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Mesterbrevnemnda 2011
Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for
Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og forvalter
mesterbrevloven.
Nærings- og handelsdepartementet oppnevnte for
perioden 2011-2014, etter forslag fra LO, NHO og SRY,
følgende medlemmer av Mesterbrevnemnda:
Oddbjørg Ausdal Starrfelt – leder (NHD)
Jørgen Leegaard – medlem (NHO)
Veronica Vian – varamedlem (NHO)
Benedikte Sterner – medlem (LO)
Kjell Erik Bogen – varamedlem (LO)
Lise Ramsøy – medlem (SRY - NHO)
Jan Erik Feness – varamedlem (SRY - NHO)
Jens-Petter Hagen – medlem (SRY - LO)
Janne Ottersen Fraas – varamedlem (SRY - LO)

Per 31.12.2011 hadde sekretariatet følgende
ansatte:
Daglig leder Hilde Brodahl
Organisasjonskonsulent Grete Ritlef
Seniorrådgiver Anne Kirsti Sandberg Felldal
Fagsjef Arne H. Johansen
Konsulent Tone Frækeland
Kompetanserådgiver Evelyn Harlem
Informasjonsansvarlig og redaktør Roger Nyborg
Sekretariatet har forestått det daglige arbeidet med
mesterbrevordningen.

Mesterbrevnemnda avholdt i alt 6 møter i løpet av året.

Noen viktige saker i 2011
Ny modell for
mesterutdanningen
ble sendt på høring
våren 2011, og
vedtatt av
Mesterbrevnemnda
21. juni.
Høringsinnspillene
viste at det er stort
engasjement i
fagene når det
gjelder videre
utvikling av
mesterutdanningen.
Nemnda ser behov
for å utvikle mer
fleksible utdanningstilbud enn tilfellet er i dag, og
peker på at det også er åpnet for fordypning i
lærefag som del av mesterutdanningen.

mesterbrev blir markedsført særskilt overfor erfarne
utøvere, som bidrag til å etablere en mesterkultur i
faget. Det første mesterbrevet i hovslagerfaget ble
tildelt i desember 2011.

Læreplanarbeidet igangsettes for fullt i 2012 i nært
samarbeidet med partene i arbeidslivet på
bransjenivå.

EU-prosjektet SME Master
Plus startet i 2008 med
Mesterbrevnemnda som aktiv
deltaker. Prosjektet gikk i 2011
inn i en avsluttende fase, hvor
det arbeides med rapportering
av resultater. I prosjektet deltar
organisasjoner med ansvar for
mesterbrevordningene i
Østerrike, Frankrike, Tyskland,
Slovenia og Norge. Sammen
har disse beskrevet
mesterkvalifikasjonene i flere
fag, og laget et grunnlag for
utveksling av mesterstudenter
landene i mellom, basert på EU-verktøyet ECVET.
Det rammeverket som er etablert kan utvides til å
omfatte flere land, og flere fag. Prosjektet avsluttes
våren 2012.

Hovslagerfaget ble vedtatt
lagt inn under
mesterbrevordningen 25.
februar 2011 og læreplanen
ble vedtatt 31. oktober 2011.
Muligheten for å søke om
realkompetansevurdering
som grunnlag for

Nettsidene – www.mesterbrev.no og
www.mesterregisteret.no skal ivareta både
mesternes og forbrukernes interesser. I 2011
startet arbeidet med å gjøre www.mesterbrev.no
mer intuitiv, enkel og oversiktlig med hensyn til
informasjon om mesterbrevordningen. Samtidig ble
det utviklet en mal for elektroniske
informasjonsbrev som en enkel og rask måte for
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informasjonsspredning. Nettsiden og
informasjonsbrevet ble utarbeidet for lansering i
forbindelse med jubileumsmarkeringen 15. januar
2012.
Mesterutdanningen:
Folkeuniversitetet (FU) er
operatør for
mesterutdanningen. I
2011 ble det tilbudt kurs
25 steder i landet.
Utdanningen
gjennomføres på en slik
måte at det er mulig å ta
den ved siden av full jobb,
enten som kveldskurs,
som nettstøttet
undervisning kombinert
med samlinger, eller som et intensivkurs i Spania.
Totalt gikk 885 kandidater opp til eksamen i 2011.
Av disse avla 450 kandidater eksamen i etablering
og ledelse og 435 kandidater eksamen i faglig
ledelse.
Også i 2011 søker et økende antall kandidater
mesterbrev på bakgrunn av eksamen fra teknisk
fagskole, annen utdanning og
realkompetansevurdering.
Mesterbrevnemnda har et eget kvalitetssystem for
mesterutdanningen. Kvalitetsrapporten inneholder
blant annet på resultatene fra en fortløpende
undersøkelse blant nye mestere.
Flertallet av respondentene er fornøyd med
mesterutdanningen, og mener at de i sitt daglige
arbeid har nytte av det de har lært i løpet av
utdanningen.
Bladet Mestern utkom med fire utgaver i 2011.
Dette var det første hele året med annonsesalg i
bladet og annonseomsetningen etter at rabatter og
mva var trukket fra var på 269 457 kroner.
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Mestertreff: Tendensen med synkende interesse
for mestertreff har forsterket seg. Det ble derfor kun
avholdt ett mestertreff i Bergen, i 2011.
Misbruksaker: Mesterbrevnemnda arbeider
kontinuerlig for å hindre urettmessig bruk av
mestermerket og mestertittel. Alle dokumenterte
saker blir fulgt opp og det blir eventuelt ilagt
overtredelsesgebyr. Statens innkrevingssentral
krever inn gebyrene. I 2011 ble 53 misbrukssaker
fulgt opp, og det ble det ilagt overtredelsesgebyr i
10 saker.
Anbudstjenester: I 2010 valgte Mesterbrev å
samarbeide med selskapet FINN.no med særlig
fokus på å redusere misbruk av mestertittel og merke. Mesterbrev samarbeider nå med flere av
anbudstjenestene, ved utgangen av 2011 var dette
Finn.no, anbudstorget.no og mittanbud.no.
Klagenemndas årsrapport 2011
Klagenemnda for mesterbrevordningen er
oppnevnt i medhold av mesterbrevlovens § 4 og
behandler klager på vedtak i Mesterbrevnemnda.
Arbeidet finansieres av mesterbrevordningen, og
Mesterbrevnemndas sekretariat er også sekretariat
for klagenemnda. Nemnda er oppnevnt av
Nærings- og handelsdepartementet og ledes av
lagdommer Vincent Galtung.
Klagenemnda hadde ett møte i 2011.
Per 31.12.2010 hadde Klagenemnda for
mesterbrevordningen følgende medlemmer:
Vincent Galtung leder (NHD)
Elisabeth Berger – varamedlem (NHD)
Anne Katrine Kaels – nestleder (KD)
Karl Gunnar Kristiansen – varamedlem (KD)
Arvid Eikeland – medlem (LO)
Kristin Mulleng Sezer – varamedlem (LO)
Bjørg Hustad – medlem (NHO)
Kristian Ilner – varamedlem (NHO)
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Årsregnskap og balanse Mesterbrevnemnda 2011

Note:
Kostnadene ble lavere enn forventet, noe som bl.a. skyldes
at igangsetting av arbeidet med nye læreplaner for
mesterutdanningen har tatt mer tid enn forventet.
Læreplanarbeidet vil komme i gang i 2012.
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Antall aktive mestere fordelt fylkesvis - 4. kvartal 2011

Fylke
ØSTFOLD
AKERSHUS
OSLO
HEDMARK
OPPLAND
BUSKERUD
VESTFOLD
TELEMARK
AUST-AGDER
VEST-AGDER

4. kvartal 2011
1096
2016
1311
661
709
1280
1162
652
518
741

Fylke
ROGALAND
HORDALAND
SOGN OG FJORDANE
MØRE OG ROMSDAL
SØR-TRØNDELAG
NORD-TRØNDELAG
NORDLAND
TROMS
FINNMARK
SVALBARD

4. kvartal 2011
1586
2089
348
767
1002
450
599
473
189
3

Totalt
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Aldersfordeling
alder
<-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90->

4. kvartal 2011
menn
kvinner
515
33
2114
125
4723
384
4704
429
3459
232
724
40
113
6
4
0
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