregående 
skole mener at vi er blitt litt for ivrige til å fremsnakke 
yrkesfagene. – Det er så mye fokus på mulighetene at 
pendelen har svingt litt tilbake i feil retning. I iveren 
etter å fremsnakke yrkesfag snakker vi dem ned. Det  
er få som slutter med et fagbrev, sier hun.
Da tenker hun på at de fortsetter videre, og det  
bør ikke alle gjøre. – Vi trenger fagarbeidere, ikke 
ingeniører. Vi må slå et slag for verdien av fagarbeidere 
i seg selv.

IDRETT
Både Bjørnson og stortingsrepresentant Jorodd 
Asphjell (Ap) trekker frem mangelen på et yrkesfaglig 
tilbud til idrettsutøvere.
 

– En toppidrettsutøver måtte være drømme- 
arbeidstageren som tar vare på helse og kosthold.  
For dem kan vi nesten bare tilby studiespesialiserende. 
Hvorfor klarer vi ikke å samarbeide bedre for å få 
flere toppidrettsutøvere til å velge yrkesfag? Det er 
grenser for hvor mange ekspertkommentatorer med 
toppidrettsbakgrunn vi trenger, sier Liv Bjørnson.

HÅNDVERK I SKOLEN
Jorodd Asphjell er firebarnsfar, og alle fire valgte 
studiespesialiserende. – Det er knyttet nettopp til 
idrett, sier Asphjell, som selv har vært visepresident 
i Idrettsforbundet. – Studiespesialiserende er den 
eneste muligheten hvis du vil kombinere med idrett.  
Vi som politikere må fremsnakke yrkesfag, sier han. 
Selv har Asphjell fagbrev i grafiske fag.
Allerede i grunnskolen mener han at det må satses 
mer på håndverk. Han kan ikke huske at barna hans 
noen gang hadde med noe fra sløyden. Det samme sier 
fylkesordfører og rørleggermester Arne Thomassen 
(H). – Det må satses mer på håndverk og sløyd,  
sier han.
Asphjell mener at frafallet som vi ser i videregående 
skole, starter i ungdomsskolen. – Det frafallet starter 
kanskje allerede i barnehagen, sier byggmester Jan 
Lindal, som er hovedeier i Lindal Gruppen og Lindal 
Hus i Risør. – Vi i Agder har god skole, understreker 
han.
Fylkesordfører Thomassen vil starte ved kjøkken-
benken. – Vi må snakke pent om frisøren, om den som 
har tatt en butikkutdanning. Vi må ikke gjøre det 

Tallak Haugen Hasdal 
er en av alle dem som 
har fått beskjed om at 
han burde gå videre på 
allmennfag, nå studie-
spesialiserende, fordi han 
hadde gode karakterer. 
Nå har han to fagbrev og 
trives veldig godt på jobb.

Kris Haanes og  
Marianne Stray Aas 

snakker varmt for å la 
ungdommene få oppleve 

forskjellige yrker  
i praksis.
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ovenfra og ned. Jeg har barn som har valgt hver sin 
retning. Den ene har tatt universitetsutdannelse, 
den andre har det ikke. Den som jeg får spørsmål om 
hva driver med, er den som har universitetsutdannelse, 
sier han.

MÅ BETALE
Fylkesordføreren forteller den samme historien som 
mange andre om hvordan slektninger som var skole-
flinke, fikk beskjed av rådgiverne på ungdomsskolen 
om at de måtte ta det som da het allmennfag. – Den 
ene nevøen min sa at det var nettopp derfor han skulle 
gjøre som onkel, velge yrkesfag og starte eget firma, 
sier en stolt Thomassen.
Han retter kraftig kritikk mot dem som ikke vil betale 
det håndverkeren koster. – Hvis du går til en advokat, 
betaler du 2000 kroner timen. Det verste jeg vet, er de 
som går til en frisør og ikke vil betale det frisøren skal 
ha. Du må betale for håndverkstjenester!

UNGDOMSBEDRIFT
Kris Haanes gir ungdommer praktisk erfaring. Han er 
styreleder for Ungt Entreprenørskap Agder og trekker 
frem ungdomsbedriften i Risør som syr bager av seil.
– Det viktigste er prosessen som de skal igjennom. 
Vi kan jobbe med tankesett, men det er ikke vår jobb 
å fortelle hva de skal bli. Forskning viser at du øker 
sjansene dine ganske effektivt hvis du har jobbet i en 
ungdomsbedrift, sier han.
Liv Bjørnson trekker frem hvordan yrkesfagene har 
endret seg slik at du ikke trenger å være sterk gutt 

lenger. – Det tyngste faget nå er helse, sier hun. Arne 
Thomassen, på sin side, peker på likestilling ikke bare 
med tanke på kjønn, men også på de som er svake i 
norsk språk. Dessuten trekker han frem et innspill fra 
en politisk motstander, opposisjonsleder Gro Bråten 
(Ap) i Agder fylkesting:

SJU OM MORGENEN
– Hvorfor skal de fleste håndverkere begynne sju om 
morgenen? Det skaper problemer for overlapp med 
barnehagen. På kontor er det vanlige å begynne åtte. 
Hvorfor kan ikke fagarbeidere også begynne åtte?
AOF-rådgiver Monica Moen snakker om rollemodell-
teamet i Oslo kommune og gir råd om å sende ut unge 
mennesker som står i det selv for å snakke om fagene:
– Send ikke ut «enda en voksen som skal stå og fortelle 
hvor fint dette faget er». Vi sender ut lærlingen vår,  
sier Moen, for det gir best resultater.

MESTERBREVNEMNDA PÅ ARENDALSUKA
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som en del av
kvalifikasjonen

NORSK KVALIFIKASJONSRAMMEVERK FOR 
LIVSLANG LÆRING (NKR) ER ET VERKTØY SOM 
SKAL SAMLE NORSKE KVALIFIKASJONER I ET FELLES 
RAMMEVERK. I NORGE HAR MYNDIGHETENE 
VALGT Å KUN INKLUDERE FORMELLE 
UTDANNINGER I NKR. DETTE GJØR AT 
MESTERKVALIFIKASJONEN, DER PRAKSIS 
OPPARBEIDET I ARBEIDSLIVET ER  
EN VESENTLIG DEL AV KOMPETANSEN,  
IKKE ER INNPLASSERT I RAMMEVERKET.   
DAGLIG LEDER HEIDI TVEIDE  
I MESTERBREVNEMNDA  
OPPFORDRER TIL Å LÆRE  
AV ØSTERRIKE.

AV GEORG MATHISEN

Etterlyser
mester-

HVORFOR HENGER NORGE ETTER 
MED Å INNPLASSERE MESTER-
KVALIFIKASJONEN I NASJONALT 
KVALIFIKASJONSRAMMEVERK?

DEBATT

det norske
kvalifikasjons-
rammeverket
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positivt. Resultatet er økt rekruttering, verdsetting 
og bedring i hvor folk kan jobbe og hvilke oppdrag de 
kan ta, sier hun.

TILTAKSKLASSER
Øivind Ørnevik, som er fagsjef for kompetanse  
i Byggmesterforbundet, snakker om tiltaksklassene. 
– Vår bransje er delt i to. Den ene er veldig fornøyd 
med mesterutdanningen som den er nå. Den andre 
delen er de som kanskje har mange ansatte og 
føler at de mangler kompetansen i for eksempel å 
dimensjonere en høyere tiltaksklasse. I det øyeblikket 
mesterkvalifikasjonen skal innplasseres i NKR, blir det 
en diskusjon om hvor, sier han.
Også Ørnevik viser til sentraleuropeiske mester-
ordninger: – I Sveits kommer mesterutdanningen på 
topp av ingeniør og arkitekt. Den er ganske lik, men 
du må ha disse andre utdanningene først. I et land 
med over åtte millioner innbyggere utdannes det 
40 byggmestere i året. Det er en helt annen status og 
en helt annen kunnskap, sier han.

I Norge er det ikke så viktig hva du kan – det er 
viktigere hvor du har lært det. I hvert fall ser det slik 
ut om du ser på kvalifikasjonsrammeverket. – Vi er 
langt på etterskudd sammenlignet med resten av 
Europa, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.
Hun snakker om NKR, nasjonalt kvalifikasjons-
rammeverk for livslang læring. Begrepet er vanskelig, 
og innholdet er enda vanskeligere. Men kort og enkelt 
sagt gir NKR en oversikt over utdanningsnivåer 
i Norge og plasserer ulike utdanninger på  
forskjellige nivåer.
Her er grunnskole på nivå 2, fagbrev på nivå 4A, 
studieforberedende på nivå 4B og akademiske  
grader fra nivå 6 til 8. Blant annet. 
Mesterkvalifikasjonen, derimot, er ikke med i det 
hele tatt.

– LO ER PÅDRIVER, OGSÅ FOR Å FÅ MESTER- 
KVALIFIKASJONEN INN I RAMMEVERKET. PÅ DEN 
MÅTEN VIL VI VISE AT YRKESFAG OG MESTERBREV 

ER EN KARRIEREVEI, IKKE EN BLINDVEI.

GA RESULTAT
– Dette er et politisk vedtak, sier Tinnlund. – LO er 
pådriver, også for å få mesterkvalifikasjonen inn i 
rammeverket. På den måten vil vi vise at yrkesfag og 
mesterbrev er en karrierevei, ikke en blindvei.
Mesterne selv er svært opptatt av aksept av mester-
kvalifikasjonen, forteller daglig leder Heidi Tveide i 
Mesterbrevnemnda. Hun vil gjerne lære av Østerrike.
– Der er mesterbrevet innplassert i det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket. Det har vært bare 

– RESULTATET ER ØKT REKRUTTERING, VERD-
SETTING OG BEDRING I HVOR FOLK KAN JOBBE OG 

HVILKE OPPDRAG DE KAN TA.
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– FOR NÆRINGSLIVET HAR IKKE NKR NOEN STOR 
VERDI, MEN DET BETYR IKKE AT DETTE IKKE ER 

VIKTIG, SIER ESPEN LYNGHAUG.

Furholt har ikke noen prinsipielle motforestillinger 
mot å innpasse mesterbrevet, men han ser mange 
mulige problemer. – Hvordan skal det gjennomføres? 
Hva tenker dere at dere skal oppnå? Vær forsiktige 
med hva dere ønsker. Dere vil veldig fort møte på 
en utdanningssektor som opplever dette som en 
regulering. Jeg tror ikke Mesterbrevnemnda er 
interessert i enda en regulering. Jeg er avventende til 
hva dere tror at dette skal løse, sier Jon Furholt.

LOVET FOR 15 ÅR SIDEN
– For næringslivet har ikke NKR noen stor verdi, men 
det betyr ikke at dette ikke er viktig, repliserer Espen 
Lynghaug.
Heidi Tveide utfordrer politikerne:
– Hva er det verste som kan skje? Vi var lovet dette 
for 15 år siden. Partene har vært enige. Hvor lenge til 
må vi vente?

YRKESVEIEN
Espen Lynghaug mener at Mesterbrevnemnda kan 
være med og sprenge noen dører. Lynghaug er 
pølsemaker mester; nå arbeider han som spesial-
rådgiver i utdanning og kompetanse i NHO Mat og 
Drikke. Han oppfordrer oss til å tenke gjennom hva 
det arbeides for:
– Jeg tror vi trenger et annet NKR for at yrkesfagene 
skal trives der. Det ligger en klar fare her: Har du 
havnet i én «etasje», er det komplett umulig å komme 
seg ut av den igjen, sier han.
Rektor Eirik Hågensen på Fagskolen i Viken forteller at 
fagskolene også har problemer: – Det vi ser på som 
en utfordring, er at man i Norge ikke klarer å ivareta 
et utdanningssystem som ivaretar dem som går 
yrkesveien, sier Hågensen.

– FORSIKTIG!
– Jeg er nok den store, stygge ulven her, innrømmet 
seniorrådgiver Jon Furholt i Nokut da han møtte 
mestere, politikere og bransjefolk til diskusjon på 
Arendalsuka. Det er Nokut, Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen, som står bak rammeverket.
– Hypotesen var at NKR ville ha mye å si for arbeids-
livet og ikke så mye å si for utdanning. Det er det 
motsatte som har skjedd, sier han.

– DEN ANDRE DELEN ER DE SOM KANSKJE HAR 
MANGE ANSATTE OG FØLER AT DE MANGLER 

KOMPETANSEN I FOR EKSEMPEL Å DIMENSJONERE 
EN HØYERE TILTAKSKLASSE.
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SAMHANDLING SOM VIRKE-
MIDDEL FOR Å REDUSERE 
KOMPETANSEGAPET

DEBATT

VIL HA 
MESTER BREV

BEDRIFTENE MANGLER ANSATTE MED MESTER-
BREV, OG FÆRRE MESTERBREV GIR I NESTE 

OMGANG FÆRRE LÆREPLASSER. NÅ VIL NAV 
GJERNE VEILEDE FLERE MOT ET MESTERBREV.

AV GEORG MATHISEN

For første gang ble spørsmålet om behov for 
mesterkompetanse stilt i kompetansebarometeret 
til NHO. Resultatet viser at det ikke bare mangler 
folk med fag- og svennebrev, men også folk med 

mesterbrev. Seks av ti håndverksbedrifter trenger 
ansatte med mesterbrev.

– Vi må jobbe veldig grundig med å tilpasse ut  -
danningstilbudet til det arbeidslivet trenger, sier 

utdanningsdirektør Arly Hauge i Agder fylkeskom-
mune. Han peker på at det gjennom mange år er 
varslet at Norge går mot en tid der det ikke er nok 

mennesker i arbeidsfør alder.

I NAVS 
VERKTØYKASSE

FRA AAP TIL MESTER
Nav lanserer mesterbrevet som en løsning for flere 
av dem som går på arbeidsavklaringspenger:
– Hvordan kan du veilede på den kompetansen 
du har og bygge den videre? I Agder har vi 13.000 
personer med nedsatt arbeidsevne, og cirka 10.000 
av dem har arbeids avklaringspenger, forteller assis-
terende direktør Hilde Høynes i Nav Agder.
Hun understreker at slett ikke alle kan utdannes 
videre. – Kan vi veilede flere til mesterbrev? Har de 
kompetanse til det? Her trenger vi å skoleres mer, 
sier hun.

FLERE LÆRLINGER
Samtidig peker hun på at flere med mesterbrev 
også betyr at flere vil få muligheten til å ta fag- 
eller svennebrev:
– De som har mesterbrev, etablerer egne bedrifter 
og har stor forståelse for å ta inn lærlinger. Jo færre 
mestere vi får, jo mindre marked får lærlingene. 
Tusenvis tar vg1 og vg2, men mangler læreplass. 
Det er stort potensial i disse unge: Vi er inne 
på losordningen og vet at det virker, sier hun. 
Losordningen er et tiltak som følger opp unge 
mellom 16 og 21 år i Aust-Agder som ikke er i 
videre gående opplæring eller som ikke kan dra 
nytte av utdannings- eller jobbtilbud.
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I VERKTØYKASSEN
Ap-politiker Abel Cecilie Knibe Kroglund skulle gjerne 
hatt inn mesterbrevet som en del av det hun omtaler 
som Navs verktøykasse:
– Nav har mange verktøy, men mesterbrevveien er 
ikke i den verktøykassen. Det er toppveien for en 
håndverker. Den er kortere og mer rasjonell enn å 
sende en ingeniør inn på helseutdannelse, sier hun og 
lurer på hva som skal til for å få med mesterbrevet.
– Det er i verktøykassen, men vi har for lite kjennskap 
til det, sier Hilde Høynes.
Daglig leder Heidi Tveide i Mesterbrevnemnda 
bekrefter at et mesterbrev i neste omgang fører til 
læreplasser. – Mesterne er bærebjelken i fagopp-
læringen vår. Norge trenger flere mestere. Vi må vokse 
på mesternes premisser, sier hun.
Arly Hauge trekker også frem fagskolene. – Vi har økt 
fra 16.000 til 28.000 som går på fagskole. Fagskolene 
utvikler seg mer og vokser, sier han.
– Da vi evaluerte mesterbrevordningen, så vi at den er 
kjempebra og gir vekt for bedriftene. Det negative er 
at veldig få visste hva den innebar, forteller Hildegunn 
Fardal, som leder yrkesseksjonen for kirke, kultur og 
oppvekst i Fagforbundet Agder.

PLASSMANGEL
– Vi hører aldri om leger eller sykepleiere som ikke 
får praksis. Men på vg2 sier de: «Beklager, vi har ikke 
lærlingplass til deg». Vi skulle aldri hatt en eneste 
ungdom som ikke fikk lærlingplass, sier Høynes.
Rådgiver Anne K. Simonsen hos NHO Agder peker på 
at det er skjevheter – en «mismatch» –mellom fagene. 
– Vi har 100 ledige lærlingplasser, sier hun.
Øivind Ørnevik i Byggmesterforbundet mener det er 
betegnende at en som har en ren teoretisk utdanning 
og en bachelor oppfattes som å ha en høyere grad 
enn en som har svennebrev, har jobbet noen år og så 
har to år på skolebenken på teknisk fagskole.

– DE SOM HAR MESTERBREV, ETABLERER EGNE 
BEDRIFTER OG HAR STOR FORSTÅELSE FOR Å TA 
INN LÆRLINGER. JO FÆRRE MESTERE VI FÅR, JO 
MINDRE MARKED FÅR LÆRLINGENE.

De møttes til paneldebatt på Arendalsuka i regi av 
Mesterbrevnemnda – fra venstre Anne K. Simonsen, 
Abel Cecilie Knibe Kroglund, Hilde Høynes, Arly Hauge 
og Øivind Ørnevik.
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MANGE MANGE PENSJONERTE MESTERE  
FANT VEIEN TIL FANT VEIEN TIL MESTERNES HUS

Mange av våre lokale håndverkere har vært registrert som mestere lenge 
og har nå rukket å bli pensjonister. Mesterbrevnemnda syns det er viktig å 
ta vare på både aktive og pensjonerte mestere og inviterte til lunsj under 
Arendalsuka. Praten gikk livlig og det ble delt mange historier. Blant annet 
fortalte Knut Guttormsgaard om hvordan håndverkerforeningen ble 
startet i 1847. Årsaken var at Stortinget i 1839 opphevet laugsvesenet som 
hadde eksistert siden middelalderen. Da ble det fritt frem for alle neve- 
nyttige folk fra by og land å starte som mestere i et fag.
Knut kunne fortelle at dette ble opplevd som så dramatisk for de etablerte 
firmaene i ulike fag at man måtte komme sammen for å diskutere situa-
sjonen. Det var lovlig å stifte foreninger og det ble gjort over det ganske 
land. Dette var starten på den 175 år lange historien til Arendal Håndverk- 
og Industribedrifters Forening.

Mestersnekker Frode Henriksen fra Arendal kunne fortelle og vise bilder 
fra restaureringsarbeider utført på Slottet. Her viser han et stolbein  
som ble brukt under bygging av nytt bord i statsrådssalen. Det er her 
regjeringen møter kongen i statsråd hver fredag. På side 48 kan du lese en 
mer utfyllende artikkel om hvordan arbeidet med restaureringen foregikk.
Mesterbrevnemnda ved daglig leder Heidi Tveide kunne forsikre  
pensjonistene om at arbeidet med å fremme mesterfagenes plass i 
arbeidslivet har stor prioritet. Hun så frem til at mange flere enn nå ga  
seg i kast med utdanning innen yrkesfagene og at flere også bygget på  
til mesterutdanning. Norge trenger flere fagarbeidere og gode ledere  
innen alle fag. 

MESTERBREVNEMNDA I SAMARBEID MED ARENDAL HÅNDVERK- 
OG INDUSTRIBEDRIFTERS FORENING (AHIF) HADDE UNDER 
ARENDALSUKA INVITERT TIDLIGERE AKTIVE HÅNDVERKSMESTERE 
TIL LUNSJ I HÅNDVERKSFORENINGS EGET HUS I BENDIKSKLEV. 
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MESTERKVALIFIKASJONEN, 
ET VIRKEMIDDEL FOR ET 
KOMPETENT OG SERIØST 
ARBEIDSLIV

DEBATT

STRENGERE KRAV TIL Å STARTE FIRMA – ER DET 
LØSNINGEN FOR Å STOPPE SVINDEL OG DÅRLIG 
KVALITET? LARS MAMEN I FAIR PLAY BYGG HAR 
I HVERT FALL ETT ØNSKE: SLUTT Å SNAKKE OM 
«OMREISENDE HÅNDVERKERE» NÅR DU MENER 
«KRIMINELLE SVINDLERE».

AV GEORG MATHISEN

Jørgen Leegaard har vært med helt 
siden den gangen alle i byggmester-
bedriften arbeidet svart på si.
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Samfunnspolitisk direktør Jørgen Leegaard i 
Byggenæringens Landsforening oppfordrer flere til  
å stille krav til den som skal gjøre en jobb:
– Mesterbrevet gjør deg egnet til å drive bedrift. 
Offentlige myndigheter stiller kompetansekrav og krav 
om lærlinger. Vi ønsker at private oppdragsgivere skal 
gjøre akkurat det samme, sier han.

FOR ENKELT Å STARTE?
Leegaard innledet da Mesterbrevnemnda inviterte til 
debatt om seriøsitet på Arendalsuka. For hvordan går 
det an å hindre de store beløpene som unndras fra 
skatt og moms, de grove bruddene på bestemmelser 
om arbeidsmiljø og lønn og de mange klagene på 
dårlig arbeid?

Han mener det er bedre å stille krav til dem som 
skal gjøre en oppgave enn til dem som skal starte en 
bedrift. En ny sentral godkjenning som omfatter alle 
fag i byggenæringen, er et av forslagene som BNL kom 
med i rapporten «Enkelt å være seriøs» for åtte år 
siden.

MESTERKRAV ELLER SVENNEKRAV
LO-sekretær Trude Tinnlund spør likevel om det er 
forenklet for mye; om det er for enkelt å starte en 
bedrift.
– I LO har vi sett med interesse på den tyske modellen 
hvor du må ha et mesterbrev for å opprette en 
håndverks bedrift. Det er altfor enkelt å starte en 
bedrift i Norge uten den nødvendige kompetansen. 
Jeg tror vi må se på nytt på forenklingen i å opprette 
selskap, sier hun.

Frisørmester Eva Moi Skøie mener at det i hvert 
fall bør kreves et svennebrev for å etablere 
frisørsalong. Hun har tatt initiativet til et prosjekt 
for å integrere flere med minoritetsbakgrunn og gi 
dem fagutdannelse. – Klarer vi å få dem som driver 
«innvandrerbutikkene» til også å velge å ta fagbrevet? 
spør hun og forteller om en holdning der de som 
klipper hår uten noen formelle kvalifikasjoner, mener 
at de er frisører.
– De sier at «hår er hår». Nei, hår er ikke hår! Det er 
et stort arbeid, og det blir de ikke klar over før de 
kommer i lære. Jeg klarer ikke å finne ut hvordan jeg 
skal få det norske folk til å forstå at de må velge en 
seriøs bedrift, sier hun.Trude Tinnlund mener det er forenklet for mye 

når det gjelder å starte ny bedrift

Vidar Sagmyr (til venstre) og Lars Mamen avslører kriminelle svindlere i hver sin by.



  -ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA    43ET BILAG TIL MESTERN 3/2022   43

UTFORDRINGER MED Å REKRUTTERE
Styreleder Anna Furhoff Jensen i Malermestrenes 
Landsforening mener det er blitt vanskeligere å 
rekruttere nå som flere igjen bruker pengene på 
å reise til Syden i stedet for å pusse opp. – Vi har 
jobbet mot de useriøse i mange år. Nå er det texas 
igjen, og det er lommeboka som teller. Også for 
entreprenørene, sier hun.

Jørgen Leegaard selv har arbeidet svart. Han er bygg- 
og tømrermester, og den gangen han var fersk i faget, 
arbeidet alle litt på si om kvelden.
– Det var sånn vi skaffet oss lommepenger til helgens 
fest. Alle gjorde det. Kjøpte materialene av bedriften, 
jobbet svart, men passet på at vi ikke konkurrerte 
med bedriften. Det er veldig mye som er blitt bedre, 
og hvis du gjør dette nå, er det rett ut, fastslår han.

MESTER GIR MER FOR PENGENE
Leegaard etterlyser argumentet om at den som er 
kompetent, leverer mer for pengene. Er du kvalifisert, 
så er du mer produktiv, mer innovativ, og jobben blir 
gjort riktig første gang. Da kan du ta høyere pris og gi 
bedre lønn, for kunden får mer igjen for kronene. – Vi 
må vise for offentlig sektor at her får du mye mer igjen 
for pengene, sier han.

Lars Mamen i Fair Play Bygg i Oslo slår hardt til mot 
begrepene som folk bruker når de snakker om dem 
som driver useriøst.
– La oss kalle en spade for en spade! De som ringer 
på dørene og tilbyr oppussing, er ikke omreisende 
håndverkere. De er kriminelle svindlere, sier han.

PRIVAT SOLIDARANSVAR
Kollega Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje  
i Trondheim retter en pekefinger mot privatmarkedet:
– På Arendalsuka har det vært veldig mye fokus på 
den nye norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv, men 
i privatmarkedet er det frislipp. Når det blir strengere 
krav i proffmarkedet, presser vi disse over til privat-
markedet. Mittanbud er en gullgruve for kriminelle 
aktører. Kanskje vi bør tenke på solidaransvar også 
for private forbrukere, foreslår han. Det vil si at hvis 
håndverkerne ikke får den lønnen de skal ha, må 
forbrukeren inn og betale.

Administrerende direktør Jan Gunnar Madsen  
i Norske Murmestres Landsforening kritiserer også 
Mittanbud. – Medlemmene våre melder tilbake om 

mange useriøse aktører. Jeg spør Mittanbud hvordan 
de kan garantere for at de som velges, er kompetente 
og seriøse. Det kan de ikke, sier han.

REGIONALE VERNEOMBUD
Ap-stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes peker 
på at Arbeidstilsynet sliter med stort etterslep på 
tilsynene. Der foreslår Jørgen Leegaard å bruke de 
regionale verneombudene som en slags førstelinje.  
– De er på veldig mange byggeplasser, peker han på.
De regionale verneombudene ser samme problem 
år etter år. Ikke nødvendigvis kriminelle, men mye 
surr. Nye bedrifter som bare lever en kort stund og så 
forsvinner.

Det er blitt vanskeligere å rekruttere igjen, 
sier malermesterleder Anna Furhoff Jensen.

De som begynner å klippe hår uten fagbrev, skjønner 
ikke hvor mye de ikke kan, ifølge Eva Moi Skøie.
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MESTERBREVNEMNDA PÅ ARENDALSUKA

RUNDEBORDS-
KONFERANSE

BATTERIFABRIKK I ARENDAL BATTERIFABRIKK I ARENDAL 
GIR BYGGEBOOM

MESTERBEDRIFTENE I ARENDAL 
FÅR DET TRAVELT MED Å 
BYGGE NYTT NÅR BYEN FÅR 
NY BATTERI FABRIKK. – DETTE 
ER MYE STØRRE ENN VI NOEN 
GANG KUNNE FORESTILLE OSS, 
SIER GEIR SKJÆVELAND  
I ARENDAL KOMMUNE.

AV GEORG MATHISEN

Tusenvis av nye arbeidsplasser – 
og alle som kommer flyttende, må 
ha et sted å bo. Det er nær fremtid 
for Arendal. Morrow Batteries skal 
bygge ny, stor batterifabrikk.
Nå ber mesterbedriftene  
i regionen om forutsigbarhet og 
om enklest mulig planlegging. 
– Når ting er politisk bestemt, 
får du ikke forutsigbarhet, sier 
byggmester John Peder Johnsen.

GIGANTFABRIKK
Han er daglig leder i Byggpartnere. 
Nå kan han og kollegene vente 
seg større tilgang på oppdrag enn 
noen gang. Under Arendalsuka 
offentliggjorde næringsminister 
Jan Christian Vestre at staten 
går inn med støtte til å bygge 
fabrikken. Da det ble kjent, 
hadde allerede mesterne i 
regionen møtt myndighetene til 
rundebordskonferanse.
– Dette er gigantisk. For en liten 
by er det et stort vendepunkt 
for næringslivet, sier daglig leder 
Morten V. Haakstad i Arendal 
Næringsforening. Han forteller at 
Arendal allerede ser effekten av 

batterifabrikken: – Mange 
andre aktører enn de 

som er etablert rundt 
batterifabrikken, vender 
nesen mot Arendal!

SER PÅ SKELLEFTEÅ
Haakstad har vært i Skellefteå  
i Nord-Sverige, som ligger noen år 
foran. Der er Northvolt i ferd med 
å bygge batterifabrikk og etablere 
nye arbeidsplasser.
– Skellefteå var en død by som 
ungdommen flyttet fra. Nå kommer 
det arbeidsplasser, og for hver 
arbeidsplass hos Northvolt blir det 
tre nye i andre deler av kommunen. 
Det betyr at Skellefteå får et sted 
mellom 10.000 og 20.000 nye 
innbyggere på grunn av batteri-
fabrikken bare i løpet av de neste 
ti årene, sier han og oppsummerer 
det slik:

STØRRE OG FORTERE
– Alt går fortere enn du tror, 
blir større enn du tror, og 
konsekvensene er mer krevende 
enn du tror!
Det betyr en formidabel jobb for 
Arendal kommune, men også at alle 
entreprenørene og alle som sitter på 
eiendommer som de har planer om 
å bygge ut, må være med på løpet.
– Jeg er superoptimist når jeg ser 
hva som skjedde i Nord-Sverige og 
hva fabrikken betyr for alt mulig 
annet. Kulturliv, skoler, hvordan de 
bygger boligprosjektene sine og hvor 
mange som vil bo både i leiligheter 
og grisgrendt.

HVORDAN SKAL VI KLARE 
Å DOBLE KAPASITETEN? 
HVOR SKAL VI FÅ TAK 
I NOK TØMRERE OG 
ANDRE FAGARBEIDERNE?

Jan Lindal minner om at hvis folk skal flytte til Arendal, trengs det også 
prosjekter med leiligheter til utleie.
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NÆRINGSAREALER
Geir Skjæveland, som er 
kommunal sjef for samfunns-
utvikling, er enig i at dette blir mye 
større enn det går an å forestille 
seg. Han sammenligner med 
Ullensaker kommune:
– Ordføreren der har snakket 
med tidligere ordførere fra den 
tiden Gardermoen ble planlagt. 
Var det noe de angret på, så var 
det at de ikke tok grep og styrte 
veksten som kom. Det medførte 
at servicefunksjonene ble spredt 
utover et stort område. Bærum 
gjør helt motsatt: Fornebu skal 
ha inn bybane og bygge opp et 
knutepunkt.
Skjæveland oppfordrer bygg-
mesterne i kommunen til å gå 
inn på en måte som er i tråd 

med arealplanene til kommunen. 
Arendal trenger ikke nye skoler og 
barnehager, men må ha nærings-
arealer for bedriftene som vil være 
underleverandører.

BOLIGDOBLING
– Vi må ha en overkapasitet på 
boligarealer. Vi har ikke manko på 
regulerte områder i Arendal, men 
vi mangler ferdige boliger. Hvordan 
skal vi klare å doble kapasiteten? 
Hvor skal vi få tak i nok tømrere og 
andre fagarbeiderne? spør han.
Skellefteå kom på etterskudd, 
ifølge kommunalsjefen. Han ønsker 
ikke prisgalopp på boliger. Derimot 
ønsker han seg fagarbeidere  
i Arendal i stedet for ungdommer 
som reiser til Oslo og Stavanger for 
å studere.

TRENGER FOLK
Det er Tellef T. Christensen enig 
i. Han er byggmester og older-
mann i Arendal Håndverk- og 
Industribedrifters Forening: – Vi 
som driver byggmesterfirmaer, har 
veldig vanskelig for å finne gode 
folk. Vi trenger flere fagarbeidere 
og mestere!

De gjør seg klare for batterifabrikk – fra venstre Tellef T. Christensen i Arendal Håndverk- 
og Industribedrifters Forening, Morten V. Haakstad i Arendal Næringsforening og Geir 
Skjæveland i Arendal kommune.

– ALT GÅR FORTERE ENN DU 
TROR, BLIR STØRRE ENN DU 

TROR, OG KONSEKVENSENE ER 
MER KREVENDE ENN DU TROR!

DiBK-sjef Per-Arne Horne understreker at en 
plan skal bety noe og gi en verdi.
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MESTERBREVNEMNDA PÅ ARENDALSUKA

RUNDEBORDSKONFERANSE

ARENDAL TRENGER IKKE NYE 
SKOLER OG BARNEHAGER, MEN 
MÅ HA NÆRINGSAREALER FOR 
BEDRIFTENE SOM VIL VÆRE 
UNDERLEVERANDØRER.

John Peder Johnsen ber om 
forutsigbarhet. – Det er et nøkkel-
 ord for oss. Dette tar litt tid, sier 
byggmesteren. – Det er gjerne en 
plan for det, men av forskjellige 
grunner tar det tid, sier han og 
peker på at det må være enklere 
å bygge også de eneboligene som 
ikke ligger i boligfelt.
– Det hadde vært bra å få noen 
klare føringer av typen «her må 
dere skjerpe dere og få inn så mye 
dere kan», sier han.

MÅ KUNNE LEIE
Byggpartnere har allerede ett 
prosjekt på gang. – Vi holder på  
å regulere det. Men det er forskjell 
på å regulere det og å begynne 
med gravemaskin, understreker 
han. – Det er veldig viktig  

å snakke med kommunen om en 
plan, istemmer Bård Rannekleiv, 
byggmester og daglig leder hos 
Hetland Agder. Han peker på at det 
ikke er lenge siden Arendal hadde 
fraflytting.

Kollega Jan Lindal, som står bak 
Lindal Hus og resten av Lindal 
Gruppen, minner om at det trengs 
utleieleiligheter, ikke bare boliger 
for salg:
– Skal vi som næringsliv bygge og 
utvikle, så må vi ha dialog. Vi får 
ikke alle disse menneskene til  
å flytte til regionen vår når de må 
kjøpe med én gang. De må også 
leie, sier han og mener at det har 
skjedd mye positivt med dialogen 
og samspillet de 35 årene han har 
drevet bedrift.

– Vi må tørre å snakke sammen og 
blåse ut litt. Da får vi det til, sier Jan 
Lindal.

ENKEL PLANLEGGING
DiBK-sjef Per-Arne Horne 
oppfordrer også til god og 
enkel planlegging. Før han 
ble direktør i Direktoratet for 
byggkvalitet, ledet han blant 
annet byggesaksavdelingen i 
Oslo kommune. – Hvis du skal ha 
en plan, må du få noe ut av den. 
En plan skal bety noe og gi en 
verdi. En plan for en plan er helt 
bortkastet, sier han.
Rådet til Horne er samhandling 
fra dag én. På den måten vet du 
allerede utfallet av søknaden den 
dagen du sender den inn.

Byggmesterne Per Øyvind Heggland (fra venstre), John Peder Johnsen og Bård 
Rannekleiv må forberede seg på stor tilflytting til Arendal.
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TAKK FOR I ÅR,  
SES NESTE ÅR!
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AV OG TIL BLIR DRØMMER TIL VIRKELIGHET.  
DET ER MØBELSNEKKERDUOEN KNUT GUTTORMSGAARD OG  
FRODE HENRIKSEN, SOM HAR JOBBET SAMMEN I NESTEN 30 ÅR, ET BEVIS PÅ. 

TEKST: MONA BIDNE, FOTO: BÅRD GUDIM

KONGENS 
BORD



  -ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA    49

  KOMPETANSEFOKUS PÅ

Radarparet, som holdt et kåseri om 
morsomme oppdrag de hadde på nittitallet 
på Mesterbrevnemndas pensjonisttreff 

under Arendals-uka, har en lang historie sammen. 
De traff hverandre på den anerkjente verkstedskolen 
Telemark yrkesskole på syttitallet og siden har de 
hengt sammen både i jobb og privat. 

– Jeg er mesteren, men Frode er mestersnekkeren, 
sier Knut Guttormsgaard og legger til at det var godt 
at pensjonisttreffet var på en torsdag og ikke en 
tirsdag. Tirsdager er han ikke pensjonist, han jobber 
nemlig 60 prosent. 

En av de morsomme historiene Frode og Knut kåserte 
om på treffet var oppdraget med å lage et nytt 
statsrådbord for Kongen, et oppdrag som fremsto 
som utopisk da de som unge var på tur i Oslo og kom 
gående gjennom Slottsparken. 

KONGELIGE OPPDRAG
– Vi var rundt 20 år og hadde fått høre at det var et 
lite hus på hjørnet av Slottsparken, der det visstnok 
hadde bodd en møbelsnekker. Det synes vi var  
eksotisk og spennende fordi vi tenkte at han sikkert 
hadde jobbet på Slottet. Tenk om vi kunne få jobb 
der en gang, sa vi til hverandre og var enige om at 
det jo aldri kom til å skje. Men så skjedde det 16–17 
år senere da vi jobbet sammen i Frode Henriksen 
Møbelsnekkeri AS i Arendal, verkstedet som Frode 
startet, forteller Knut og gir ordet til Frode. 

– Ja, vi fikk høre at det skulle restaureres på Slottet, 
og hadde jo lyst til å få beinet innenfor, men så fikk 
vi høre at det bare var møbelsnekkere fra Oslo og 
østlandsområdet som var aktuelle. Det viste seg å 
være feil, så da kastet vi oss inn i søknadsprosessen 
for å bli prekvalifisert. Det ble vi, og så ga vi pris-
tilbud på en del oppdrag. Noen gikk ikke inn, før vi 
plutselig stod der og fikk et oppdrag med biblioteket 
til protokollrommet. Der jobbet vi tidlig og sent, og 
fikk et innfall med å lage en tidskapsel å gjemme bak 
bokhyllene. Biblioteket var jo en fast installasjon og vi 
gjemte en konvolutt med noen aviser, Se og Hør og 
noen matkvitteringer for at de som en gang i fram-
tiden kanskje skulle bryte opp innredningen kunne se 
spor etter oss, ler Frode. 

– Statsrådsbordet var det neste anbudet, og jeg fikk 
lov til å komme inn og se statsrådsbordet som da var 
flyttet ned i Stallen, som i dag huser Dronning Sonjas 

kunsthall. Under renoveringen av Slottet tømte de det 
de kunne og lagret det i dette rommet. Med utgangs-
punkt i det gamle bordet i pyramidemahogni og de 
nye tegningene skulle vi lage en kopi, slik at det ble to 
store bord med en plate imellom. Det skulle ha plass 
til dobbelt så mange som det gamle bordet: Totalt 32 
personer når Kronprinsen sitter ved Kongens side. 
Vi leverte et tilbud og vant anbudet, og så hentet vi 
statsrådsbordet hit til Arendal. Her begynte vi forsiktig 
å ta det fra hverandre, vi måtte blant annet ha løs 
et bein fordi det skulle kopieres. Vi fjernet også den 
gamle filten på bordplaten for den skulle erstattes 
med skinn. De gamle materialene skulle matches så 
godt som mulig, og da var det bare å innlede samar-
beid med andre fagfolk. Da vi begynte på dette så vi 
at jobben ville involvere mange fag. Det dreide seg om 
bein med freste kanelyrer, akantusdekor og metall-
bøssing med hjultrinse mot gulvet. Bare til beina 
trengtes det tre ulike fagfolk; Tre-dreier, treskjærer og 
gjørtler (messingstøper). Så var det bare å finne de 
rette folkene. Til dreiingen valgte vi Thomas Rieber i 
Lommedalen.
– Han var en nestor i dreiefaget, legger Knut til. Han 
har skrevet læreboken for tredreiing, han har vært 
den man har lært dette faget av i de senere årene.

– Så skulle vi ha noen til å skjære, og da fikk vi tak i 
Bjarte Aarseth. Han er i dag en av avdelingslederne 
på Vikingskipshuset, og har blant annet jobbet med å 
kopiere de fantastiske ornamentene på vikingskipene. 
Så var det en gjørtler som het Totto Eide i Mandal. 
Han lagde messingbøssingene nederst på beina. 

STATSRÅDSBORDET – ET RESULTAT AV SYV 
HÅNDVERKSKOMPETANSER
– Vi skulle også ha en politur som var identisk med det 
gamle bordet, en overflatebehandling som normalt 
ikke gjøres lenger. Men vi fant frem til Tone Eriksen i 
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Oslo som kunne dette, og som sto for polituren. Totalt 
trengte vi kompetanse innen syv fag for å lage stats-
rådsbordet. Et stort og godt verksted i 1890-årene, 
på den tiden det gamle statsrådsbordet ble laget, ville 
hatt alle disse fagfolkene samlet, men vi måtte leie inn 
denne kompetansen selv. Vi gjorde snekker- 
arbeidet etter alle kunstens regler, bordet 
ble satt sammen og overflate- 
behandlingen ble gjort. Og så 
var det bestemt at det i midten 
skulle være innfelt skinn i 
stedet for filt som det var. Og 
da fikk vi tips om bokbinder 
Julius Johannessen, som 
kunne det og gjorde det for 
oss. Han kom en morgen og la 
på skinn med gullforgylte kanter.  

– Da vi leverte bordet som avtalt 
på Slottet, var de ikke ferdig med 
renoveringen av selve rommet. De var 
forsinket og rommet skulle males en gang til, 
så bordet ble plassert i en krok der det ikke ble dekket 
til. Det var jo maling av et flere kvadratmeter stort 
rom, der litervis av maling skapte en del fuktighet som 
ble tatt mikroskopisk opp i treverket, så da vi skulle 
montere bordet igjen var vi litt usikre på hvordan det 
hadde gått. Men det som skjedde var helt fantastisk! 
Nye overflatebehandlede bord har helt glatt og 
perfekt overflate når vi leverer det, og det er først når 
det har gått noen år at det får en viss patina. Det som 
skjedde her, er at bordet etter å ha stått i det fuktige 
rommet en måneds tid fikk den flotte patinaen som 
det gamle bordet hadde, sier Frode fornøyd. – Det var 
ikke mulig å se forskjell!

– Så fikk vi en tilleggsordre i form av et langt smalt 
sidebord i pyramidemahogni som står under et stort 
bilde inntil veggen, legger Knut til.  

– Pyramidemahogni er tatt nede ved rota på treet, 
sier Knut, men blir avbrutt av en bestemt 

Frode. – Det er der treet deler seg!

Deretter fulgte en invitasjon til å  
være med og tegne Kronprins-

stolen i konkurranse med arki-
tekten Thomas Thiis-Evensen. 
– Han trakk det lengste 
strået, ler Knut. Men det var 
gøy for oss møbelsnekkere å 
bli invitert til å tegne, noe som 

skyldtes at vi hadde over snittet 
kunnskap om klassiske møbler 

som vi hadde laget kopier av. 

FRA SLOTTET TIL STORTINGET
Frode Henriksens Møbelsnekkeri vant flere 

anbud på Slottet, og Knut og Frode står også bak det 
gedigne garderobeskapet i renessansestil i leilig-
heten til Kongen og Dronningen. De ser tilbake på all 
jobbingen på Slottet som både ærefullt og morsomt. 
– Vi har jo en del humor på at vi fikk gardistene, som 
da Slottet ble renovert hadde litt mindre å gjøre enn 
vanlig, til å gå ut og kjøpe cola og bagetter for oss, ler 
Knut.   

– Ja, og bildet av gardistene med duskeluer som holdt 
det blytunge toppstykket på garderobeskapet da 
vi monterte det, har jo også brent seg inn i minnet, 
tilføyer Frode. 

Frode Bjørn Henriksen 
Født 1961  

• Oppvokst på Narestø mellom Tvedestrand og Arendal.
• Gift og har to voksne sønner. Bosatt i Arendal.
• Svennebrev som møbelsnekker fra Telemark Yrkesskole 1980.
• Svennebrev som maskinsnekker Telemark Yrkesskole 1981.
•  Svennebrev som møbelsnekker og som Dekopør (Intarsia) fra Carl Malmstens Verkstadskola  

i Stockholm i 1986.
• Startet Frode Henriksen Møbelsnekkeri AS i Arendal i 1988.
• Solgte verkstedet til Knut Guttormsgaard og Knut Rose Jensen i 2006.
• Jobber i dag som frilans håndverker og eiendomsutvikler.
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Knut Guttormsgaard 
Født 1958 
  
•  Oppvokst på Notodden i Telemark. Gift og har en voksen sønn og en datter.
• Svennebrev som møbelsnekker fra Telemark Yrkesskole i 1980.
•  Lederskolen for Treindustrien, STI, tre- tekniker ferdig utdannet i 1984.  

Mesterbrev utløst i 1987.
•  Eier og leder av snekkerverkstedet NY-TRE AS i Lunde i Telemark 1986-1989.
• Verksmester for Frode Henriksen Møbelsnekkeri AS: 1990 – 2002.
•    Daglig leder i Frode Henriksen Møbelsnekkeri fra 2002 til 2012. Medeier fra 2006.
• Produksjonsleder i Henriksen Snekkeri fra 2013-2017. 
•    Arbeider nå 60% stilling som leder av snekkerverkstedet til Mølla Vekst i Froland. 40% pensjonist.

Frode og Knut har også hatt en rekke oppdrag 
for Stortinget. Da Hødnebø i Risør på slutten av 
nittitallet fikk oppdraget med å lage nye stoler 
til Stortingsrestauranten, ble snekkeriet invitert 
til å lage prototypen på stolene for dem. Det ble 
inngangsbilletten til flere oppdrag der, forteller 
Knut som overtok Frode Henriksens 
Møbelsnekkeri i 2006 sammen med 
Knut Rose Jensen da Frode trakk 
seg ut. Da snekkeriet gjorde 
den siste store enkelt-jobben 
på Stortinget i 2010 var Frode 
imidlertid med som konsu-
lent. Og oppdraget de bega 
seg ut på var ikke noe ringere 
enn Stortingssalen og det å 
implementere dataskjermer 
i alle pultene. Det måtte lages 
helt nytt midtstykke til alle 
benkene. 

Dette er et av de mest utfordrende 
oppdragene de har hatt, det er de enige om. Hele 
Stortingssalen ble renset, og det ble laget et snekker-
verksted med vinduer i vandre-hallen, slik at stor-
tingsrepresentantene kunne titte inn og følge med. I 
verkstedet begynte jobben med å dele opp pultene 
og sette inn innmaten som var spesiallaget for skjerm, 
for så å montere pultene sammen igjen og bære dem 
inn i salen.  

– Det var så mye som kunne gå galt. En varm skjerm 
implementert i tre... jobben medførte stor fallhøyde. 
Vi har jo laget statsrådsbordet og mye annet spek-
takulært, men det handlet om å bruke erfaring og 

kunnskap. I Stortingssalen skulle imidlertid gammel 
kunnskap møte ny teknologi. Nå måtte vi ta hensyn 
til nye forhold med tre, data og varme. Siemens lagde 
skjermene i Tyskland og vi måtte ha treverk som var 
tørt nok til ikke å sprekke opp i møte med dataskjer-

mene, noe vi ikke kunne vite hundre prosent 
på forhånd. Men det gikk! Vi lagde 

også mange ekstra innmater som 
Stortinget har lagret på loftet i 

tilfelle noen skulle ryke, men det 
har så vidt vi vet ikke vært bruk 
for det ennå, sier Knut. 

Tiden i Frode Henriksen 
Snekkeri er over for Knut og 
Frode, men snekkeriet lever 

i beste velgående og driver 
større og bredere enn tidligere, 

nå under navnet Henriksen 
Snekkeri. (De nye eierne, Ivar Grødal 

og Kristian Martin Christensen, og 
dagens drift ble behørig presentert i forrige 

nummer av Mesteren.) Mange av håndverkerne er de 
som Knut og Frode ansatte selv. Det hører forøvrig 
med til historien at Knut og Frode tok inn lærlinger for 
å utdanne folk til sin egen bedrift. Grovt regnet mener 
de at de har hatt tolv lærlinger som har tatt svenne-
brev i bedriften gjennom den tiden de har jobbet 
sammen. Et eksempel til etterfølgelse! 
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TAKENE BLIR GRØNNERE, IFØLGE ANDREAS MARIDAL. DA SNAKKER IKKE TAKTEKKERMESTEREN BARE 
OM PLANTER PÅ TAKET, MEN OGSÅ OM Å SPARE ENERGI.

AV GEORG MATHISEN

A ndreas Maridal er Nordmøres første 
taktekkermester. – Jeg brukte ganske lang 
tid på å trippelsjekke det. Jeg har ringt 
mange byggmestere som har vært lenge 

i bransjen som aldri har hørt om noen, og jeg har 
snakket med Mesterbrevnemnda som ikke hadde 
noen registrert, sier han.

Han leder kristiansundsavdelingen til Trondheim Tak 
og er medeier i firmaet. – Vi samarbeider med store 
deler av snekkerbedriftene på Nordmøre og  
i Molde, ifølge Maridal.

Forklaringen på dette er pålitelighet. – Vi holder 
avtaler, vi kommer på rett tid, vi lyver aldri. Det 
viktigste er aldri å være uærlig. Du skal ikke si at du 
kommer hvis du ikke kan komme. Det er viktig  
å være åpen og ærlig mot kundene, erklærer han.

SPARER ENERGI
Mer grønne tak, energisparing og solcellepaneler. Det 
er den retningen bransjen utvikler seg i. – Det er veldig 
mye endringer mot det grønne, til og med bare på de 
tre årene siden jeg startet som leder, sier han.

Takene skal ha lavere U-verdi – altså varmeisolere 
bedre. – Det blir større besparelser på energi, med 
mer isolasjon, slår Andreas Maridal fast. – En jobb jeg 
holder på med nå, har tre–fire forskjellige U-verdier 
bare på takene.
Den jobben er i Trondheim. Der ligger hoved kontoret, 
og der sitter han ofte og kalkulerer.

TRYGG LEDER
Mesterbrevet opplever han at gjør ham tryggere som 
leder. Ledelse er en vanskelig del av jobben.
– Du har så mange forskjellige folk og 
kulturer som du skal forholde deg til. 
Det er ofte vanskelig å være leder, 
i grunnen. Folk bruker ikke å 
være kjempeglade i sjefen 
sin hver dag, ler tak-
tekkermesteren.
Egentlig skulle 
han ikke 
arbeide 
med tak i 
det hele 
tatt:

MESTER FOR 
GRØNNERE TAK
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I fagtidsskriftet 
Byggmesteren får du 
siste nytt om nybygg 
og rehabilitering. 

Prøv oss gratis i 3 måneder!
www.byggmesteren.as/abonnement

– ditt beste verktøy

Hva skjer når byggmestre mister næringsgrunnlaget? SIDE 6

UTGAVE 0120  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

Bank-palass i tre

Byggmestrene diskuterer 
medlemsutvidelse

Planene klare for flyktning
boliger

En energi
rehabilitering av dimensjoner

UTGAVE 0422  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   
WWW.BYGGMESTEREN.AS

EN LITEN KLOSS LÅSER HELE VEGGEN

God praksis for elever i Kristiansand

Står på for å bli Sørlandets beste byggmester

Boligprodusentene nedvurderer mesterbrevet SIDE 8

UTGAVE 0919  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

Tradisjonsrik 
brygge blir 

stødigere

UTGAVE 0622  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

BATTERI-
VERKTØY
SE SIDENE 17-30

HEFTIG 
TAKJOBB FOR 

LÆRLING ELIAS
BYGGMESTRENE OG 

MALER MESTRENE 

ETABLERER NY 

LANDSFORENING 
SIDE 8 Advarer private mot 

svart oppussing

Innleieforbud fjerner 

ikke behovet

Byantikvaren på 
Røros imponert

UTGAVE 0322  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

TI ÅR MED 
VINDU I VATER

Bygger 
du med tre?

Ordinær pris papir og digital tilgang i ett år: 870,-

 FOKUS PÅ   KOMPETANSE

Mer grønne tak, 
energisparing og 
solcellepaneler. Det er 
den retningen bransjen 
utvikler seg i.

Andreas Maridal kom tilfeldig inn i faget og ble 
Nordmøres første taktekkermester.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle bli, men så søkte jeg 
meg jobb i et snekkerfirma som tilfeldigvis drev med 
tak, forteller han.

Han arbeidet på frakteskip, kom tilbake til snekker-
firmaet, var innom logistikk i oljebransjen og kom til 
Trondheim Tak for ti år siden.

MESTER ALENE
– Da var det et nytt fag for meg. Da jeg begynte i 
snekker firmaet seks år tidligere, var det mer skråtak. 
Her baseres det mye på flate tak. Det var nytt for meg. 
Så tok det tre måneder før jeg var såpass selvstendig 
at jeg fikk meg firmabil og begynte å utføre oppdrag 
selv, sier Maridal.

Han tok fagbrev fordi han skulle ta mesterbrevet, men 
også fordi det kreves mer av den som har det.
Han sammenligner gjerne det å være den eneste som 
tar et mesterbrev i faget sitt, med det å være bygg-
mester og en av mange. – Jeg tror jeg brukte  
40 timer på eksamen i faglig fordypning, og jeg 
involverte mange av de faste leverandørene våre i 
eksamen. Det var ikke lagt opp til at jeg kunne finne 
svaret direkte, så jeg måtte bruke veldig mye tid på å 
jobbe og lage egne svar, sier Andreas Maridal.
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Rekorden er nesten én million. Da Blomqvists 
Nettauksjon solgte en femten år gammel Rolex 
for 975 000 kroner inkludert omkostninger, var 

det norgesrekord. 
Før den i det hele tatt kunne presenteres for poten-
sielle kjøpere, hadde Lars Christian Tidemann sjekket 
den tvers igjennom. Bokstavelig talt.

FALSKE OG VERDILØSE
– Det hender at det kommer inn «faker». Ikke for å 
lure oss – det er klokker som er arvet eller fått i gave, 
understreker urmakermesteren. Det er ikke lenge 
siden han fikk inn en falsk Breitling.
Falske klokker har ingen verdi. Klokker ble forfalsket 
allerede på 1700-tallet. I det siste er forfalskningene 
blitt bedre og bedre, i takt med at klokker stadig er 
blitt større samleobjekter og at de som forfalsker har 
fått tilgang på mye bedre produksjonsutstyr.

VERRE Å SKILLE
Det er blitt vanskeligere å skille ekte og falskt, også. 
Noen forfalskede klokker er så bra at mesteren må 
gå rett inn i urverket for å kunne være sikker. Men det 
kan være vanskelig å oppdage selv for en fagmann 
som ikke vurderer det ofte.
– De som lager fake klokker i dag, lager dem med 
klonede verk. Men jeg ser det med én gang. De klarer 
ikke å få til finishen. Sveitserne sitter med mange 
hundre års erfaring på dette, og det er ikke noe du 
bare kan stjele, sier han.
– Først sjekker jeg hele klokken utvendig, ser om 
den er original og om noe har vært byttet ut. Så går 
jeg over urverket inni og sjekker blant annet serie-
nummer, referansenummer og når det er produsert. 

SETTER PRIS PÅ 
KLOKKENE
HAN ELSKER FAGET OG OMTALER KLOKKER SOM KUNSTVERK OG LIDENSKAP. 
URMAKERMESTER LARS CHRISTIAN TIDEMANN TAKSERER NORGES MEST 
EKSKLUSIVE KLOKKER FØR DE SELGES PÅ AUKSJON.

AV GEORG MATHISEN

Urmakermester Lars Christian Tidemann 

R
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Alle klokker i en litt høyere klasse har et unikt serie-
nummer, forklarer han.

SETTER VERDI
Med årene er det også blitt viktigere at de mest  
verdifulle klokkene kommer med boks og papirer.  
– Så sjekker jeg funksjonalitet – at den er i god stand, 
at det ikke er noen mangler, at det ikke er rust inni 
den. Jeg gjør en full faglig sjekk på klokkene 
som selges på auksjon, forteller 
Tidemann.
Etter undersøkelsen setter han 
en maksimumsverdi og en 
minimumsverdi på hvor han 
tror tilslaget – altså salgsprisen 
uten omkostninger – havner. 
Noen ganger blir det en het 
budrunde slik at prisen havner 
langt høyere, men slike ting går 
det aldri an å forutsi.
Så må han og auksjonsforretningen 
sette en minstepris. Minsteprisen kommer 
inn i kontrakten mellom selgeren og Blomqvist. Det 
er en vanskelig avveining: Blir den for lav, kan noen 

snappe opp klokken til en mye lavere pris enn 
selgeren ville ha. Blir den for høy, kan du 

risikere at det bare kommer ett bud eller 
at den ikke blir solgt i det hele tatt.

Lars Christian Tidemann har én fast 
dag i uken hos Blomqvist for å ta 
imot potensielle selgere og se på 

klokkene deres, og han reiser også 
til Blomqvists avdeling i Bergen 
og til en samarbeidspartner i 
Stavanger for å ta imot kunder. 
Auksjonsforretningen bruker 

mesterbrevet hans aktivt 
og viser ham frem i store 
annonser. Det gir sikkerhet 
både for selger og kjøper at 
alt som selges, er gjennom- 
gått og taksert av en 
mester.

«DEN KONGELIGE 
URMAKER»
Resten av uken arbeider 
han på sitt eget verksted. 
– Nå sitter jeg og reparerer 
en klokke fra Norges aller 
første urmaker, Peder 

Nøttestad, forteller han. Han ble innsatt i 1736. 
– Jeg leste mye om ham i yrkesteorien i mester- 
utdannelsen, og også da jeg tok takseringsutdannelse 
etterpå, var han mye av pensumet. Nå sitter jeg og 
reparerer en klokke som er signert av ham. Det gir i 
hvert fall livet en mening for meg, sier Tidemann.
Han elsker faget, nemlig. I familien er han første- 
generasjon urmaker, men nå har han sønnen i lære.  

I Mestern kunne du lese om ham for første 
gang for over 20 år siden. Da hadde han 

sluttet som servicesjef for et leve-
randørfirma og overtatt butikk på 

Fagernes. Senere har han startet 
opp butikk i Akersgata i Oslo og 
gjorde den stor, men nå har han 
lagt ned butikken og satser på 
verkstedet på Grefsen.

I rekken av kjente kunder og venner 
som han ikke kan snakke om, så er 

det ikke alle som er like konfidensielle. 
Blant annet har han sitt eget kapittel i 

«Blodsbror», Per Heimlys bok om Ari Behn. 
Overskrift: «Den kongelige urmaker».

INVESTERING
De siste årene har han laget egne klokker. Det er noe 
han har lyst til å gå videre med på sikt. Likevel skal 
han ikke gi opp takseringen og vurderingene.
– Klokker er blitt veldig stort som samleobjekt. Det er 
ingenting som gir større avkastning enn visse Rolex-
modeller. Er du så heldig at du får kjøpe en ny av den 
rette modellen i dag, kan du selge den samme dag 
for det dobbelte eller opp i tregangen, sier han og 
forteller om Paul Newmans Rolex Daytona som ble 
solgt for 17 millioner dollar.
Selv forteller han at Glashütte Original er det merket 
som ligger hans hjerte nærmest. Zenith og A. Lange 
& Söhne er andre favoritter. – Jeg er glad i alle klokker 
som er bra. Men klokker er som biler: De som driver 
med det, har ofte en favoritt, sier Lars Christian 
Tidemann.

Urmakermester Lars Christian Tidemann 
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I tillegg til arbeidet med å stanse ulovlig bruk, er  
også søknadsbehandling, sekretæroppgaver for  
klagenemnda, utvikling av interne systemer, ansvar for 
bedriftshåndtering, arbeid med seriøst arbeidsliv og 
arbeid med den nye mesterbrevloven viktige arbeids-
områder for Thomas.

– Jobben med å hindre ulovlig bruk er veldig viktig, 
ikke bare for oss, men også for mesterne. Det skal 
ikke være slik at noen «snylter» på kompetansen 
deres. Samtidig viser det at noen bevisst urettmessig 
velger å bruke mestertittelen og -merket, og at 
mesterkompetansen er et konkurransefortrinn ut  
mot kundene.

HVORDAN JOBBER DU MED Å FORHINDRE 
ULOVLIG BRUK?
– Tidligere jobbet vi etter tips som kom inn til oss, 
men nå jobber vi også mer proaktivt ved blant annet 
å sjekke opp om tidligere mesterbedrifter fortsatt 
bruker merket og tittelen i markedsføringen. Hvis 
de gjør det, så sender vi et varsel om at de må ha 
en mester ansatt som har knyttet mesterbrevet sitt 
til bedriften, eller så må de fjerne mestermerket 
og eventuelt tittel i firmanavnet. Følger de ikke våre 
anmodninger går saken videre og det kan gis gebyrer 
for den ulovlige bruken. I siste instans kan det gå til 

JAKTER 
ULOVLIG 
BRUK

ARBEIDET MED Å STOPPE ULOVLIG BRUK AV MESTERMERKET OG -TITTELEN ER ET PRIORITERT OMRÅDE 
FOR MESTERBREVNEMNDA. DET ER OGSÅ ETT AV OMRÅDENE RÅDGIVER THOMAS TVEIT JOBBER MED.

TEKST: ROGER NYBORG, FOTO: BÅRD GUDIM

JAKTER 
ULOVLIG 
BRUK

politianmeldelse, forklarer Thomas. Han forteller  
at det i arbeidet med den nye mesterbrevloven  
legges opp til strengere sanksjoner med hensyn til 
ulovlig bruk.

ER DET OFTE AT BEDRIFTER BEVISST FORTSETTER 
Å BRUKE MESTERMERKET OG -TITTELEN SELV OM 
MESTEREN IKKE JOBBER I BEDRIFTEN LENGER?
– Nei, i de aller fleste tilfellene er det en ren for- 
glemmelse på grunn av stor arbeidsmengde, så da  
blir det rettet opp med en gang vi har tatt kontakt. Det 
er ofte når mesteren slutter i bedriften at mesteren 
ikke oppdaterer sine opplysninger hos oss. Det er 
svært viktig at informasjonen oppdateres slik at vi 
unngår denne type problemstillinger, sier Thomas.
Thomas trekker også frem det arbeidet som gjøres 
mot anbudstjenestene på nett for å sikre at ingen 
bruker mestertittelen og -merket urettmessig. 
– Vi har i mange år hatt en avtale med ulike anbuds-
tjenester der de sjekker bedrifter hos seg opp mot 
vårt register for å avdekke om noen bruker tittelen og 
merket ulovlig. Forbrukerne skal ikke ledes til å tro at 
enkelte har en annen kompetanse enn det de har.

AKTIV JOBBING FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV
Arbeidet for et seriøst arbeidsliv er også et viktig 
område for Thomas. Under Arendalsuka var det 
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ett av temaene som stod på programmet for 
Mesterbrevnemnda og som han hadde ansvaret for.
– Jobben for et seriøst arbeidsliv er svært viktig og 
mesterne og mesterbedriftene skal stå for nettopp 
det. Derfor arrangerte vi et seminar med sentrale 
aktører med mål om at flere kan jobbe enda tettere 
sammen om et mer seriøst arbeidsliv. Jeg opplever at 
seminaret ble godt mottatt og at vi har fått laget en 
plattform som vi kan bygge videre på framover, sier 
Thomas Tveit.

FORBEDRER INTERNE SYSTEM 
For å forenkle oppfølgingen av ulovlig bruk er det 
utviklet en modul i det interne saksbehandlings- 
systemet som sekretariatet bruker. 
– Det har i flere år blitt jobbet med å forenkle og 
forbedre de interne systemene våre, og nå er det 
også på plass en modul som gjør det enklere å følge 
opp ulovlig bruk av mestermerket og -tittelen, forteller 
Thomas. 

UTVIKLINGEN GIR RESULTATER
Fagsjef for Mesterregisteret, Hege Segerblad,  
forteller at det jobbes mye med det interne systemet. 
– I det interne systemet jobber vi nå med å utvikle 
søkeportalen og saksbehandlingssystemet for 

søknader. Videre jobbes det med å forenkle og  
effektivisere samt sikre trygg og konsekvent saks- 
behandling, forteller fagsjefen. 

På enkelte områder har utviklingsarbeidet vist  
umiddelbare resultater.
– Etter overgang til e-faktura for årsavgiften, har vi 
sett en merkbar høyere andel mestere som betaler 
innen forfall. Ved tidligere utsendelser har antall vi 
har måtte sende påminnelser til vært vesentlig høyere 
enn med e-faktura, forteller Segerblad.

SØKNADENE STRØMMER INN
På kompetanseområdet har det jevnt og trutt 
strømmet in med søknader. Totalt kom det i første 
halvår inn 382 nye søknader – og det ble tildelt  
275 nye mesterbrev i samme periode. 
– Det er veldig positivt at vi mottar så mange 
søknader. Det krever økt saksbehandlingskapasitet, 
og vi er derfor glade for at vi allerede fra 1. august har 
fått på plass en ekstra saksbehandler på kompetanse- 
området, sier fagsjef for kompetanseområdet, 
Anne Kirsti Sandberg Felldal. Hun legger til at det 
i tillegg til stort trykk på søknadsbehandling også 
legges ned mye arbeid i forbindelse med den nye 
mesterbrevloven. 

WWW.BLIMESTER.COM

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
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Mesterutdanning

Hvor og hvordan?
Man tar hele studiet hjemmefra, inkludert 
eksamen. Man slipper å bruke tid på kostbare 
reiser og samlinger. Pensum ligger klart på 
nettet og man logger seg inn i det “digitale 
klasserommet” når det passer.

Med vår fleksible utdanning kan man studere 
hvor som helst, når som helst! 

Våre faglærere er tilgjengelig både på dagtid, 
så vel som kveld og helg, slik at studentene 
alltid får den hjelpen de trenger og 
oppfølgingen de ønsker! 

Det er også mulig å kombinere mester- og 
takstutdanning hos oss.

RING OSS
458 73 777 

SEND EPOST
tom@mesterakademiet.no

www.mesterakademiet.no
Norges rimeligste og mest fleksible 
mesterutdanning

Kr 48 000,-
Alt inkludert!

I 2021 ble det utdannet 114 rørleggermestere, det 
høyeste antallet på mange år. – Mesterbrev henger 
høyt i rørbransjen, sier daglig leder i Blimester.com, 
Atle Engholm.
VVSforum har innhentet tall fra Mesterbrevnemnda 
som er ansvarlig for mesterutdanningen i Norge. 
Og trenden er ikke til å ta feil av: Flere ønsker å ta 
mesterbrev!

I 2017 var det 63 som ble mester, året etter var tallet 
95. I 2019 og 2020 henholdsvis 98 og 94 mestere. 
Toppåret var altså i 2021 med 114 mestere. 

MANGE MESTERE FRA KEM
Ved utgangen av 2021 var det 2112 registrerte 
rørleggermester i Norge!

- En blir ikke nødvendigvis en bedre rørlegger av å gå 
mesterskolen, men skal du lede og drifte en rørlegger-
bedrift er mesterutdanningen viktig, sier Atle Engholm 
til VVSforum. 

54-åringen har selv mesterbrev som kulde- og varme-
pumpemontør, og har jobbet som daglig leder hos 
Blimester.com siden 2019. 

Blimester.com er sammen med Folkeuniversitetet og 
Norges mesterakademi de eneste som tilbyr mester-
utdanningen på halvannet års utdannelse. 

Som KEM-ingeniør blir du automatisk rørleggermester 
– men er et fireårig utdannelsesløp. Av fjorårets 114 
mestere utgjorde 41 av disse KEM-ingeniører. 

STERK ØKNING I ANTALL RØRLEGGERMESTERE

SAKSET FRA VVSFORUM:
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Bademiljø og Comfort-kjeden har 
engasjert fire unge rørleggere 
til å fronte arbeidshverdagen 
på TikTok. Med det har de også 
etablert en ny influencer-kategori; 
rørfluencere.
Det har lenge vært en kjent  
utfordring at håndverksbransjen 
sliter med å få tak i nok folk. For å 
gjøre flere unge oppmerksomme 
på VVS-faget som en mulig karriere- 
retning, har ledelsen i Bademiljø 
og Comfort-kjeden bestemt seg  
for å ta inspirerende grep, nemlig  
å lansere en TikTok-profil med 
egne rørfluencere. 

PROAKTIV JOBBING
– Vi må møte de unge der de er, 
derfor vil vi satse på å nå frem 
til dem på TikTok. Håpet vårt er 
at dette både skal få flere til å 
vurdere VVS-faget og se de  
mange sidene av en rørleggers 
hverdag, samtidig som vi skaper 
bransjestolthet, sier Kari Øgle 
Kjensberg, administrerende 

direktør i Bademiljø og 
Comfort-kjeden. 
Hun utdyper at det er en nød- 
vendig forutsetning at innholds-
produksjonen er konsistent over 
lenger tid. Derfor trenger de faste 
ambassadører som deler innhold 
jevnlig, og TikTok-profilen er døpt 
«Rørleggerbriller».
– Vi tror det er viktig å jobbe 
proaktivt med denne typen 
innhold gjennom hele året for å 
treffe og engasjere flest mulig,  
sier Kjensberg. 

STORT ENGASJEMENT BLANT 
ANSATTE
Ledelsen la derfor ut en post 
på intranettet, der de etterlyste 
håndverkere som kunne tenke seg 
å være med på prosjektet. Her fikk 
de kontakt med rørleggerlærling 
Ida Meldgaard i Comfort Lier, som 
allerede deler faglige tips i sosiale 
medier. 
– Jeg synes dette er et veldig viktig 
prosjekt, så jeg bestemte meg 
raskt for at jeg ville være med på 
dette. Vi ønsker å rekruttere flere 
fagfolk, både unge og eldre.  
I tillegg til at vi vil gjøre flere damer 
oppmerksomme på denne karriere- 
muligheten, sier Meldgaard. 
Hun spilte derfor inn en video, der 

SATSER PÅ  
RØRFLUENCERE

SAKSET FRA VVSAKTUELT:

hun oppfordret flere kollegaer til 
å bli med på prosjektet. Det tok 
ikke lang tid før flere tok kontakt, 
og ganske raskt ble gruppen 
utvidet med Andreas Skjerven fra 
Bademiljø Kaupanger, Merethe 
Paulsen fra Bademiljø Nidarvoll og 
Martine Kristiansen fra Comfort 
Råholt. 
– En fellesnevner for oss er at vi 
helt tilfeldig ble oppmerksomme 
på denne yrkesmuligheten i 
voksen alder, etter at vi først 
hadde valgt en annen utdanning 
og yrkesretning. Derfor kjenner vi 
på en sterk personlig motivasjon 
til å spre denne informasjonen om 
hvorfor rørleggerbransjen er et 
godt valg, sier Kristiansen.

Mesterlig
avfallshåndtering
for alle mestere!
Ragnsells.no
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ALDRI FOR SENT 
TIL Å BLI TØMRERMESTER

AV ROGER NYBORG 

SUE ROSSØYS VEI TIL  
Å BLI TØMRERMESTER 
VISER AT DET ALDRI ER 

FOR SENT Å BLI HÅNDVERKER. 
SOM ALENEMOR MED FULLFØRT 
UTDANNING I HANDEL OG 
KONTOR OG INFORMATIKK 
STOD HUN OVERFOR VALGET 
OM Å FLYTTE TIL EN STORBY FOR 
Å FÅ JOBB ELLER Å STARTE MED 
NOE NYTT.

– Så da tenkte jeg praktisk. Hva 
trenger jeg som alenemor for å få 
til ting selv? Jeg bestemte meg da 
for å søke på grunnkurs i byggfag. 
Jeg hadde brukt opp videregående-
skole-retten min på 3 år, men jeg 
ble satt på venteliste og kom inn 
14 dager etter de andre. Etter endt 
grunnkurs søkte jeg på VK1 tømrer 
som det het den gangen. Ettersom 
jeg hadde brukt opp videregående-
skole-retten min ble jeg satt 
bakerst i køen på inntaket nok en 
gang. Men etter 14 dager sørget 
daværende rektor Jarle Grande for 
at jeg fikk en plass likevel, og det er 
jeg evig takknemlig for. Jeg startet 
første skoledag med å gi blomster 
til rektor som takk for hjelpen. 
Allerede da bestemte jeg meg for 

at når jeg først startet på denne 
utdanningen, kom jeg ikke til å gi 
meg før jeg hadde Mesterbrevet 
også. Så en milepæl er nådd på 
det jeg engang bestemte meg 
for, forteller en stolt nybakt 
tømrermester. 
 
DET ER ET MANNSDOMINERT 
YRKE DU HAR VALGT SÅ 
HVORDAN ER DET FOR DEG SOM 
JENTE/KVINNE Å KOMME INN  
I DET YRKET? 
– Da jeg startet som lærling ble 
jeg godt mottatt. I begynnelsen 
var de kanskje litt skeptiske til om 
jeg klarte å løfte tungt og fulgte 
kanskje litt ekstra med for å se om 
jeg fikk det til. Men etter hvert var 
det ikke fokus på det i hele tatt. Jeg 
ble en del av «gutta», og som en del 
av gjengen må man ha god humor 
og ikke være hårsår. I årene jeg har 
jobbet har jeg enkelte ganger følt 
at jeg måtte bevise ekstra mye at 
jeg kan jobben nettopp fordi jeg er 
kvinne, men det har vært sjeldent. 
Jeg føler at kvinner er godt mottatt 
og ønsket i et mannsdominert yrke. 
Jeg føler at det har skjedd mye 
de siste ti årene når det kommer 
til holdninger til kvinner i manns-
dominerte yrker, og at det har 
blitt like krav til egne toaletter og 
garderobe på byggeplassen, sier 
Rossøy. 
 
HVA VIL DU SI ER DET VIKTIGSTE 
VED Å VÆRE MESTER OG 
HVORDAN HAR DU BRUK FOR 
MESTERKOMPETANSEN I DIN 
NÅVÆRENDE JOBB? 
– Det viktigste ved å være 
mester for min del er at det er 

en lederutdanning. Dette var 
noe min nåværende arbeidsgiver 
ønsket at jeg skulle fullføre da 
jeg startet i stillingen jeg har 
nå som bygningsvernleder ved 
Norsk Sagbruksmuseum, Museet 
Midt IKS i Namsos. De bisto 
økonomisk til at jeg fikk fullført 
utdanningen min, som  jeg tok som 
nettstudier på Folkeuniversitetet 
ved siden av 100 % jobb. 
Norsk Sagbruksmuseum er 
et av 15 teknisk-industrielle 
kulturminner grunnlagt i 1884. 
Norsk Sagbruksmuseum har 
ca.10 000 kvm i grunnflate til 
sammen på alle bygg. Det største 
bygget er ca.3 000 kvm og er et av 
Norges største trehusbygg. Dette 
bygget, som heter «tørka», hadde 
dessverre en brann i fjor høst som 
jeg nå holder på å utbedre i tett 
dialog med vernemyndighetene, 
forteller Rossøy. 
 
– Kulturminnet er fredet og 
prioritert på Riksantikvarens 
verneplan.  I min jobb som 
bygningsvernleder kommer 
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mesterutdanningen godt med da 
jeg leder restaureringsprosjekter 
og har ansvar for dokumentering 
og rapportering til verne-
myndighetene. Jeg har også 
oppfølging av andre håndverkere 
og sesongarbeidere. 
 
DET ER KANSKJE TIDLIG, MEN 
STOD MESTERUTDANNINGEN 
TIL FORVENTNINGENE? 
– Mesterutdanningen sto til 
forventningene, og «klasse-
rommet» på nett og dialog med 
veilederne var veldig bra. Det var 
hardt å fullføre utdanningen ved 
siden av jobben og det å ha hus, 
hjem og barn. Men bare man tar 
en dag av gangen, og holder fokus 
på målet, som var å få mester-
brevet - så gikk det bra, sier den 
nybakte mesteren. 
 
HVORDAN OPPLEVER DU DE 
RUNDT DEG SER PÅ DEG NÅ SOM 
DU HAR BLITT MESTER?  
– Jeg har fått mange positive 
tilbakemeldinger og gratulasjoner. 
Jeg opplever at de synes det er en 
kjempebragd, og er stolte av meg. 
Noen synes det er stas fordi jeg er 
kvinne. 
 
HVA VIL DU SI TIL UNGDOM SOM 
VURDERER Å VELGE YRKESFAG? 
– Det jeg vil si til ungdom som 
vurderer å velge yrkesfag er at de 
må ikke være redde for å starte. 
Det er en givende jobb med mange 
muligheter.

Spesielt til jenter som vurderer 
å starte, vil jeg si at bransjen 
roper etter å få flere jenter inn i 

yrkesfag. Å få jenter inn i manns-
dominerte yrker gjør noe positivt 
med arbeidsmiljøet, trivselen og 
kulturen i bedriften. 
Det er en variert arbeidsdag, der 
man får trim på jobben. Yrkesfag 
har givende jobber som gir god 
følelse av prestasjon. Yrkesfag gir 
ungdom en trygg og spennende 
karrierevei, avslutter Rossøy.
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FAGNAVN NYE MESTERE

BLIKKENSLAGERMESTER: Bernhard Berg, Kristian Ottestad, Marius Stenersen, Morten Koch Mittet,  
Steinar Grabijn

BLOMSTERDEKORATØRMESTER: Vilde Hettervik Frøland

BYGG-/TØMRERMESTER: Aleksander Ingvaldstad Amdal, Alexander Bordvik, Alf Magne Midttun, Andreas 
Bjerkesti, Andreas Einang Sørby, Andzej Suboc, Arild Marøy Bø, Arild Myrvang, 
Cato Hov Murberg, Daniel Thomassen Bøler, Daniel Worren Larsen, Endre Bredal, 
Erik Ruud Lien, Espen Bjørnstad Syvertsen, Even Borge, Frank Skarbø, Frank 
Øystein Wike, Fredrik Stensberg, Gediminas Kananavicius, Henrik Bråthen, Henrik 
Samuelsen, Inge Marius Johnsen Hardie, Johan August Olaussen, John Anders 
Welve, Johnny Wiig, Jørgen Nergaard Lothe, Ken Vidar Lund, Kjell Torkil  
Bekkelund-Skogen, Kjell-Arne Hansen Lauvsland, Lasse Sandaker, Marcus 
Fremstad, Marcus Winther, Marius Taftø Petersen, Marius Torp, Martin Ravlo, 
Mathias Eskesen Berggren, Niclas Berg, Norodd Nistad, Ole Ernst Rugland 
Sør-Reime, Ole Petter Hovden, Per Ivar Norbeck, Peter André Skoog, Petter 
Kleivene-Briseid, Pål-Andre Aaberg, Raymond Kveen, Raymond Sandnæss, Robin 
Rødsrud, Rolf Anders Stranna, Rune Løvendahl, Samson Olai Øvstebø Kvame, 
Sander Brathetland, Sander Skaar Løvik, Sigbjørn Hamre Tunold, Simen Holm 
Åsheim, Sondre Floberghagen Gundersen, Sue Rossøy, Terje Byrkjeland, Terje 
Skaar, Thomas Knutsen, Thomas Kristiansen, Thomas Noremark Knappskog, 
Thomas Riis Kristensen, Thor Anders Aas, Thor Arne Tønnessen, Thor Einar Friis, 
Tobias Benjamin Bjerve, Tom Sigsgaard, Tor Kleiven, Torbjørn Dahl, Torgeir Kjøs, 
Vidar Harestad, Ørjan Osbakk Bendiksen, Øystein Freim

DAMEFRISØRMESTER: Remy Andrè Breivik

FEIERMESTER: Albert Vestad, Daniel Drage

GLASSMESTER: Rainer Loss Finstad

KOKKMESTER: Ruth Evelyn Kingsrød-Hovden

KONDITORMESTER: Monica Myhre Hagen

LÅSESMEDMESTER: Martin Hansen
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MALERMESTER: Emilie Olsen, Glen Gyger, Kristine Jørgensen, Terje Edvardsdal, Theodor Blix

MESTER I 
ANLEGGSGARTNERFAGET:

 
Kristian Goa

MESTER I BILLAKKERERFAGET: Shameel Qamar Zaman

MESTER I 
INSTITUSJONSKOKKFAGET:

 
Lena-Christin Skråmo

MESTER I KULDE- OG 
VARMEPUMPEMONTØRFAGET:

 
Ida Ueland, Nadia Akkouche, Nihat Yildiz

MURMESTER: Abedin Mehmeti, Eugen Amandus Øiongen, Lasse Amandus Aen Aaram

PØLSEMAKERMESTER: Egil Andreas Rolland, Ole Kristian Frivold

RØRLEGGERMESTER: Anders Sanne Carlsen, Andreas Braathen, Artur Østerholt, Bjørnar Karlsen, 
Christian Svendal, Grétar Thor Birgisson, Hans Jesper Thorsø, Hans Petter 
Solbakken, Håvard Holdbakk, Håvard Myrvold, Jan Ove Rogne Longvastøl, 
Joachim Sollie, Jon Syvertsen, Jonas Heien, Jonas Uv, Jøns Haugen, Kenneth Juvet 
Hagen, Kenneth Richstad, Kjetil Hanssen, Kjetil Indrebø, Kristian Andersen, Lars 
Vinje Stiansen, Lennart Rene Fyllingen Brandt, Mads Andreas Sørloth, Marius 
Risa Wilberg, Mats Ivar Waaler, Murat Can, Ninos Jahn Talia, Ole-Kristian Skavås, 
Ole-Martin Jensen, Patrick Andresen, Petter Andre Andersen, Samuel Ignas 
Samuilis, Sebastian Adler Gjerberg Aakerman, Stian Daleng, Svein Ove Lund, 
Terje Helseth, Thomas Rønningen Streitlien, Tommy Nepomuceno, Tommy Nilsen, 
Vegard Bekken, Vidar Tomter, Øyvind Brenna Melzer

SKOMAKERMESTER: Henning Kyhn Langendorff

SNEKKERMESTER: Syver Berge
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