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Tømrermester

   og rocker
med klar tale

Ungdommen må gis mulighet til å ta svennebrevet 
praksisveien. Vi trenger gode fagarbeidere som har 
lyst til å stå i faget. Dessverre er det slik at en del  
blir skoletapere før de får vist hvor flinke de er som 
håndverkere, sier tømrermester og frontfigur i 
rockebandet Return, Knut Erik Østgård.



Selv om den eldre versjonen fungerer utmerket så kjøper vi ofte den nyeste modellen. Tenk bare på smartphones.  
Den gamle modellen gjør alt det du har behov for, og mer til. Det er bare det at det aller nyeste rett og slett er litt smartere.  
Sånn er det også med nye Peugeot Partner. Penere design, bedre garanti og muligheten for alt det ekstrautstyret du kan ønske deg.

Nye Peugeot Partner Mester 2.0 kommer med en garanti på inntil fem år eller kjørte 250.000 km. Da er du garantert å alltid være på veien.  

Alltid på veien
AVTALE

peugeot.no

GARANTERT BEST
"Versjon 2.0 av Peugeot Partner Mester overbeviser"

 – YrkesBil  // BilNorge.no, 28-05-2013

• AIRCONDITION • 3 SETER • RADIO/CD MED BLUETOOTH 
• SKYVEDØR MED VINDU • ESP • LAKKERTE FANGERE, LISTER,  
 SPEIL OG LED LYS • SKINNRATT

GARANTI 5 ÅR/250.000 KM.  
Forebehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto, utstyr kan avvike. Importør Bertel O. Steen AS.
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Når dette skrives er vi godt i 
gang med 2014 og ordrebøk-
ene fylles forhåpentligvis opp 
med oppdrag fra både gamle 
og nye kunder. Det at gamle 
kunder kommer tilbake er en 
tillitserklæring for jobben som 
er gjort tidligere. Å skaffe seg 
nye kunder kan være en ut - 
fordring i en ellers hektisk 
hverdag. Hvordan skal en 
 markedsføre seg for å få tak  
i nye kunder? Mange sier den 
beste markedsføringen er den 
siste jobben du har gjort. Det 
er nok mye riktig i det når 
denne jobben er godt utført  
og kunden er fornøyd med det 
som er gjort. Men hva om gode 
jobber ikke gir nok nye jobber? 
Da kan det være lurt med noen 
tips og råd om effektiv markeds- 
føring. Litt lenger ut i bladet 
har vi fått en av våre fremste 
på området for markedsføring  
i sosiale medier, Cecilie Staude, 
til å komme med noen ekspert- 
råd om hvordan en kan lykkes. 
Dette er råd dere og vi bør 
lytte til, dere med hensyn til  
å skaffe nye oppdrag og vi 
med hensyn til rekruttering  
av nye mestere.

Vi skal ikke legge skjul på at 
antall mestere går ned, og at 
det er en utfordring å få flere 

til å ta mesterutdanningen. Det 
er dessverre en del som verken 
ser viktigheten eller nytten av 
å ta mesterutdanningen. Jeg  
vil si at de ikke ser skogen for 
bare trær, men det skal vi 
hjelpe dem med. Å ta mester-
utdanningen er ikke ensbetyd-
ende med å starte sin egen 
bedrift. Næringsstrukturen er  
i endring, så det å sette lik-
hetstegn mellom mester brevet 
og etablering av eget foretak 
blir for snevert.

Vi må se videre med hensyn 
til hvilke muligheter mester-
brevet gir. Vi må åpne øynene 
for at mesterutdanningen gir 
en lederkompetanse som er 
både generell og fagspesifikk. 
Det er her dørene åpner seg 
for ulike karriereveier. La meg 
for eksempel se på frisøryrket. 
Tenk en frisør som ikke lenger 
kan stå i yrket på grunn av 
allergier eller slitasjeskader? 
Har frisøren en dokumentert 
lederkompetanse som mester-
brevet er, vil jeg tro at døren til 
bransjen ikke lukker seg om 
man fortsatt har lyst til å jobbe 
innen faget. En frisør med en 
slik bakgrunn vil jeg anta er 
ettertraktet for eksempel i 
produsent- og leverandør-
leddet. Jeg vil tro han/hun er 

mer attraktiv enn en sivil-
økonom fra BI som ikke 
 kjenner bransjen. Det samme 
vil gjelde andre fag og bransjer. 
Fagkunnskap sammen med 
lederkompetanse er gull  
verdt og mer «hands on»  
bransjene enn en med kun 
lederutdanning. 

Men vi trenger ikke bare 
tenke på leverandørleddet.  
Ta for eksempel byggfagene. 
Her blir det stadig flere større 
enheter og for å opprettholde 
kvaliteten på det som utføres 
av jobb er det viktig med 
 dyktige fagfolk med leder-
kompetanse til å gjennomføre 
prosjektene. Lederne på 
toppen kan da være trygge  
på at de har prosjektledere 
som forstår seg på hvordan 
faget skal utøves samtidig  
som de har en lederutdanning 
som bidrar til at de kan ha  
en kostnadseffektiv prosjekt-
gjennomføring. Jeg har ikke 
inngående kjennskap til  
byggingen av stupetårnet  
i Hamar, men jeg vil anta at  
en prosjektleder med både 
fagkunnskap og lederutdan-
ning/mesterbrev hadde  
gjennomført byggingen av  
stupetårnet uten enorme 
 budsjettoverskridelser.

Målet mitt med denne  
lederen er ikke at folk skal 
utdanne seg til mester for å 
komme seg ut av yrket. Det 
viktige er at man skal se  
mulighetene som finnes ved å  
i nvestere i kompetanse enten 
man ikke lenger kan stå i  
yrket eller ønsker å skaffe en 
karriere i eget fag. Det er også 
viktig at man er klar over for-
delene ved å øke kompetansen 
i egen organisasjon. 
Fagkunnskap gir trygghet, sier 
vi. Ja, det er riktig, men vi må 
ikke holde det for oss selv. Gå 
ut og markedsfør dere med det 
når dere skal skaffe nye opp-
drag. Markedsfør dette også 
overfor egne  svenner slik at de 
kan investere i kompetanse 
som dere også vil dra nytte av. 
Gjennom økt kompetanse kan 
en vinne over  
useriøse aktører. Dårlige jobber 
går ikke bare utover kundene, 
men er også ødeleggende for 
bransjens omdømme. Et godt 
omdømme basert på kompe-
tanse gir lettere tilgang til de 
gode oppdragene. 

Q� Roger Nyborg, redaktør
roger@mesterbrev.no

leder

Se mulighetene

Viktig informasjon legges først ut på 
www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no
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Østgård er for mange kjent for å være frontfigur i rockebandet 
Return fra Stange i Hedmark. Det er de færreste som vet at rockeren 
også er tømrermester med fartstid som yrkesfaglærer på Stange 
Videregående skole. Gjennom læreryrket har han gjort seg opp  
klare meninger om utdanningsløpet for ungdommene.

Gikk praksisveien
Østgård tok svennebrevet på 2000-tallet. – Jeg var skolelei etter  
ungdomsskolen og var heldig og kunne starte i tømrerfaget allerede 
som 16 åring. Gjennom denne muligheten kunne jeg kombinere både 
jobb og hobby. Hobbyen tok mye av tiden med gjennombruddet til 
Return, så det var først i godt voksen alder at jeg fikk tid til å ta 
svennebrevet, forteller Østgård. 

Mulighet for fagbrevet praksisveien
Østgård mener mange ungdommer kunne hatt godt av å ha samme 
mulighet som han hadde.

- Dessverre er det nå slik at vi tvinger alle gjennom skolesystemet 
rett etter ungdomsskolen. For mange er det en nedbrytende livser-
faring. Hovedutfordringen for videregående opplæring er at en stor 
del av ungdommene ikke vet hva de vil, og ikke er klar for mer teori. 
Som lærer var jeg vitne til at flere falt ut av skolen og dermed 
«brukte opp» sin rett til videregående skole uten å ha noe igjen for 
det. De fikk ikke den sjansen de hadde fortjent. En veksling mellom 
skole og yrkesliv vil helt klart hindre flere i å falle utenfor systemet. 
Det må gis mulighet til å ta fagbrevet praksisveien. Vi trenger gode 
fagarbeidere som har lyst til å stå i faget. Dessverre er det slik at en 

Tømrermester Knut Erik Østgård fra Stange engasjerer 
seg i ungdommen og er svært opptatt av at de må gis 
den sjansen de fortjener til å finne sin rette hylle.  
– Praksisveien til et svennebrev er et viktig tiltak  
for mange slik at de ikke havner i et uføre de  
ikke kommer ut av.  Alle er ikke like og kan  
ikke tvinges inn skolesystemet til å ta høyere  
utdanning. Vi trenger ikke kun ingeniører,  
men også dyktige fagfolk, sier Østgård.

TEKST OG FOTO: ROGER NYBORG

- Vi trenger praktikere 
ikke bare ingeniører
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- Vi trenger praktikere 
ikke bare ingeniører

Uavhengig kontroll og ferdigbefaringer er hverdagens ingredienser for Østgård. 

Rockeren Knut Erik Østgård.
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del blir skoletapere før de får vist hvor flinke de er som håndverkere, 
sier Østgård.

Opptatt av ungdommen
Østgård er medlem av barne- og ungdomsutvalget i Stange 
menighetsråd. Det er mange som ikke tror at en rocker kan sitte 
der, så hvorfor dette engasjementet?

- At jeg sitter der føyer seg inn i rekken av at jeg ikke klarer å si 
nei til ting som jeg ønsker å engasjere meg i. Det er meningsfylt med 
barne- og ungdomsarbeid og jeg har også jobbet litt med barnevern. 
Det er artig å jobbe mot ungdommen som har framtida foran seg,  
og gi dem den oppmerksomheten de fortjener. Mange har ment at 
det bare er positivt når ungdommene har vært på rommet sitt og 
jobbet med data og drevet med dataspill. Det er lett å tro at de vil 
jobbe med data når de blir store og gjøre det bra med det. Det er  
vår tids store misforståelse. Data og dataspilling er ikke bare bra for 
barna. Jeg har sett eksempler på at mange har en underut viklet 
sosial kompetanse som en trenger i det virkelige liv. 

Rockeren Østgård
Østgård og bandet Return hadde allerede holdt på noen år da de  
fikk sitt store gjennombrudd i 1985 med singelen «Sheila». Dette 
gjennombruddet bidro også til at bandet ble Norgesmestere i rock 
samme år. Andre kjente hits Return har hatt er «Sing Me A Song», 
«Bye, Bye Johnny» og «Change The Attitude». 

Hvordan klarte du å kombinere musikken og jobben da gjennom-
bruddet kom? 
- Det er klart at musikken tok mye av tiden i perioden 87-94. Det var 
mye spilling om kveldene. I løpet av de to-tre første årene etter at 
jeg som 16 åring begynte å jobbe, kom jeg inn en normal døgnrytme. 
Det gjorde at jeg hadde et behov for å komme opp om morgenen. I 
en periode på 7-8 år var jeg konstant rastløs fra mandag til onsdag. I 
1994 falt livet på plass igjen, med mindre spilling og jeg kom mer inn 
i vante jobbrytmer igjen, forteller rockeren. 

Uventet comeback
Samtidig som Return fikk et uventet comeback, startet Knut Erik  
på mesterutdanningen.

- Med comebacket ble det spilling i helgene og full jobb i uka. Jeg har 
mye å takke støtteapparatet hjemme for den tiden jeg var borte. 
Mesterutdanningen tok jeg sammen med fire kompiser med kvelds-  
og helgesamlinger. Det var tøft, men likevel litt enklere da vi var flere 
sammen om det og som kunne backe hverandre opp, forteller Østgård.

Jubilerer med Prøysen
Når Mestern er på besøk er Knut Erik og bandkollega Henning 
Ramseth i full gang med konsert i anledning Hamarregionens  
reiselivs 10 års jubileum. Temaet for konserten er Prøysen, og  
kanskje noe overraskende, men selv for en rocker har Prøysen  
fått sin plass i hjertet.

- Prøysen har vært en stor inspirasjon for meg og en jeg har hatt 
stor respekt for. Jeg vokste opp med Prøysen, Carpenters, Jim Reeves 
og Roger Whittaker. Og Prøysen har alltid hatt en stor plass hos meg. 
Du kan si at den siste utgivelsen min, «Talas», på en slags måte er 
mine Prøysen-viser, sier Østgård.

Tilbake i faget
Høsten 2013 startet han opp med eget firma igjen og driver nå med 
uavhengig kontroll, ferdigbefaring og overtakelse for Trysilhus. 

Er ringen nå sluttet?
- Jeg er snart 50 år, men jeg er der at jeg fortsatt er usikker på hva 
jeg vil bli når jeg blir voksen, avslutter Østgård. Hva Østgård blir når 
han blir voksen er vanskelig å spå, men vi får si som tittelen på hans 
siste utgivelse: Talas, så kanskje vi om noen år får svar.  Q

Østgård er opptatt av at ungdommen gis den oppmerksomheten 
de fortjener. Det er de som har framtida foran seg, sier han. 

Her kontrollerer Østgård varmestyringssystemet før overlevering
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Han visste tidlig hva han ville, Henrik Hagen.  
Etter endt bilteknisk utdanning la han veien 

om Jaguar-fabrikken i England, der han 
gjennom et helt år studerte ved de 

forskjellige avdelingene hos 
produsenten. Så var 

han klar for det 
 norske markedet.

TEKST OG FOTO: 
JØRN WAD

Mesterlig satsing på 
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Det skulle ikke gå lang tid før han startet opp med Jaguar-service, 
som også var navnet på firmaet han etablerte. Virksomheten var liten 
og forsiktig til å begynne med, men han bygget opp en liten kunde-
krets av Jaguar-eiere som visste å sette pris på kunnskapen den 
unge mannen hadde.

Kvalitet
-Jaguar er jo kjent for sine kvalitetsbiler, og jeg ville satse på å tilby 
en service som sto til dette imaget. Derfor var det også naturlig for 
meg å satse på mesterbrev i bilfaget når den muligheten bød seg, og 
dette er en tradisjon vi har stått for i selskapet vårt senere også. I 
dag er det tre mestere i bedriften, kan han fortelle. Han ser mester-
brevet som et signal på seriøsitet i en bransje som dessverre er 
plaget med en del useriøsitet, sier han. 

Selv har han oppdaget at den kompromissløse satsingen på kvalitet 
har gitt resultater, for selskapet han startet, har vært i stadig vekst.

Etter en beskjeden start så Oslo Jaguarservice AS dagens lys i 1984, 
og ble godkjent av Jaguar Norge som forhandler av bilene.  
Det skulle vise seg at omsetningen steg kraftig etter dette, og det 
tok ikke mer enn 3 år før lokalene ble for små, og det ble nok en 
flytting. I 1997 skiftet selskapet navn igjen til Jaguar Norge A/S, og 
datterselskapet AS Insignia ble etablert for å markedsføre Aston 
Martin og seinere Morgan-bilene.

-Det er engelske biler som står på menyen?
-Ja, engelske kvalitetsbiler passer godt med mitt forhold til kvalitet,  
samt utdannelsen min og den service jeg gjerne vil at selskapet,  
som jeg fortsatt har aksjemajoriteten i, skal stå for. Bil er en personlig 
ting, og for meg – som for kundene våre – er det engelske biler som 
gjelder. I dag har vi 3.700 m2 egne lokaler, men dette er også blitt for 
lite, så den 1. juli er vi på flyttefot igjen. Denne gangen har vi sikret oss 
et lokale på 7.500 kvadratmeter, så det gleder vi oss veldig til. 

Bilhold er personlig for folk. Og det er det vel i grunnen for meg 
også, smiler Henrik Hagen.

Jaguareiere vet å sette pris på kvalitet. Jeg får ofte bekreftelse på at 
mesterbrevet er viktig også for kundene våre, sier Henrik Hagen.
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Ikke bare Jaguar
-Det er ikke lenger bare Jaguar som fyller tiden din?
-Nei, Jaguar Norge AS har gitt fra seg Jaguaragenturet til BCI, og er i 
stedet forhandler for Jaguar i tillegg til Land Rover. Så kommer altså 
AS Insignia med de to andre bilmerkene, og dermed har vi etterhvert 
et ganske bredt spekter biler å tilby dem som er på jakt etter den 
kvaliteten som disse står for, understreker han.

- Design trekkes ofte fram som viktig for valg av biler, og spesielt 
for de klassiske XJ-modellene var dette kanskje i fokus?
- Biler er jo totalpakker, og design er nok fortsatt viktig for våre 
kunder. Det er ikke lenge siden Jaguar vant ytterligere anerkjennelse 
for å være svært nyskapende på design, og til og med ble tildelt 
priser for dette. Så har jo mange forsøkt med vekslende hell å kopi-
ere deler av dette, men det kan man gjøre lite med. Men for meg er 
det en sammenheng mellom å satse på kvalitetsbiler og det å gjøre 
en kvalitetsjobb på ettermarkedet, altså service og reparasjoner, sier 
Hagen. Han har nemlig valgt å fortsette i direkte kontakt med 
kunder og biler, gjennom at han er verksmester i selskapet. Han er 
også styreleder, men det er en av medeierne, Thomas Øvreseth, som 
er administrerende direktør. Og det er bygget opp en formidabel 
kunnskap og erfaring i firmaet, forteller Hagen:

300 års erfaring
-Sammenlagt har de ansatte en erfaring på mer enn 300 år med  
salg og service av Jaguar. Våre 6 mekanikere har til sammen 87 års 
erfaring med Jaguar. Når vi inkluderer administrerende direktør og 
meg selv, utgjør dette en erfaring på til sammen 126 år. Inklusive 
salgsapparatet har vi altså 300 års erfaring mer Jaguar.

Vi har samlet alle merkene under navnet AS Insignia med underav-
delingene Jaguar Land Rover Oslo, Aston Martin Oslo og Morgan Oslo. 

-Men det er fortsatt Jaguar som er favoritten?
-Det er kvalitet som er min favoritt, og som jeg ønsker skal være mitt 
varemerke. Derfor har de 4 bilmerkene blitt valgt, i tillegg til at jeg 
altså har en forkjærlighet for engelske biler. 

-Hvor viktig tror du det er for kundene dine at du er mester i faget ditt?
-Det kan vel være litt forskjellig alt etter hvem du spør. Jeg merker 
imidlertid at det er en styrke for meg selv at jeg har det, og mange 
kunder setter også pris på at vi har satset så sterkt på kunnskap og 
kvalitet som vi har gjort. Jeg tror mye av årsaken til at vi har overlevd 
i markedet, og sakte men sikkert har utvidet posisjonen vår, er at vi 
har satset på kvalitetsbiler, i tillegg til at vi har fokusert på den fag-
lige dyktigheten som ligger i at 3 av våre folk har gått helt til mester-
brevet, slutter Hagen.  Q

Jaguar har vunnet mange designpriser, og skal man tro Henrik Hagen, er alle vel fortjent.



Ring 404 04 347 for nærmere informasjon. www.stillasgruppen.com

Vi leverer etter ditt behov.

02-2014

Norskprodusert aluminiumstillas 

Til alle formål

Ring meg,
404 04 347!
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Glassfaget har mange fasetter, og her er 
en av elevene i ferd med å skjære ut et 

mønster før videre bearbeiding.

       Fylkene må  
satse mer bevisst
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-Jeg har jobbet som lærer i snart 20 år nå, men jeg holder  
likevel klart fast på mesterbrevet mitt i glassfaget. Og skal 
samfunnet kunne utvikle seg i positiv retning på byggsiden, 
må det «glassklar» satsing til. Jeg tenker på utviklingen av 
fagene innen bransjen. Fylkene bør være mer bevisste i sine 
valg av utdanningsalternativer.

TEKST OG FOTO: JØRN WAD

Det har aldri vært brukt 
mer glass enn nå, så opp-
læring i faget er viktig,  
understreker glassmester 
og lærer Geir Bakken.

       Fylkene må  
satse mer bevisst
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Geir Bakken drev egen glassmestervirksomhet i 8 år etter at han  
tok mesterbrevet før han gikk inn i skoleverket, og på den hutrende 
januardagen vi møtes, ønsker han seg ikke akkurat ut i kulda for å 
teste neglebiten. Men han ser tilbake på tiden som selvstendig 
næringsdrivende med glede, og er helt sikker på at mange av de 
elevene han har og har hatt, vil kunne oppleve mye av det samme. 
Likevel er han bekymret for utviklingene av byggefagene:

Glassmester
-Jeg startet først på deltid på Tinius Olsens Skole som i dag er en  
del av en sammenslått Kongsberg Videregående skole, og pendlet fra 
hjembyen Notodden, noe jeg fortsatt gjør. I de årene jeg har jobbet 
her, har det skjedd ganske omfattende endringer innenfor byggfag- 
ene, og ikke minst når det gjelder rekrutteringen til dem. Vi er 
bekymret for rekrutteringen til glass- og fasadefaget, da faget  
nærmest har blitt usynlig i dagens opplæringsstruktur hvor vi er en 
del av Bygg og anleggsteknikk sammen med noen og tjue andre fag. 
De fleste fagene har skoletilbud i hver enkelt by / fylke, mens glass-
faget har et landsdekkende tilbud på Kongsberg og ligger under 
Buskerud fylke. Problemet er at de andre fylkene lager lokale «lett-
vindtløsninger» i eget fylke fremfor å sende elevene til en sentral 
skole slik som glassbransjen ønsker. 

-Hvorfor er det slik? 
-For oss virker det som det er økonomiske motiver som går fremfor 
ønske om god fagopplæring.
Glassfaget har utviklet seg ganske mye i de seinere årene. Før  
drev en glassmester på med «alt mulig», men nå er det blitt stadig 
mer spesialisering innen faget: Industri, bilglass, fasade med  
aluminium, innramming, etc. Slik sett kan man gjerne si at faget  
fortsatt er bredt, men bedriftene som tilbyr jobber blir stadig  
mer spesialiserte. Og det blir færre som driver det vi kan kalle  
tradisjonelle glassmesterforretninger som jobber med alle delene  
av faget. 

-Hvilket behov vil det bli for denne utdanningen i fremtiden?
-Det er et ganske vanskelig spørsmål. Objektivt sett burde det være 
et stort behov, for vi representerer et tilbud som gjør at selv mindre 
bedrifter kan ta inn lærlinger, og få høyt kvalifisert arbeidskraft for 
en rimelig innsats. Vi representerer den bredden som skal til for å 

Mats Weaas fra Jessheim får instruksjoner av lærer og glassmester Geir Bakken.

Tradisjonelt har innramming vært en naturlig del av glassmester-
yrket, og her er det Andreas T Pedersen fra Larvik som får instruk-
sjoner av Geir Bakken, som har brukt glassmesterkompetansen sin  
i skoleverket de siste 20 årene.



sikre en faglig utvikling, og kan gi den teoretiske utdanningen som er 
nødvendig. 

Spennende fremtid
Det har aldri blitt brukt så mye glass som nå, og produktene har aldri 
vært mere avanserte enn de er i dag. Behovet for god opplæring har 
ergo heller aldri vært større, mener Bakken. 

-Var ting bedre før, synes du?
-Det har jeg tenkt på både når det gjelder dette med å drive egen 
bedrift kontra å jobbe i skoleverket, når det gjelder utviklingen innen 
faget. Det er klart at det er pluss og minus ved alle ting, og det er ikke 
så lett å være 100% sikker på hva som er best eller dårligst. Men det 
står ganske så klart for meg at fylkeskommunene ikke er flinke nok til 
å trekke veksler på den utdanningen vi kan tilby. Jeg savner en dreining 
fra den økonomifokuserte styringen en ser i dag, og over på en mer 
faglig fundert styring. Dersom vi fikk til det, er jeg ganske sikker på at 
vi som samfunn ville komme til å tjene på det i lengden. For med alle 
de som konkurrerer om oppdrag i dag, er det klart at ikke alle har like 
tung faglig bakgrunn, og dermed ikke gjør godt nok arbeide. Parallelt 
med dette ser vi altså en alt for lite fokusert satsing fra fylkeskommun - 
ene, med en svak satsing på hvert enkelt sted i stedet for sterkere 
satsinger på miljøer som kunne utdanne folk som ville stå seg i kon-
kurransen. Og ikke minst: En slik satsing ville uten tvil ha vært positiv 
for både bransjen og samfunnet, fordi det hadde kommet til å bety at 
det hadde blitt lettere å rekruttere folk. Nå ser vi en nedgang i søkningen, 
og det hadde vi kunnet gjøre noe med.

-Hva vil mesterbrevets stilling være i fremtiden?
-Det skal jeg ikke ha uttalt meg veldig bastant om, men jeg kan i alle 
fall si at det har vært svært viktig for meg som et fundament for 
videre utdanning i glassfaget både når det gjelder å kjenne seg trygg 
på den faglige ballasten man har, og når det gjelder fokuset på inn-
holdet i utdanningen som jeg har vært så heldig å få være med å 
påvirke.

Jeg har alltid ment at glassfaget er spennende og utviklende, og at 
kvaliteten jeg har ønsket å stå for som håndverker, blant annet er 
blitt synliggjort gjennom å ta mesterbrevet. Det er et signal både til 
meg selv og til andre, slutter Bakken. Q

Kvalitet i arbeid
Leasing 36 mnd./60.000 km. totalt. Forskuddsleie: 69.900 kr. + mva.
Bildet avviker fra tilbudt modell. Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency 110 CDI: 0,74 - 0,77 l/mil. CO2 utslipp 195 - 203 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.

Kampanjetilbud på 
Vito 116 4X4

De beste velger ofte det beste
Kun
kr

Pr. mnd.
Eks. mva.3.990,-

Vinterpakken inkl:
 

 

 tlf. 63 87 90 90, Trondheimsveien 62, 
2019 Skedsmokorset, www.starautoco.no

 

vinterpakke +++

 Derfor kan det tenkes at de som er opptatt av kvalitet i bil også er opptatt av kvalitet i sitt eget arbeid. Med driftssikkerhet, 
nye gjerrige og effektive CDI-motorer, og enda mer komfort og sikkerhet enn konkurrentene, er du meget godt rustet til å møte enhver utfordring.  

Glassfaget er spennende, 
mener både lærer Geir 
Bakken og elevene  
(foran fra venstre)  
Ruben Aronsen fra 
Tromsø og Stian Lagrud 
fra Fagernes. Vegard 
Johansen fra Oslo og 
Marius Hekkvang  
(bak til høyre) er enig.
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    For oss er det personlig
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-Vi har et personlig forhold til det vi gjør, 
og knytter til oss samarbeidspartnere 
som ser ting på samme måten. Kvalitet er 
et bærende prinsipp for det vi gjør, og da 
vil vi være sikre på at det gjelder alle ledd 
i et prosjekt, sier møbeltapetserermester 
Anders Kristian Walløe.

TEKST OG FOTO: JØRN WAD

Jeg er veldig glad i naturlige materialer. Det gir en egen tilfredsstil-
lelse å jobbe med dem, betror Anders Kristian Walløe til Mesterbrev.

Et skikkelig fagprosjekt: en antikk dør oppgradert etter E 160  
standard, forklarer Anders Kristian Walløe.

Walløe er daglig leder i Walløe & Nilsen AS i Bergen, og driver et  
selskap som både tilbyr  byggmester-, snekker- og altså møbeltapet-
serertjenester. Og det stopper ikke med dette: Flere yrkesgrupper er 
tilknyttet, og man har til og med en modist tilgjengelig. Hva det er? 
En som lager hatter, blant annet.

Kompromissløs
-Vi er veldig bevisste på hva vi skal drive med, og hva vi ikke gjør.  
Når det er snakk om mindre produksjoner eller prototyper, kan vi 
gjerne gjøre jobben selv. Men skal det produseres større serier må vi 
samarbeide med andre, oftest i utlandet, for å få det til, slår han 
fast. Blant annet har selskapet et godt samarbeide med designlinjen 
i byen, og studentene der lager ofte prototyper i forbindelse med 
 deltagelse på diverse messer, utstillinger eller andre fremskutte 
arrangementer.

-Vi gir råd, og med vår kompetanse, leveringstider og kompromiss-
løse satsing på kvalitet, har studentene følt at produktene deres har 
en helt annen sjanse til å lykkes enn om man hadde satset på 
enklere presentasjoner, forteller Walløe. Men han er tydelig på at 
bedriften, som har 3 mestere i sin midte, er bevisste også på dette. 
-Det vi ønsker oss, er seriøse kunder. Og de søker trygghet. Den 
tryggheten står mesterbrevet for. Og satsingen på håndverket gjen-
nomsyrer alt vi gjør. Når noen tar kontakt med oss, skal de møte en 
håndverker, ikke en resepsjonist. Dette er viktig for firmaets ansikt 
utad, men også for de kundene som tar kontakt. De skal bli møtt 
med den kompetanse og trygghet som vi står for. 
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Begrenser området
-Skal dere vokse og dekke hele landet på sikt?
-Nei, selv om vi gjør noen unntak innimellom, er det distriktet som 
avgrenses av Geilo og Stavanger  samt Voss og Førde som er vårt 
naturlige nedslagsfelt. Vi er ca 10 ansatte her nå, og det er perfekt! 
Alle er selvgående, tre av oss er mestere, og vi er en herlig blanding 
av folk som overlapper hverandre med kompetanse, og som gjør oss 
i stand til å løse alle forespørsler vi måtte få innenfor våre felt. Og vi 
kan sende ut hvem det måtte være for å løse kundenes utfordringer 
sammen med dem, sier Walløe. Selv tok han mesterbrevet så raskt 
det praktisk lot seg gjøre etter at fagbrevet var på plass.

-Ja, det var aldri noen tvil om det. Den seriøsiteten ville jeg ha, slik 
at vi kan tilby den tryggheten mange etterspør i prosjektene sine. 

Men det stopper jo ikke med dette. Vi er for eksempel det eneste  
firmaet i distriktet som er sertifisert for å oppgradere antikke dører 
til E 160 standard. Dette er bare ett eksempel på hvordan vi fort-
løpende oppgraderer kompetansen vår, og at vi viser dette i full 
bredde. Oppdragene våre strekker seg fra å restaurere eldre møbler 
til oppussingsprosjekt i villaer og ikke minst en rekke samarbeid-
prosjekter med antikvariske myndigheter.

-Vi blir ofte gitt utfordringer som få andre kan stille opp på, og vi 
forsøker å løse disse på måter som både viser det vi står for, og ikke 
minst gir kundene den gode opplevelsen av å ha handlet med en 
mesterbedrift. Hos oss har vi en bevisst holdning til alt fra bruk av 
materialer til håndverksteknikkene som brukes i hvert enkelt pro-
sjekt. Enkelte vil kanskje si at «alle» kan trekke om en stol, og 

I grunnen er det bare fantasien som setter grenser for hva vi kan lage eller reparere, forteller Anders Kristian Walløe.

En skikkelig god-stol, mener Anders Kristian Walløe. Det er viktig å kunne håndtere symaskinen, understreker Anders 
Kristian Walløe.
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Dette er en spesialjobb for en institusjon, og det er nok ikke så mange 
andre enn oss som kunne løst det, smiler Anders Kristian Walløe.

dersom man har litt håndlag og går grundig til verks, kan resultatet 
bli tilfredsstillende for mange. Men en med mesterbrev i møbel- 
tapetsering, vil kunne tilby en helt annen løsning på en slik ut- 
fordring. Vi representerer muligheter og ikke minst en bredde som  
de færreste er i stand til å levere. Og jeg vil oppfordre dem som 
 kanskje søker løsninger på konkrete utfordringer eller for den saks 
skyld samarbeidspartnere på konkrete jobber, om å ta kontakt. Vår 
basis er klar, nemlig at vi er en mesterbedrift. Samtidig er vi så all-
sidige at jeg nesten vil si at det er fantasien som setter grensene  
for det vi kan lage, utvikle og produsere. I alle fall i mindre skala.  
Og som sagt: De som trenger større serier kan vi også hjelpe,  
men da søker vi samarbeidspartnere i hvert enkelt tilfelle, sier  
Walløe til slutt.  Q
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Bergensfirmaet har ikke mindre enn tre mestere i taktekkerfaget 
blant sine 10 ansatte. Det skal ikke bli flere ansatte med det første, 
men det kan godt hende vi blir flere som satser på mesterbrevet, 
filosoferer de. 

Faglig fokus
-Hvorfor denne satsingen på mesterbrevet?
-Fordi der er viktig, forklarer Bernt Kristiansen. Både for kundene våre 
og for oss selv. Gjennom at vi har gått så langt som til å ta mester- 
brevet, har vi både overfor oss selv og ikke minst kundene satt en 
faglig standard, en fokus på kvalitet som vi skal kunne møte markedet 
med, fylt av stolthet. Vi jobber mest mot entreprenører, og er ganske 
lite i kontakt med private kunder, selv om vi ikke sier nei til dem heller. 
Av og til er det for eksempel kunder som har forsøkt å få gjort noe 
«billig», og som derfor hverken har kvitteringer eller noe firma å for-
holde seg til når det viser seg at jobben ikke ble så bra som de hadde 
håpet på. Vi driver seriøst, og stiller garantier for at jobben gjøres 

 skikkelig. Det har stadig flere entreprenører lært seg å sette pris på, 
så vi blir foretrukket på ganske mange av jobbene vi priser. 

-Og dette skyldes kvaliteten på håndverket?
-Når man tar et mesterbrev, får man et mye bredere syn på både 
faget og prosessen man er en del av på en byggeplass, skyter  
Rune Rienberg inn. Han er mest ute på byggeplassene blant de  
tre mesterne, og sier ettertenktsomt: 

-Man forstår bedre hele samfunnet, i grunnen. Dermed kan man 
på en helt annen måte enn tidligere gjøre en fundert jobb også når 
det gjelder anbudsregningen. Totalt sett gir dette et bedre samar-
beide med byggherrer og entreprenører, synes karene.

Pris, pris, pris
-Hvor viktig er fokus på kvalitet for de valgene kundene gjør?
-Det er klart at mange kunder er opptatt av at vi skal levere kvalitet, 
sier Torstein Hestenes. Det ligger i bunnen, kan man si. Men når det 

-Om en byggherre antyder at vi kan være litt slepphendte med sikkerheten, er vi  
ikke interessert i jobben. For oss er det sikkerhet og kvalitet både for oss, de ansatte 
og kundene våre som er absolutt viktigst. Blant annet derfor er vi nå 3 mestere i 
 ledelsen av firmaet, forteller Bernt Kristiansen, Torstein Hestenes og Rune Rienberg  
i Takentreprenørene AS i Bergen.

TEKST OG FOTO: JØRN WAD

SIKKERHETEN ER VIKTIGST I JOBBEN
STILLER BEVÆPNET: Vi liker å møte godt rustet for jobben, fleiper (f.v.)   Rune Rienberg, Bernt Kristiansen og Torstein 
Hestenes. Alle tre er taktekkermestere.
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Vi fordeler arbeidet mellom oss, og gjør det vi liker 
best, sier Torstein Hestenes.

er sagt, er det pris som gjelder i dagens marked. Pris, pris og atter 
pris. Og vi hadde nok ikke oppnådd en omsetning på hele 13 millio-
ner kroner i året, om vi ikke hadde hatt begge disse parameterne 
inne. Det er helt klart viktig å levere en kvalitet som er innenfor de 
garantigrensene blant annet materialene gir. Likevel må vi hele tiden 
ha som mål at vi skal vinne anbudene. Hos oss har det blitt til at 
Bernt regner anbud og fokuserer på de administrative sidene, mens 
Rune har oversikten på de enkelte byggeplassene. I tillegg har vi så 
Torstein som binder det hele sammen, og dermed er vi et lag som 
leverer kundene akkurat det de har bestilt, og det er viktig for både 
dem og oss. Selv om firmaet ble startet så sent som i 2009, har vi 
samlet sett meget lang erfaring innenfor faget vårt, og i den settingen 
er det også veldig viktig å kunne vise til at vi er hele tre mestere i 
ledelsen av selskapet. Slikt borger for en kvalitet og seriøsitet som  
vi vet at kundene setter pris på, understreker de tre. Men de er  
samtidig klare på at de ikke har tanker om å utvide. Tvert om er de 
lykkelige med den størrelsen selskapet har nå, bedyrer de.

Sikkerheten
-Hvorfor er dere så opptatt av sikkerheten?
Karene ser litt på hverandre, før Bernt Kristiansen oppsummerer:

-Både fordi det er absolutt nødvendig innenfor vårt fag, og innenfor 
byggebransjen generelt. Det er gitt klare bestemmelser om hvordan 
for eksempel et stillas skal være, og det er klare grunner til at disse 
har kommet. Men fordi prispresset alltid er ganske så høyt, hender 
det av og til at enkelte kunder an tyder at posten for sikkerhet, altså 

stillaser m.v., er veldig høy, og 
ønsker kanskje at vi skal redu-
sere, eller aller helst fjerne denne. 
Det er overhode ikke aktuelt for 
oss, og det er derfor vi var inne 
på dette tidligere. Om noen 
mener vi skal redusere sikker-
hetsposten, er vi ganske enkelt 
ikke interessert i jobben. Så 
enkelt er det.

-Hva er det som gjør at dere 
kan være så steile på dette?

-I tillegg til at det er regulert i lovverket, mener du, spør Torstein 
Hestenes retorisk. Jo, her har nok faktisk mesterbrevet vært en 
 medvirkende årsak. Fordi vi vet at det vi leverer holder mål, og at vi 
er en bedrift som består av høyt kvalifisert personale som kan levere 
et produkt vi kan være bekjent av, er det enklere å stå imot press for 
å ta «snarveier». Vi skal kunne møte kundene igjen om 3, 5 og 10 år, 
og se dem i øynene og vite at vi har gjort gode og sikre jobber for 
dem. Slik vil vi ha det, og det er samtidig dette vi skal bygge på i  
den videre driften av selskapet, sier karene.  Q

Dette er forbruksvare, men vi har valgt å satse på kvalitetsprodukter som vi vet 
holder en faglig høy standard, sier Rune Rienberg.

SIKKERHETEN ER VIKTIGST I JOBBEN
Vi har ikke noe ønske om å bli 
større enn vi er nå, sier Bernt 
Kristiansen.



24      MESTERN 1 • 2014

KRAV OM SKRIFTLIG OPPSIGELSE
Ifølge arbeidsmiljøloven § 15-4 første ledd skal en oppsigelse skje 
skriftlig. Bortsett fra krav om skriftlighet gjelder ingen formkrav når 
arbeidstakeren selv sier opp. Arbeidstakeren kan på fritt grunnlag si 
opp arbeidsavtalen uten å gi noen formell begrunnelse. 
   Arbeidsforholdet opphører etter utløpet av oppsigelsestiden, jf. 
lovens § 15-3, som regulerer forhold vedrørende oppsigelsesfrister.  
I oppsigelsestiden er det arbeidsplikt, og det skal betales lønn når 
arbeidstakeren stiller sin arbeidskraft til disposisjon.
   En muntlig oppsigelse vil likevel være bindende for arbeidstak-
eren, men i slike tilfeller har han bevisbyrden for at oppsigelse er 
gitt. Det kan være hensiktsmessig å be arbeidstakeren skriftlig 
bekrefte sin egen oppsigelse, eventuelt at arbeidsgiveren selv 
bekrefter oppsigelsen, f. eks. i eget brev til arbeidstakeren. Grunnen 
til dette er at det senere kan oppstå tvil eller uenighet om arbeids-
takeren faktisk har sagt opp, og eventuelt om tidspunktet for når 
dette skjedde. 

AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD i STRID MED LOVEN
Selv om en arbeidstaker har arbeidsplikt i oppsigelsestiden, med 
mindre noe annet er avtalt, hender det ikke sjelden at han bryter 
arbeidsavtalen ved å forlate arbeidsplassen umiddelbart uten å si 
opp, eller han sier opp og blir borte fordi han ikke ønsker å arbeide 
ut gjeldende oppsigelsestid. Slik fratreden blir gjerne kalt «fante-
gåing». Dette vil ha til følge at arbeidsforholdet opphører, og det er 
et «grovt pliktbrudd» som kan berettige avskjed av arbeidstakeren, 
jf. lovens § 15-14 første ledd.
   Det kan også tenkes at arbeidsgiveren har grunnlag for å kreve 
erstatning av arbeidstakeren ved slik ulovlig fratreden. Det dreier seg 
eventuelt om å få dekket det økonomiske tapet som er lidt ved at 
arbeidstakeren ikke har oppfylt sin arbeidsplikt i oppsigelsestiden. 
Dette kan f. eks. være merutgifter på grunn av at andre i bedriften 
må utføre overtidsarbeid, eller fordi bedriften må leie inn arbeids-
kraft. Dersom det økonomiske tapet ikke er stort, vil det kun unn-
taksvis være hensiktsmessig å gå til sak når det gjelder denne type 
saker, bl.a. fordi en sak kan ta mye tid og være arbeidskrevende. 
   En annen og enklere måte å reagere på kan være å foreta trekk  
i lønn og feriepenger som vedkommende har opparbeidet, men  
som ikke er utbetalt, jf. lovens § 14-15 annet ledd bokstav e. I slike 
tilfeller kan arbeidsgiveren uten videre foreta lønnstrekk, dvs. uten 
at det foreligger avtale med arbeidstaker. 
   Trekk i lønn eller feriepenger skal likevel «begrenses til den del  
av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger  
til underhold for seg og sin husstand», jf. § 14-15 tredje ledd.
   Det kan også nevnes at brudd på arbeidsplikten kan være en 
straffbar forseelse etter straffeloven § 409. 

   Som en siste rettsvirkning av ulovlig oppsigelse vises til arbeids-
miljøloven § 15-15 første ledd, hvor det fremgår at arbeidstakeren 
ikke har krav på skriftlig attest.

OPPSIGELSE ELLER ERKLÆRING OM FRATREDELSE 
TREKKES TILBAKE
Det er ikke uvanlig at en arbeidstaker trekker tilbake egen oppsig-
else eller en fratredelsesavtale.  Den klare hovedregel er imidlertid 
at en oppsigelse fra arbeidstakeren er en avtalerettslig disposisjon 
som i utgangspunket er juridisk bindende for ham. Ifølge retts-
praksis aksepteres det likevel i visse tilfeller at arbeidstakeren  
har anledning til å tilbakekalle oppsigelsen, eller at den kan settes 
til side etter ugyldighetsbestemmelser i avtaleloven. 
  Et mulig grunnlag som arbeidstakeren kan påberope seg, er et 
såkalt tilbakekall «re-integra», hvor bestemmelsen i avtaleloven  
§ 39 kan anvendes analogisk, selv om denne bestemmelsen ikke 
direkte omhandler tilbakekall. «Re-integraregelen» innbærer at en 
viljeserklæring, som f. eks. kan være en oppsigelse, på visse vilkår 
kan tilbakekalles også etter at den er kommet til adressatens 
kunnskap.
      Det er tre vilkår som må være oppfylt for at arbeidstakeren skal 
kunne trekke tilbake oppsigelsen etter denne regelen. Det må fore-
ligge særlige grunner, tilbakekallingen må komme etter kort tid og 
arbeidsgiveren må ikke ha innrettet seg etter oppsigelsen. Denne 
regelen er en sikkerhetsventil som kun kan anvendes i helt spesielle 
tilfeller.
   Dersom det ikke er grunnlag for å anvende re-integraregelen, kan 
en annen mulighet være at oppsigelsen fra arbeidstakeren blir satt 
til side som ugyldig etter f. eks. avtaleloven § 36. Dette er mulig 
hvis det vil virke åpenbart «urimelig» å gjøre oppsigelsen gjeldende. 
Det fremgår også at det kan tas hensyn til senere inntrådte forhold 
og omstendighetene for øvrig. 
   En ganske vanlig situasjon er at arbeidstakeren har fått et valg 
mellom å si opp selv eller å bli oppsagt eller avskjediget. Da vil det 
kunne ha betydning om arbeidsgiveren hadde grunnlag for oppsig-
else eller avskjed. Hvis dette er tilfelle, skal det ifølge rettspraksis 
mye til før en oppsigelse fra arbeidstakeren kan settes til side som 
ugyldig. Dersom man kommer til at arbeidsgiveren ikke hadde opp-
sigelsesgrunnlag, medfører ikke det uten videre at arbeidstakers 
oppsigelse må settes til side, da «et slikt resultat forutsetter en 
helhetsvurdering der et vidt spekter av momenter kommer i 
betraktning, spesielt omstendighetene i oppsigelsessituasjonen», 
står det i en lagmannsrettsdom. 
    Avslutningsvis nevnes at dersom arbeidstakeren er blitt utsatt for 
utilbørlig press fra arbeidsgiveren, vil oppsigelsen etter omstendig-
hetene kunne settes til side om ugyldig. Q

Juridiske problemstillinger I denne spalten tar juristen opp spørsmål som ofte reiser seg når man leder 
en håndverks bedrift. Har du problemer i din bedrift, kan det hende du vil finne 
svaret her. Du kan tipse juristen ved å sende epost til post@mesterbrev.no

Arbeidstaker kan avslutte  
arbeidsforholdet på flere måter 

TEMA:

Når en arbeidstaker ønsker å avslutte et løpende arbeidsforhold, er det 
vanligste at han selv sier opp arbeidsavtalen og arbeider ut oppsigelses-
tiden. Artikkelen redegjør også for rettsvirkningene når arbeidstakers 
fratredelse er i strid med loven. Videre behandles mulighetene han har  
for å trekke tilbake egen oppsigelse eller en erklæring om fratredelse.

Odd Bjørnås er bl.a. utdannet jurist. Han 
har tidligere arbeidet som juridisk råd giver 
i mange år i NHO-fellesskapet, sist i NHO 
Håndverk.



Japansk kvalitet og tøffest i klassen

5 års garanti - isuzu.no

oo

best i klassen!

nyhet: 3.5 tonn 
hengervekt

3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader - Lavt Co2 utslipp 

Over 1 tonn nyttelast - Elektrisk 4x4 innkobling med lavserie

Velg mellom Pick up eller Trooper varebil

Alene om automatgir på både 2 d og 4 d - Norsk Tectyl

Biler klare for rask levering - 80 forhandlere over hele landet

ExCLusiVE PAkkE 

Verdi 30.000,- NÅ kuN 10.000,-
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Pris varebil fra kr. 270 761,- eks. mva. 

Pris personbil fra kr. 624 900,-

Veil. priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. 
Co2 192-222. Forbruk blandet kjøring fra 0,73l

ALTA: RSA Bil & Caravan Alta AS 78 44 36 92 ALVDAL: Granrud Bilverksted AS 62 48 98 98 ARENDAL: RSA Bil AS 37 00 51 00 ASKIM: AS Auto Askim 69 81 87 00 
BAMBLE: Myrland Auto 35 96 86 00 BERGEN: Oddvar Bjelde & Co 55 53 55 20 BODØ: Nye O.P. Fure AS 75 50 31 50 BÆRUM: Berg Auto 67 13 07 27 DOKKA: Dokka Bilsalg 61 11 17 00 
DRAMMEN: RSA Bil Drammen 32 21 88 00 EGERSUND: Fardal Bil 51 46 10 00 ELVERUM: Elverum Auto Bilsalg 62 43 23 00 EVJE: Autoservice Evje 37 93 15 55 
FAGERNES: Vallhall Auto 61 35 97 22 FINNSNES: A Bil AS 77 85 10 20 FREDRIKSTAD: RSA Bil AS 69 39 22 60 FØRDE: Opus AS 57 82 99 00 GOL: Gol Auto 32 07 36 33 
GRONG: Peter Brauten Eftf AS 74 31 26 60 GJØVIK: Gustavsen Bil AS 61 13 63 00 HALDEN: KG Motor 69 17 90 90 HAMAR: Hamjern Bil AS 62 54 32 60 HARESTUA: Harestua Auto 61 32 68 00 
HARSTAD: Bilhuset Harstad 77 07 96 60 HAUGESUND: Nord Motor AS 52 81 40 80 HOKKSUND: Hokksund Auto AS 32 75 51 51 HØNEFOSS: Hønefoss Bil 32 14 01 70 
JESSHEIM: Nygaard Bil  63 92 97 97 KAUPANGER: Opus AS 57 62 57 57 KIRKENES: Sør Varanger Bilteknikk 78 99 33 58 KONGSBERG: Mc & Fritidssenteret AS 32 76 34 00 
KONGSVINGER: G Løkken AS 62 88 80 61 - Kongsbil AS 62 81 58 50 KRISTIANSAND: RSA Bil AS 38 17 70 40 KRISTIANSUND: Berge Motorsenter AS 71 58 87 50
KVAM: Kvam Mek. Verksted AS 61 29 48 50 KVINESDAL: Kvinesdal Auto 38 35 89 00 KVINNHERAD: Kvinnherad Bil & Teknikk 53 48 46 48 LARVIK: Gjermundsen Auto  33 13 66 00
LAKSELV: Lakselv Motor AS 78 46 47 77 LEKNES: Joh. Vian AS 76 05 42 00 LILLEHAMMER: Tungen Bil AS 61 24 68 40 LOM: Kvam Mek. Verksted 61 21 12 81 
LYNGDAL: KA Bilpartner 38 33 15 00 LØRENSKOG: Autonova AS 67 98 18 00 MANDAL: KA Bilpartner Mandal AS 38 27 84 30 MOLDE: Årø Bilsenter 71 20 34 00 
NAMSOS: Peter Brauten 74 21 44 00 NARVIK: Fagerthun Bil  76 96 50 00 NOTODDEN: Lauvstad Bil  35 02 54 00 OSLO: RSA Bil Oslo  23 24 20 40 OSLO: Bergheim Auto 22 57 65 00 
ODDA: Esso Servicesenter 53 64 13 04 OPPDAL: Prøven Bil Oppdal AS 72 40 04 20 ORKANGER: Prøven Bil  72 48 40 00 ROMERIKE: RSA Bil Romerike 64 83 12 00 
SANDEFJORD: Gjermundsen Bilsenter AS 33 45 43 00 SANDANE: Frydenbø Auto AS 57 86 84 00 SANDNES: RSA Bil Forus 51 96 49 00 SARPSBORG: RSA Bil AS 69 13 68 70 
SELJORD: Lauvstad Bil AS 35 06 41 11 SKI: RSA Bil AS 64 87 88 80 SKIEN: Telemark Bil 35 59 91 90 STEINKJER: Visborg Auto AS 74 16 03 00 SORTLAND: Vesterålen Bil AS 76 11 07 00 
SUNNDALSØRA: Tørset Bil AS 71 69 97 60 STAVANGER: Bilsenteret Stavanger AS 51 90 64 00 STORD: Heiane Bil AS 53 40 23 00 STJØRDAL: Kristoffersen Bil AS 74 82 24 22 
SVALBARD: Svalbard Snøscooterutleie AS 79 02 16 66 TROMSØ: Nilsen Bil AS 77 60 84 20 TRONDHEIM: Bilmax Trondheim AS 72 88 20 00 TRONDHEIM: Strindheim Bil AS 73 91 39 88 
TRONDHEIM: Bilhuset Midtbyen AS 73 80 77 50 TØNSBERG: Tønsberg Auto AS 33 34 97 97 VIKERSUND: Hæhre Auto AS 32 78 00 84 VERDAL: Visborg Auto AS 74 04 65 00 
VOSS: Motor-Service Bilsenter AS 56 53 10 60 ØRSTA: Bil & Gummiservice 70 06 62 55 ÅLESUND: Ødegårds Bil AS 70 17 33 50 ÅNDALSNES: Sentrum Bilverksted 71 22 12 45
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Innlegg fra Forbrukerrådet Foto: CF W
esenberg/Kolonihaven.no

Regiondirektør 
Pia Kleppe Marken

Dagmulkt ved forsinkelse

www.obwiik.no

TØRRE BYGG MED WiikHall Instant Arbeidstelt  

Den solide og lette aluminiumskonstruksjonen heises raskt og enkelt på plass 
med lift eller kran hvilket betyr lave riggkostnader. O.B.Wiik har alltid et stort 
utvalg Arbeidstelt tilpasset varierende behov på lager 
for umiddelbar levering.   Overdekking av eneboliger 

som rehabiliteres for vannskader.

Ring 64 83 55 00 for nærmere informasjon.

WiikHall Instant er en ny generasjon plasthall som dekker behovet for raske og 
fleksible overdekkingsjobber. 

Svaret på dette kan vi finne i håndverkertjenestelovens § 31 som sier: 
«Avtalen kan fastsette en normalerstatning som tjenesteyteren skal 
betale som erstatning for tap og ulempe som følge av forsinkelse. 
Slik avtalt normalerstatning må dekke det tap og de ulemper som 
forholdet vanligvis fører med seg for forbrukeren. Selv om det ikke  
er avtalt, kan forbrukeren kreve normalerstatning i samsvar med 
alminnelig praksis i bransjen.»

Dersom det ikke er eksplisitt avtalt på forhånd kan altså forbruker 
likevel kreve normalerstatning/dagmulkt. Størrelsen på den vil variere 
avhengig av hvilken tjeneste og hvilket omfang det er snakk om. 
Normalerstatning er dessuten ikke alminnelig praksis i en del  
bransjer, og da kan forbrukeren følgelig heller ikke gjøre krav på den.

Hvis forbrukeren for tilfellet har krav på normalerstatning/dag-
mulkt,  er det viktig å få med seg at  § 30 i håndverkertjenesteloven 
slår fast at vedkommende har en tapsbegrensningsplikt. Det betyr 
for eksempel at hvis en forsinket ferdigstillelse av et bad gjør at for-
brukeren ikke kan bo hjemme over en tidsperiode, så kan han ikke 
ukritisk ta inn på byens dyreste hotell i mellomtiden. Likeledes kan 
ikke en bileier med en bil som står for lenge på verksted bare ta  
taxi overalt mens han venter. I noen tilfeller vil det mest kostnads-
effektive være å få en annen tjenestetilbyder til å ferdigstille  
arbeidet. Da vil en eventuell normalerstatning måtte dekke ut- 
giftene forbrukeren har med å få dette gjort. Q

Et spørsmål Forbrukerrådet får med jevne mellomrom er om en forbruker 
kan kreve dagbøter hvis tjenesten han har bestilt ikke er ferdigstilt i tide.
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Det har endret premisser for hvordan mange 
virksomheter allerede jobber. 

Nettbruken har med andre ord blitt en del 
av hverdagen vår. Den største endringskraft 
er drevet fram av det sosiale. Kommunika- 
sjonen er likeverdig og åpen. Relasjonene 
mellom mennesker blir mer personlig, basert 
på samtaler og gjensidig verdi.  

Monolog 
Likevel er det mange som famler, driver  
mest med monolog fremfor å være i dialog. 
Studier bekrefter fenomenet. Mange virk-
somheter anser Facebook og andre sosiale 
medier som rene lytte- og profilerings-
kanaler, fremfor å erfare at det å åpne opp 
og bli inspirert av sine egne kunder, kan gi 
et bedre grunnlag for å skape verdi. Verdi  
av økonomisk, men vel så viktig, av ikke 
økonomisk karakter. Fordi bedre opplevelser 
i seg selv er et gode. En grunntanke er at 
troen på åpenhet og deling, skaper innova-
sjon og bygger tillit. Åpenheten gir kunden 
trygghet og når demokratiet gjødsles på 
denne måten endres også premisser for 
markedsføring og kommunikasjon. Det vil i 
så fall bety at mennesker, organisasjoner  
og bedrifter som i dag erverver seg kunn-
skap om god sosial mediebruk, vil skaffe  
seg et klart fortrinn framfor de som velger  
å utsette eller snu ryggen til.

Strategiske verktøy
Oppløftende er det å se at stadig flere virk-
somheter innser at det må settes av ressur-
ser. Likevel er det som oftest de såkalte 
ildsjelene som driver satsingen fremover. 
Mange av disse kjemper en hard kamp for  
å overbevise sine ledere om nytteverdien av 
sosial mediebruk. I tillegg er det ofte fort-
satt mangel på forståelse for at det ikke er 
gitt at det er markedsavdelingen eller kom-
munikasjonsavdelingen alene som skal 
utføre arbeidet i sosiale medier. Sosiale 
medier er strategiske virkemidler for hele 
virksomheten, ikke bare for markedsførings-
apparatet

Mangler mål
Min egen erfaring fra møter med bedrifter 
og organisasjoner i sosiale medier er at 
mange ikke har definert konkrete mål for 
egen tilstedeværelse i nye mediekanaler. 
Uten mål er det vanskelig å gjøre seg opp en 
mening om hva man har fått igjen for tid og 
penger om er brukt. Effektmåling i sosiale 
medier er imidlertid vanskelig. Mange ser 
kun på pengeverdien av markedsføring i 
sosiale medier når effekten av egen innsats 
skal måles. Det mener jeg er et innsnevret 
og trangsynt perspektiv. Facebookfans, 
 retweets, sidehenvisninger og positive og 
negative kommentarer på blogg, mener jeg 
ikke skal måles i kroner og øre slik tradisjo-

nell markedsføringsinnsats måles. Men det 
betyr ikke at de er uten verdi. Heller tvert i 
mot. Snarere bør de sees på som ledende 
indikatorer på verdiskapning, som igjen kan 
føre til økonomiske gevinster – på lang sikt. 

Deltagerdemokrati
Etter hvert som kunnskapsnivået om hvor-
dan de sosiale mediene kan utnyttes økes 
vil dyktige markedsførere også anerkjenne  
den måten markedsføring i sosiale medier 
kan levere langsiktige gevinster, og utvikle 
strategier og beregninger tilpasset dette.  
Jeg tror også det handler om å utvide hori-
sonten, skape en forståelse for at bruken  
av sosiale medier må settes inn i en større 
demokratisk ramme der økt deltagerdemo-
krati og bedre samtaledemokrati er to  
viktige elementer for motivasjon av mer og 
bedre bruk av sosiale medier. En slik tanke-
gang handler ikke bare om å skape positiv 
avkastning, men også om å redusere uforut-
sette negative avkast ninger i frem tiden. Q

Er sosiale medier i ferd 
med å finne sin posisjon? 
Sosiale medier som Facebook, blogg, Twitter, Instagram 
og Youtube er en del av hverdagen til stadig flere av 
oss. De nye mediene gjør det enklere å dele opplevelser 
og innhold med hverandre. Et nytt  medielandskap  
skaper også nye arenaer for meningsutveksling og  
samfunnsdebatt. Og nye møteplasser for markedsføring. 

Cecilie Staude er høyskolelektor ved 
Handelshøyskolen BI, skribent og 
foredragsholder og brenner for  
sosiale medier og kommunikasjon. 
Sammen med statsviter Svein Tore 
Marthinsen har hun skrevet boka 
«Sosial kommunikasjon». Cecilie blog-
ger på:http://ceciliestaude.no/ og 
http://sosialkommunikasjon.no/

AV CECILIE STAUDE
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Velge el-varebil?

Innlegg fra Skattebetalerforeningen

AV GRY NILSEN

Foto: Bo M
athisen

Hva er det da fornuftig å gjøre? 
Det kan oppsummeres i fem punkter: 
1.  Hvis du overhodet ikke bruker bilen privat i deler av året  

– si fra deg firmabil disse månedene. 
2.  Kvitt deg med andre biler du måtte eie, og bruk firmabilen mye. 

Skatten er den samme uansett om du bruker bilen lite eller mye.
3.  Vurder elektrisk bil. Da er beløpet du skatter av mye lavere,  

50 prosent av listepris. Eksempel: En Renault Kango har listepris på 
250.000 kroner. Dermed er årlig skattepliktig inntekt for å bruke 
bilen privat 30 prosent av 125.000 kroner, altså 37.500 kroner. 

4.  Velg bil som er fire år eller eldre. Da reduseres grunnlaget til  
75 prosent av listepris. For el-bil til 37,5 prosent av grunnlaget.  
I eksempelet overfor: i 2018 er skattepliktig beløp 28.125 kroner.

5. Ikke betal noen av kostnadene selv (f.eks service, drivstoff).

Kun bruke bilen til og fra jobb? 
Hvis bilen kun brukes til og fra jobb og er en typisk jobbebil, altså 
ikke egnet til å brukes til vanlig privatkjøring, skatter du bare av 
 kjøring etter kilometersats. Er det nødvendig å bruke bilen til og  
fra jobb på grunn av nødvendig utstyr er det ingen skatt overhodet. 
Men altså: disse unntakene forutsetter at bilen ikke brukes ellers.  
Og de praktiseres strengt, så sjekk i forkant. Q

Driver du i AS-form og bruker firmaets bil privat er hovedregelen full firmabilskatt. Jeg fikk et spørsmål her forleden fra 
en kar som lurte på om det stemte når han bare brukte bilen helt minimalt. Svaret er ja, det er nok at bilen er tilgjenge-
lig. Skattepliktig beløp er 30 prosent av listepris (over 280.100 kroner: 20 prosent). 

Modell med 1 logo:
14 karat gull (585/1000) med
mestermerket i gull og blå emalje.

Modell med 2 logoer:
14 karat gull (585/1000) med 2
mestermerker i gull og blå emalje.
Midtfeltet håndgraveres med  
Mesterens initialer.

Ringen blir gravert innvendig med
ditt mesternummer og levert i gaveeske.
Kun registrerte mestere har tillatelse
til å bære ringen.

Service og eventuelle forandringer i
størrelse utføres av vårt firma.

Mesterringen

Sigmund Espeland AS er en av Norges største produsenter av smykkevarer i gull og 
sølv. I gullsmed- og gavebransjen er selskapet kjent for sitt brede utvalg av kvalitets-
produkter. Mesterringen ble designet av Sigmund Espeland i 1988.

Modell med 1 logo kr 2 780,-
Modell med 2 logoer og felt for initialer kr 4 780,-
Priser er inkl. mva, porto og oppkravsgebyr.

brith@espeland.no
www.espeland.no
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ETIKK SOM UTFORDRING
AV EINAR ØVERENGET, FILOSOF, ACTIVA HUMANISTISK AKADEMI

«Slik har vi alltid gjort det hos oss». En utbredt måte å begrunne 
handlinger på er å vise til en tradisjon, rutine eller vane. Men dette  
er strengt tatt ingen begrunnelse. Det er en beskrivelse. Det kan være 
sant at vi alltid har gjort det slik hos oss, men det begrunner ingen-
ting. Kanskje var det greit å gjøre det tidligere, men det er det ikke 
lenger – eller kanskje var det aldri greit. 

Våre oppfatninger om rett og galt er noe vi overtar fra de 
mennesk ene rundt oss vi ser opp til. Jeg tror alle mennesker har  
noen de ser opp til, mer eller mindre bevisst, og alle har nok også 
noen som ser opp til seg. Vi påvirker hverandre ikke utelukkende 
gjennom konsekvenser av våre handlinger, men også gjennom det 
faktum at det er jeg eller du som utfører nettopp denne handlingen. 

Etikken setter oss i stand til er å utfordre de oppfatningene om  
rett og galt vi ofte stilltiende overtar fra hverandre, uten egentlig å 
vurdere holdbarheten av dem. Det kan være at vi gjør det vi alltid har 
gjort, eller det vi tror alle andre gjør – men i etikken tenker vi at det 
er dårlige begrunnelser.

Om man skal bygge en kultur for etikk er det viktig at man er med 
på å utfordre slike begrunnelser, og det er ikke minst en lederopp-
gave. Lederen kan gå foran med et godt eksempel og selv avstå fra å 
begrunne handlinger ved å vise til rutine eller konformitet, og lederen 
bør også utfordre sine medarbeidere om de gjør det.

Etikken inviterer oss til å være bevisste på hva slags begrunnelser  
vi anvender, og rutine og konformitet er begrunnelser vi bør avstå fra. 
Men hva annet har vi? Det finnes to grunnleggende prinsipper som 
kan anvendes: Likhetsprinsippet og offentlighetsprinsippet.

Likhetsprinsippet fremhever at like tilfeller skal behandles likt, og at 
forskjellsbehandling krever at du kan vise til at det er en relevant for-
skjell mellom en person og en annen, om du skal forskjellsbehandle 
dem. Dette prinsippet innebærer på ingen måte at du skal behandle 
alle likt. Foreldre bør for eksempel behandle femåringer og tolvåringer 
forskjellig, i den forstand at tolvåringen får lov til mer enn sin yngre 
bror eller søster. Selv om dette er ulik behandling så er det ikke urett-
ferdig, det er snarere en rettferdig forskjellsbehandling – fordi det er 
en relevant forskjell mellom en femåring og en tolvåring.

Som leder skal du behandle mennesker individuelt og noen ganger 
innebærer det også at du forskjellsbehandler – men det er ikke pro-
blematisk så lenge forskjellsbehandlingen er tuftet på en relevant 
 forskjell. Men om du som leder tilgodeser en av dine medarbeidere  
på bekostning av de andre – fordi du liker denne personen bedre  
enn de andre – da får du et problem.

Innen håndverksfag blir dette også et viktig profesjonelt prinsipp. 
Som håndverker har du et kunnskapsovertak i forhold til en kunde. 
Du kan mer enn kunden, og kunden er ikke i stand til fullt ut å 
 vurdere det arbeidet du gjør. Det gir makt, og den makten forplikter. 
Du skal ikke utnytte dette overtaket på en slik måte at hensynet til 
kunden kommer i annen rekke. Kundene skal behandles likt, helt 
 uavhengig om enkelte forstår og kan mer enn andre.

Offentlighetsprinsippet utfordrer med følgende spørsmål:  
«Er du bekvem om det du nå er i ferd med å gjøre blir offentlig kjent?» 
Kan du være bekjent av det du gjør? Kan du stå for det?

Oppsummert handler etikk om å begrunne sine valg og beslutninger, 
og det handler om å gjøre det på en saklig måte. Vi bør altså avstå fra 
begrunnelser som har med rutiner og konformitet å gjøre, og i stedet 
bør vi legge vekt på grunnleggende etiske prinsipper. Der den ene 
parten har et overtak på den andre, som for eksempel forholdet 
mellom en kunde og en håndverker blir dette veldig viktig. Men dette 
er også viktig for lederen, for han eller hun bør løfte dette frem i 
praksis og gå foran med et godt eksempel. Det er slik holdninger 
 formidles. Q

Håndverkerens  
Våtroms VeilederV

V
H

Over 500 fornøyde deltakere har gjennomført det nye 
våtromskurset for profesjonelle håndverkere, HVV-kurs for 
fagarbeidere.

Et praktisk tilrettelagt 2 dagers kurs for håndverkere som 
utfører de bygningsmessige arbeider i våtrommet. 

Vil du vite mer om kurset anbefaler vi å se HVV-filmen som 
viser hva det  hele går ut på! 

Filmen finner du på hvvkurs.no og på YouTube.

KURSPLAN 
I løpet av mars og april arrangeres 
kurset i Trondheim, Stavanger og 
Haugesund.  Flere kurssteder kan 
komme til utover våren.  

Se hvvkurs.no for mer informasjon 
og påmelding.

Praktisk håndbok og oppslagsverktøy til 
alle som deltar på kurset.

Ta eksamen elektronisk og få 
sertifikat på at du har kompetanse i 
preaksepterte løsninger for våtrom.

 

Seriøs våtromskompetanse
SERTIFIKAT - Håndverkerens Våtroms Veileder

Fødselsdato:

Navn: 

Utstedt av Norges Byggmesterforbund og Norske Murmestres Landsforening (NML).
 V

V
H

Sertifikat nr. :

Utstedt dato:

www.hvvkurs.no

”Kurset går rett til kilden 
– TEK 10.

– Endelig et kurs hvor vi  
lærer å bygge våtrom!



- Det vil alltid finnes ting maskinene ikke vil kunne gjøre, sier Mario 
Cervantes ved trykkeriet, La Tarjeta, i Oaxaca sør i Mexico. Med 
malingflekkende hender viser han vei inn i trykkeriet.

- Mens mange tradisjonelle trykkerier flere steder i verden har bukket 
under på grunn av bransjens digitalisering, er ikke dette tilfellet i Mexico, 
forteller han. En grunn til det tror han skyldes at behovet for et levebrød 
gjør at folk hele tiden leter etter alternativer, og alternativene er ofte 
mulighetene og kreativiteten som finnes i hendene. - Hvilken teknikk 
en benytter varierer dessuten etter type oppdrag, sier han. - Utfordringen 
er alltid å presse den beste juicen ut av de ulike metodene. 

Alt på et sted
Fordelen for Mario er at han selv arbeider med alle teknikkene  
han tilbyr i trykkeriet.

- Hos oss er rundt førti prosent av oppdragene digitale,  
forteller han. - På resten bruker vi offset, serigrafi og typografi.

Med over femti års fartstid som trykker, har han opplevd ulike 
epoker innen den grafiske bransjen i Mexico.

- Da jeg begynte var det de løse typografiene, senere kom de mer 
automatiserte prosessene hvor spesielt Chandler hadde stor innvirk-
ning før datamaskinen og de digitale teknikkene overtok, forteller 
han. Den erfarne trykkeren medgir videre at han alltid har vært til-
trukket av bokstaver, og selv om de løse typografiene i dag så å si 
ikke brukes, benytter han dem fortsatt til å trykke enkelte detaljer.

- Hos oss blander vi teknikkene, sier han. - Dette gir oss flere 
muligheter. De vanligste trykkemetodene foruten de digitale er  

offset og serigrafi. Marios sønn sitter bøyd over bordet mens han 
skjærer ut noen detaljer for hånd i sjablongen som skal benyttes  
til offsettrykk. 

- Offset bruker vi mye, særlig når det skal trykkes mange 
 eksemplarer, sier trykkeren. 

Presisjonskunst
La Tarjeta er ikke alene om å tilby flere trykkemetoder. Det som 
imidlertid ikke er vanlig er at de trykker alle metodene selv mens 
andre  trykkeribedrifter ofte sender arbeid videre til spesialiserte 
verk steder. Dette gjelder spesielt serigrafi. En av serigrafimesterne 
som flere trykkerier videresender arbeider til er Fidel Ramírez.

- Jeg samarbeider med flere trykkerier, forteller han, og jeg har 
også kunder som tar kontakt direkte med meg. Serigrafi er, i likhet 
med offset, en indirekte trykkemetode. Mens offset bygger videre  
på litografiens prinsipper om avstøting mellom fett og vann på  
en trykkplate, baserer serigrafien seg på at fargene trykkes på 
underlaget via en finmasket duk.

- Vi er forholdsvis mange som driver med serigrafi i Mexico, sier 
Fidel som har praktisert faget i femten år. - Mange tror det er enkelt, 
men det er lett å gjøre feil og vanskelig å få et optimalt resultat.  
De manuelle prosessene gjør at serigrafimesterens presisjon og 
 nøyaktighet er alfa og omega.

- Jeg har ingen maskiner som hjelper meg, fortsetter Fidel mens 
han legger emulsjonen på duken. Over et glass med flere lyspærer 
legges sjablongen med designen og duken over den. 

FRA MEXICO

Selv om digitale metoder overtar mer og mer av markedet i den grafiske bransjen i 
Mexico, så har grafikerne som trykker for hånd fortsatt en viktig posisjon.

TEKST: TONE AGUILAR FOTO: MARCO AGUILAR

Håndtrykk

- Bokstaver er livet mitt, forteller Mario. Fremdeles bruker han de 
løse typografiene til enkelte detaljer.

Fidel Ramírez trykker ved hjelp av serigrafi. De er riktignok mange om 
beinet da det er flere som praktiserer den manuelle trykkemetoden.  
- Men den som gjør en bra jobb, vil alltid ha nok å gjøre, sier han. 
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- Når jeg legger dem over lyset noen minutter, blir emulsjonen 
hard der hvor det ikke finnes noe mønster, forklarer han. 

Etterpå heller han vann over rammen med duken slik at emulsjonen 
vaskes av området hvor designen i sjablongen gjorde at emulsjonen 
ikke hardnet. Oppå duken legger han svart maling og over denne 
ruller han pennene som skal trykkes.

Det vanligste er at serigrafi brukes på flate gjenstander hvor man  
legger press på underlaget med rammen og hvor en gummirakel fører 
malingen over duken og ned på gjenstanden det skal trykkes på. 

- Det er lettere med flate gjenstander, men det er flere kunder 
som ønsker det på runde ting som penner og kopper, forteller 
 mesteren. Serigrafi kan gjøres på ulike underlag. I Mexico benyttes 
metoden mye på papir og tøy. 

- Visittkort, innbydelser, og T-skjorter er blant det jeg trykker mest, 
forteller Fidel.

Tøyspesialister
En av de som samarbeider med serigrafimesteren er bedriften 
Premier, som designer og trykker markedsføringsartikler.

- Det var såpass mange som ønsket serigrafi, at vi valgte å  
investere i vårt eget serigrafiutstyr, sier daglig leder Alma Ramos. 
Utstyret de anskaffet seg er av det nyeste som finnes innen trykke- 
metoden. 

- Tradisjonelt brukes trerammer mens rammene vi benytter er av 
metall, sier Almas mann, Fernando Rojas som er serigrafiansvarlig i 
bedriften. - Dette gir større presisjon.  

Premier spesialiserer seg på trykking på tøy, og de trykker mange 
T-skjorter. Platene som de presser på har en form som er tilpasset  
T- skjortene. Over legges en mal slik at det er lettere å legge duken 
med mønster helt riktig og på samme sted hvis en skal benytte  
flere farger. For serigrafi kan kun trykke en farge av gangen. Når  
en design har flere farger, må den samme prosedyren gjøres for de 
ulike fargeelementene. 

- Utstyret vårt har også integrert en fortørking samt en ovn, for-
klarer Fernando. - Når en trykker på tøy er det viktig at det legges i 
ovnen slik at malingen fester seg ordenlig. Til tross for at Premier 
fokuserer på markedsføring, så trykker de også mye festartikler.

- I Mexico investerer folk mye når det er bryllup, dåp eller femtenårslag 
for datteren, sier Alma. - I tillegg til innbydelsene 
så er det vanlig med små gaver til gjestene, og 
her har vi trykket på for eksempel håndklær og 
armbånd. - Noe av det mest kuriøse vi har 
trykket på er et par tøfler, ler hun.

Plante med mange stiklinger
Meksikanernes ønsker og påfunn i forhold 
til trykking, er en utfordring for trykkerne. 

- Det finnes ingen skole som for-
teller deg hvordan du skal løse 
mange av de jobbforespørslene  
vi får, sier Mario i  trykkeriet  
La Tarjeta.

Ved La Tarjeta trykkes rundt seksti 
prosent av arbeidet med de 

tradisjonelle metodene.  

MESTERN 1 • 2014    31

Noen av detaljene på sjablongen som brukes til offset skjæres ut 
for hånd. Ved siden av digitaltrykk, benyttes offsetmetoden mye i 
Mexico. 
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 - Men en viktig grunn til at vi har kunnet overleve i så mange år som 
trykkeri, er at vi alltid tilpasser oss kravene fra kundene og de tekno- 
logiske nyvinningene. De grafiske trykkemetodene er i stor grad et 
fag basert på erfaring i Mexico. 

- Erfaringen er den prinsipielle læremesteren, presiserer Mario. Selv er 
han selvlært. Faren laget hovedsakelig stempel for mer enn femti år siden.

- Jeg stod å så på han, husker trykkeren, men han forklarte meg 
aldri noe, og da jeg plutselig måtte ta over roret, måtte jeg prøve 
meg fram. Etter hvert tilbød han flere og flere trykkeritjenester, og 
var i flere år det ledende trykkeriet i byen.

- Fordelen min var at jeg alltid hadde tro på at jeg kunne gjøre 
ting, forteller han. Flere av gründerne til de konkurrerende trykkeri-
ene har lært faget mens de arbeidet for ham.

- Det skjedde mange ganger at en ansatt bestemte seg for å 
begynne for seg selv, fortsetter Mario. Flere av dem fikk også med 
seg en maskin som ikke lenger var i bruk.

- Og de oppsøkte de samme kundene som jeg hadde, ler trykkeren. 
- Men for meg var det alltid positivt, det var et bevis på at de hadde 
fanget opp noe av det jeg lærte dem. Han sammenligner trykkeriet 
sitt med en plante med mange stiklinger. Mexico har ingen offisiell 
svenne- eller mesterbrevordning, men i likhet med de fleste andre 
mesterfag i landet har de grafiske trykkerne lært av en erfaren 
utøver som Mario. I dag er det mer og mer vanlig at de som  studerer 
grafisk design, åpner sin egen trykkeribedrift. 

- Det er en klar fordel å ha en slik bakgrunn, understreker Mario.  
- De har riktignok mest innsikt i de digitale teknikkene, mens de 
 tradisjonelle manuelle metodene må læres i praksis.  Håndtrykte 
prosesser mener han alltid vil ha en plass i trykkeribransjen.

- En gruppe vil bestandig sette pris på at vi skaper noe med egne 
hender, sier han og ser ned på de malingflekkende fingrene sine.  
- Det er flott å komme hjem med slike fingre på kvelden, de er et 
bevis på at jeg har gjort arbeidet mitt. Q

3440 Røyken, Norway.  Tlf.: +47 31 28 78 88.  post@nisjemetall.no.  www.nisjemetall.no

Se våre produkter på
www.nisjemetall.no 

Spiraltrapper, rettløpstrapper, stålrekkverk
Fotskraperister, Gitterrister, trappetrinn stål
Insektnett, fluenett, muse og rottenetting
Perforerte plater, strekkmetall, gitter
Standard og skreddersydde produkter

Mario Cervantes har i løpet av sine mer enn femti år som daglig  
leder i trykkeriet, La Tarjeta, opplevd mange tender innen bransjen. 
- Jeg ser alt som utfordringer. Derfor bukket jeg aldri under for 
 forandringene som har skjedd i løpet av disse årene, sier den  
erfarne trykkeren.



Notiser

Panelholder 
forenkler takjobben
- Arbor panelholder er en norsk oppfinnelse som vil  
forenkle jobben med å montere takpanel betydelig. 

Med panelholderen som håndlanger, er det nok med to hender når 
du monterer takpanel. Også de lange bordene. Og du oppbevarer 
den enkelt i snekkerbeltet, sier markedssjef Stein-Are Dahl hos 
Arbor.

- Dette er en liten investering som øker effektiviteten, lønnsom-
heten og du oppnår et penere resultat.

Den kan også brukes på liggende kledning. Panelholderen er 
patentbeskyttet i alle land og vi forventer at den vil slå an både hos 
proffene og hobbysnekkerne, fortetter Dahl.

BNS strekker seg
langt for å imøte
komme behovene
som finnes i 
byggebransjen.

bns.no | salg@bns.no | 22 90 92 50
Ta kontakt med en av våre rådgivere.
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SKAP TILLIT VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et eksklusivt produkt 
som gjør mesterbrevet ditt til et blikkfang og signaliserer

 kvalitet overfor kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et meget eksklusivt produkt som lager et lekkert blikkfang av mestertittelen din og 
signaliserer kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm.
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Ny MESTERPRODUKT-BROSJYRE fra Kraftex - På hjemmesiden www.kraftex.no kan du se deres 
nye brosjyre med godkjente mesterprodukter. Brosjyren kan lastes ned som pdf-fil slik at du kan printe 
ut en papirversjon ved behov. Alle bestillinger og spørsmål om produktene tas direkte med Kraftex.
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Solgaard Skog 150

Notiser

Unngå feil og ekstraarbeid - meld deg inn 
i Skattebetalerforeningen og få opp til 60 
minutter med bistand fra noen av Norges 
fremste skattejuridiske eksperter. 

Er du leder for en mindre bedrift vil det som 
regel dekke hele ditt behov for bistand. 

Tjenesten avregnes minutt for minutt , og 
har du forberedt dine spørsmål godt tar en 
typisk konsultasjon kun 5 til 10 minutter. 

Spar tid og penger med Skattehjelptele-
fonen.

Meld deg inn i Skattebetalerforeningen for 
kun kr 1100,-  www.skatt.no

Handel + Håndverk 
= NHO Handel

En historisk generalforsamling i NHO Håndverk  
3. februar sørget formelt for å integrere handels-
satsingen og endre navn til NHO Handel.

NHO Håndverk, med aner tilbake til 1886, er den eldste foren-
ingen i NHO-fellesskapet. Samtidig er NHO Handel, med opp-
start i 2012, den nyeste satsingen. To tusen medlemsbedrifter, 
med til sammen ti tusen årsverk, gjør dette til en god plattform 
for en stor og slagkraftig landsforening.

- Vi skal nå sørge for en bedre service til medlemsbedriftene 
og alle de vi skal verve i tiden foran oss, sier adm. direktør 
Bjørn Næss som skal lede denne satsingen med fem ansatte.

Landsforeningen vil ha medlemmer fra både dagligvare, faghandel 
og håndverk, og har allerede samlet en rekke kjeder og bransjer 
innen dagligvare, kiosk, servicehandel, gullsmed, ur, blomster, 
 helsekost m.m. Norske Frisør- og Velværebedrifter (NFVB) og 
Tekstilhåndverkerne fortsetter som selvstendige bransjeforeninger  
i NHO Handel. Landsforeningen omfatter både enkeltstående 
 butikker, kjeder og grossister.

NRL med installasjon 
på Teknisk Museum
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) overrakte i januar Norsk 
Teknisk Museum en installasjon i forbindelse med NRLs jubileum. Teknisk 
Museum har over 250.000 årlig besøkende. Å engasjere barn og unge i 
forhold til vitenskap og dets betydning for samfunnsutviklingen er en av 
museets hovedoppgaver. Derfor er NRL svært glad for at norske rørlegger- 
bedrifter nå er representert med en interaktiv installasjon som introduse-
rer barn og unge til jobben rørleggeren gjør. I januar ble installasjonen 
overrakt museet som et ledd i NRLs jubileumsmarkering. 

-Å vekke interesse for rørfaget er en oppgave vi jobber bevisst med. På 
Vitensenteret handler det ikke om lærlingeordninger eller politiske bud-
skap, men om å bidra til grunnleggende forståelse for vann og sanitær-
forhold og hvor viktig dette er i et samfunn. Derfor synes vi det var flott  
å få til et samarbeid med Vitensenteret i anledning NRLs 100-årsjubileum, 
sa administrerende direktør Tor Backe i NRL ved overrekkelsen. 

NRLs installasjon er sentralt plassert ved inngangen til Vitensenteret.

34      MESTERN 1 • 2014



Mesterens navn:  

Fag: 

Mesterbrev nr.: Tildelt dato: 

Navn/firma: 

Adresse: 

Postnr./sted: 

Telefon: Mob.: 

Jeg bestiller  stk 

1IWXIVIRW�REZR��

*EK��� �

1IWXIVFVIZ�RV������������������������������%RX����

2EZR�½VQE��� �

%HVIWWI��� �

4SWXRV��WXIH���

8IPIJSR��� 1SF��

.IK�FIWXMPPIV���������WXO��OV��������

7/%4�8-00-8
:-7�()+�731�)2�1)78)6
-226%11)8�1)78)6&6):�¯�)X�QIKIX�IOWOPYWMZX�TVSHYOX�
WSQ�PEKIV�IX�PIOOIVX�FPMOOJERK�EZ�QIWXIVXMXXIPIR�HMR�SK�
WMKREPMWIVIV�OZEPMXIX�JSV�OYRHIRI�HMRI���7XV������\�����QQ�

46-7)2�)6�)/7��1:%�3+�43683���
:%6)2�&0-6�7)2(8�-�344/6%:�

1IWXIVFVIZ
4SWXFSOW�����K�1ENSVWXYIR
�����3703

7IRHIW�XMP�

*EKOYRRWOET�KMV�XV]KKLIX

SKAP TILLIT VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et eksklusivt produkt 
som gjør mesterbrevet ditt til et blikkfang og signaliserer

 kvalitet overfor kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et meget eksklusivt produkt som lager et lekkert blikkfang av mestertittelen din og 
signaliserer kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

*EKOYRRWOET�KMV�XV]KKLIX

PRISEN ER EKS. MVA OG PORTO.
VAREN BLIR SENDT I OPPKRAV

Svarsending 2241
0091  Oslo

Mesterbrev

Ad r e ss eend r i n g

NY ADRESSE:

GAMMEL ADRESSE:

navn:

adresse:

postnr:            sted:

telefon:

mesternr:

Adresse:

Telefon:

Postnr:           sted:

epost:

mesterregisteret.no

�

Ny MESTERPRODUKT-BROSJYRE fra Kraftex - På hjemmesiden www.kraftex.no kan du se deres 
nye brosjyre med godkjente mesterprodukter. Brosjyren kan lastes ned som pdf-fil slik at du kan printe 
ut en papirversjon ved behov. Alle bestillinger og spørsmål om produktene tas direkte med Kraftex.

KRAFTEX

1599 MOSS

'0�WLO�0HVWHUQ�LQGG���� ����������������

Solgaard Skog 150



Returadresse: Mesterbrev, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO

B

Drivstoff orbruket alene gjør den helt nye Transit Custom til klasseledende når det gjelder drivstoff økonomi 
og miljøhensyn. Men det stopper ikke der. Utslippet er så lavt som 166 g/km CO2. Dessuten er den utstyrt 
med en rekke nye, besparende teknologier, som Auto Start-Stop og Smart Regenerative Charging. Med 
kostnadsbesparende serviceintervaller på opptil 2 år og  50.000 km – er den best i klassen også der. Alt i 
alt? Du fi nner ikke et mer eff ektivt arbeidsjern på fi re hjul i dag.

Ford.no

Transit Custom  – International Van of The Year 2013.

BEST I KLASSEN MED 0,63 LITER PÅ MILA.

Forbruk ved blandet kjøring: 0,63 - 0,75 liter pr. mil. CO2 utslipp: 166 - 186g/km


