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Byggmesteren i

       «Tid 
    for hjem»

Bergenser og byggmester Ivar Andreas Nygaard  
er en viktig aktør i TV2-programmet «Tid for hjem».  
- Det er hektisk, og mye planlegging og logistikk  
må være klart på forhånd. Det gjelder å være godt 
forberedt, forteller byggmesteren.



Pilar er en av regionens ledende 
 stillasentreprenører. Akkurat nå er vi inne i en 
spennende fase med sterkt vekst og mange 
nye kunder. Selskapet er en videreføring av 

Bergen Stillasutleie og BS Utleie Stavanger AS. 
 I 2011 endret vi navn og profil på selskapet. 

Vi tok med oss alt det gode: Erfaring, tung 
fagkompetanse og et solid trykk på HMS og 

sikkerhet. Det virket, og vi har fått en styrket 
posisjon i markedet.

TAKK FOR TILLITEN!
Høyt oppe – på trygg grunn
Med solid erfaring, prioritering av sikkerhet og klart blikk for kundens behov har vi 
allerede vunnet mye tillit. Ofte blir verdier fine ord på en vegg eller på papiret – og 
bare det. Vi i Pilar har bestemt oss for at vi skal leve slik. Det forplikter, ikke minst 
overfor våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Da er det hyggelig å stadig  
få tilbakemeldinger som viser at verdiene våre settes pris på.
 
Vi takker våre kunder og samarbeidspartnere for tilliten. Vi gleder oss til veien  
videre. Ta kontakt, så finner vi sammen frem til en løsning som er skreddersydd  
ditt behov.

PILAR BERGEN STILLAS
Storbotn 114
5106 Øvre Ervik

tlf: 55 19 79 79
post@pilar.no
www.pilar.no

PILAR STAVANGER STILLAS
Snekkerveien 22
4321 Sandnes
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Når denne lederen leses har 
hjulene i AS Norge begynt  
å rulle for fullt igjen etter 
 sommerferien og jakten på  
nye målsettinger har startet. 
Dessverre har det i sommer 
vært en del negativt å lese 
rundt håndverksbransjen. Det 
positive er at disse sakene 
omhandler den useriøse delen 
av bransjen. Vi skal være glade 
for at mediene setter fokus på 
den useriøse delen for da blir 
kundene også mer opptatt av  
å ta de rette valgene. Det blir 
viktig nå å fokusere på det 

som går bra. Fortell de gode 
historiene enten gjennom de 
tradisjonelle mediene eller 
gjennom sosiale medier. Det er 
viktig nå å ikke etterlate et 
inntrykk hos leserne/kundene 
om at hele bransjen er useriøs. 
Det er den jo ikke. La derfor  
en målsetning i høst være å 
fortelle om de gode sakene. 

Får du ikke omtale i media, 
har du fritt spillerom til å for-
telle den gode historien på din 
egen nettside eller din face-
book-side. Det vil bidra til at 
flere får opp øynene for at  

den største delen av bransjen 
består av seriøse aktører.

Det er ikke kun dine venner 
som leser de gode historiene 
som du legger på din face-
book-side. Venner av dine 
venner ser hva dine venner 
liker. Foruten at du deler den 
gode historien og gir ditt 
bidrag til å fremme den seriøse 
delen av bransjen, så er dette 
også en fin måte skaffe seg 
nye oppdrag på. Kanskje er det 
noen som ser hva du har gjort 
og som kunne tenkt seg å 
gjøre noe tilsvarende. 

Jeg skal ikke dvele så lenge 
ved dette, men jeg anbefaler 
flest mulig å lese Cecilie 
Staudes innlegg på side 34 om 
hva vi skal med sosiale medier. 
Det er mye å hente fra denne 
artikkelen, men det viktiste er 
å omsette ord til handling. Å 
vise handlekraft er noe dere 
håndverksmestere er flinke til. 
Vis det også i sosiale medier.

Q� Roger Nyborg, redaktør
roger@mesterbrev.no

leder

Snu det negative til noe positivt

BNS løser dine behov
på byggeplassen.

Hva med en velutstyrt sagcontainer?

bns.no | salg@bns.no | 22 90 92 50Ta kontakt med en av våre kunderådgivere.
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- I begynnelsen var det litt skremmende og uvant å ha kamera 
hengende rundt seg hele tiden, men det gikk fort over. Det er en 
svært hyggelig gjeng å åvære en del av. Alle er kreative og interes-
serte i at resultatet skal bli best mulig. Her lærer vi mye av hverandre 
og alle deltar i det praktiske arbeidet for at vi skal komme i mål 
innen tidsfristen. Til og med regissør og kameramann må ta på  
seg arbeidsklærne og bidra i det praktiske, forteller Nygaard.

Mestern møtte ham i Bergen under innspillingen av ett av seriens 
12 programmer som skal vises våren 2015. Vi spurte om hvordan det 
er å jobbe med prosjekter med så korte tidsfrister.

- Det går helt fint. Vi starter klokken 9 på mandag morgen og skal 
være ferdig med jobben til klokken 9 fredag morgen samme uke.  
Det er selvsagt mye planlegging og logistikk som må være klar på 
forhånd. Vi har planleggingsmøter i forkant og jeg har gjerne noen 
befaringer der vi skal vurdere alle sider ved et prosjekt. Jeg må også 
utføre konsekvensutredninger slik at vi ikke møter store overraskelser. 
Det gjelder å være godt forberedt. Derfor tar jeg også en siste  
befaring hos familiene vi skal utføre en jobb hos noen dager før  
vi setter i gang.

Er det noen ulemper ved å være med i programmet?
- Nei, dette har bare vært positivt for meg. Det er hyggelig å bli 
gjenkjent på gata og det kommer jo inn noen ekstra oppdrag til 
 firmaet mitt fra folk som har sett meg på TV. Og jeg får vist at jeg  
er allsidig i tømrerfaget. Det som kan være litt misvisende, er at jeg 
blir fremstilt som om jeg kan alt, noe som kan gi urealistiske for-
ventninger, men det avklarer jeg raskt. 

Hvordan er det med slike hektiske innspillinger?
- Det er klart det kan være mye å gjøre i løpet av kort tid og det blir 
lange dager. Men det er bare morsomt med denne gjengen. Vi har 
mye moro samtidig som vi jobber. Selv om vi har planlagt mye så er 
det slik at ting blir til underveis og ting løses på stedet. I tillegg er 

Byggmester Andreas Nygaard hadde  
ikke tenkt så mye på å bli et TV-fjes,  
men da en bekjent mente han passet  
inn i programmet «Tid for hjem» tok han 
sjansen på å dra på audition. Det har  
han ikke angret på. 

Byggmester 
i TV2s

TID 
FOR 
HJEM

TEKST OG FOTO: ROGER NYBORG
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det veldig behagelig og bra at vi har egne folk som passer på at vi får 
i oss god og næringsrik mat og drikke slik at blodsukkeret ikke faller. 
Da kan vi gjøre feil og humøret synker i takt med manglende matinn- 
tak. Alt går, det er snakk om vilje. Man vil litt mer når alle vil. Det 
prøver jeg å overføre til firmaet også, smiler Nygaard. 

Eksempelets makt
Samtidig som byggmester Andreas Nygaard er med på innspillingene 
av TV2s oppussingsprogram «Tid for hjem», har firmaet hans også  
en hytte under bygging. Det hadde ham ikke klart uten gode med- 
arbeid ere og god planlegging. Det viktige er at jeg selv går foran  
som et godt eksempel og viser gode holdninger, forteller Nygaard. 
Firmaet består av fire ansatte inkludert ham selv. I tillegg er en ute  
i permisjon fordi han satser på roing. 

- Det er de tre andre som styrer butikken når jeg er ute på inn-
spilling. Jeg ønsker å gå foran og vise gode holdninger. Det vil si at 

Å jobbe med kamera rundt seg er blitt en vane for Andreas Nygaard.

Snekkermester Halvor Hjort-Eriksen i gang med å lage nytt bord.
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jeg er den førte som kommer og den siste som går. 
Gjennom det ønsker jeg å vise overfor de andre at 
gode holdninger og arbeidsmoral er viktig. Å utvise 
gode holdninger er også viktig for å ta vare på 
mestermerket. 

Nygaard har aldri markedsført seg utover å være 
med i «Tid for hjem». 
- Det er den siste jobben som har vært den viktigste 
og den vi har fått nye jobber på. Vi skal være spesi-
elle og flinke i det vi leverer. Det er fristende å være 
større og ta del i større prosjekter, men jeg ønsker 
ikke være større enn det jeg klarer å håndtere og 
det kommer kundene til gode. Vi skal være en liten 
solid aktør, og være best på det vi leverer. Det gjør 
at kundene vet hva de får. Det skal være en god 

handel for kundene og god butikk for oss. For oss er 
det viktig å vise nøkternhet slik at vi får et godt 
rykte med hensyn til håndverk og holdninger. Ryktet 
går foran oss om jobben vi gjør blir halvveis, forteller 
Nygaard, som er opptatt av det skal være kjekt å gå 
på jobb.

- Det blir ikke et bra resultat om det ikke er bra 
på jobben.

Du virker som du er en jordnær person, hvor viktig 
er det i jobbsammenheng?
- Det er svært viktig. Å bygge luftslott er ikke bra. 
Det slår bare tilbake på en selv, avslutter byggmester 
og TV-kjendis Ivar Andreas Nygaard, som er hans 
fulle navn. Q

«Tid for hjem»-gjengen 
tok seg tid til et lagbilde 

under hektiske dager 
i Bergen.

F.v. snekkermester 
Halvor Hjort-Eriksen, 

grafiker/maler og 
tapetserer Einar Nilsson, 

programleder Kjersti 
Bergesen, tømrermester 

Andreas Nygaard 
og elektriker Gunnar 

Fjellestad.
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Malermester 
Edel nyter godt 

av jungel telegrafen 
– kunder i Mosjøen 

vil ha kvalitet.

Det er gode dager i Mosjøen. I motsetning til malermestere flest har 
Edel Reinfjell mer å gjøre enn hun rekker over. I vår måtte hun si nei 
til to store eneboliger fordi hun ikke hadde kapasitet.

Vil ha kvalitet
– Veldig mange sier at de vil ha noen som de forstår hva sier. Og så 
vil jo folk ha kvalitet hjemme hos seg selv, sier hun. Malermester 
Edel, som hun ganske enkelt heter på nett, har nemlig aller flest 
jobber hjemme hos folk privat. – På en liten plass som Mosjøen går 
jo jungeltelegrafen, sier hun.

Det mangler ikke på useriøse konkurrenter for en malermester. 
Mediene er fulle av overskrifter om sosial dumping, hvitvasking og 

skatteunndragelser på norske byggeplasser, og malerbransjen er  
hardest rammet av alle.

Mye å gjøre
– Men disse mindre seriøse er ikke noe jeg kjenner så godt til herfra. 
Og siden jeg startet for meg selv, har alle malerne her hatt så mye å 
gjøre at vi ikke har sett noe til den knallharde konkurransen, forteller 
Edel Reinfjell.

Hun arbeidet hos den andre malermesteren i Mosjøen, Tove Marie 
Nygaard Larsen, da hun tok mesterbrevet. Det er fire år siden. Kort 
tid etterpå begynte hun for seg selv.

Nettmester 
med samboeren
Edel Reinfjell tok mesterutdanningen på nett sammen med samboeren  
– hun som malermester, han som byggmester. – Da fikk vi mer ut av  
utdanningen enn om vi skulle gjort det helt alene, sier hun.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN
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Kvalitet i arbeid

En meget velutstyrt modell 
med blant annet følgende 
utstyr inkludert:

163HK / Automatgir / 4X4

Vito Grand Edition. De beste velger ofte det beste.

Bildet kan avvike 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.

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

 

– Det er klart mesterutdanningen har hatt betydning. Jeg tror ikke 
jeg ville ha startet opp for meg selv uten det, sier hun. – Jeg lærte 
veldig mye og utviklet meg mye gjennom mesterutdanningen.

Tok mesterbrevet sammen
Under utdanningen hadde hun mer støtte hjemmefra enn de fleste. 
Mange som tar mesterbrevet ved siden av full jobb, må tilbringe 
mindre tid sammen med familien. For Edel Reinfjell var det motsatt:

– Jeg tok mesterutdanningen på nett, og da tok jeg det sammen 
med samboeren min, som ble byggmester. På den måten fikk jeg mer 
ut av utdanningen enn om jeg skulle sittet helt alene. Det var en 
veldig bra måte å gjøre det på, sier hun.

Alt på nett
Eksamen avla samboerparet i lokalene til Folkeuniversitetet,  
men ellers gikk alt på nett, til og med samlingene med  
de andre mesterfagskoledeltagerne.

Det ble mye arbeid ved siden av full jobb, men utdanningen kom  
til nytte: Samboer Svein Tore Hansen har utdannet seg videre etter 
mesterbrevet og er nå takstmann, mens Edel Reinfjell altså fikk  
den ballasten hun trengte for å starte for seg selv. – Det var ikke 
bestandig så trivelig da vi sto midt oppi det, men jeg har ikke angret 
et øyeblikk på at jeg tok mesterbrevet, sier hun.  Q
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Det meste er helt forandret siden den gangen Jan O. Hermansen 
etablerte seg i Hammerfest for 37 år siden. Teppet over hodet og  
de svart/hvite bildene kopiert fra fire-fem tommer store glassplater, 
er erstattet av dataskjerm og digitalteknologi.

Ser lyset
Men selve håndverket, det arbeider fotografmesteren enda mer  
med:

– Lyssetting og komposisjon, fargebalanse og kontraster. Det er 
dét som er håndverket mitt. Det jeg ser på skjermen min, er det som 
kommer ut på papir eller lerret til kunden, forteller Hermansen.

Det har ikke alltid vært slik. – Det har alltid vært mye tilleggsarbeid på 
bilder, men det forandret seg med den digitale verdenen. Om fargebildene 
hadde vi en evig kamp med laboratoriene om riktig fargetone på huden. 
Den kontrollen har vi fått tilbake etter at vi gikk digitalt, konstaterer han.

Ned av stueveggen
At den digitale hverdagen har forandret selve fotograffaget, forstår 
kanskje enhver amatør. Forandringene i arbeidsoppgavene, derimot, 
de er ikke like åpenbare:

– Det er langt færre som kommer i portrettstudio nå enn det var 
før, sier Jan O. Hermansen. Snart skal huset der han har både butikk, 

Mester
PÅ SKJERMEN
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studio og bolig, rives for å gi plass til en ny tunnel. Da tar han sikte 
på å etablere seg i langt mindre lokaler, nå som han hverken trenger 
mørkerom eller stort lager.

Færre portretter i studio skyldes ikke bare konkurransen  
fra alle amatørene som tar sine egne bilder:

– Jeg vet ikke om det er en trend bare her i Hammerfest, men  
folk har jo ikke bilder på veggene hjemme lenger, og det var disse 
som måtte arbeides mye med. Hvis man skal ha et bilde av seg  
selv på Facebook, holder det fint å ta det med telefonen, sier  
Jan O. Hermansen.

Enklere på skolen
Skole- og barnehagebarn, derimot, de fotograferer han mange av.  
Den delen av jobben er først og fremst sesongarbeid: Mest om 
høsten, og i tillegg noen avgangsklasser om våren. Der han før sendte 
ut prøvebilder på papir, bruker han nå nettbutikken. Elever og foreldre 
får flere bilder å velge mellom, både smilende og alvorlige. Det gjør det 
lettere å finne et bilde de er fornøyd med, og for fotografen betyr det 
mer tid til bilder og mindre behov for å ekspedere over disk.

– Montering er også mye enklere, sier han, og tar ned fra veggen 
et stort barnebilde på lerret, ferdig innrammet. – Før måtte jeg 
 montere bildet manuelt. Nå går det automatisk på laboratoriet.

Han begynte å eksponere mer på glassplater enn på rullefilm, og 
dette kameraet har Jan O. Hermansen bygd selv. Mest for moro 
skyld. – Men jeg har fotografert med det, forteller han.

Jan O. Hermansen bruker 
studioet mindre enn før 

– nå har fotografmesteren 
flere utejobber for eksempel 

for eiendomsmeglerne.

Nesten ingen 
fotograferer seg 

i studio, og stadig 
færre har bilder på 

stueveggene. Boligsalg 
og brosjyrer berger 

virksomheten til 
fotografmester 

Jan O. Hermansen.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN



Hus til salgs
To nye, store kunder som erstatter mye av nedgangen på portrett-
siden, er de to største eiendomsmeglerne i Hammerfest. – Før tok 
meglerne bilder selv. Nå fotograferer jeg for dem, og lager tredimen-
sjonale plantegninger, forteller Jan O. Hermansen.

Husene kan være en utfordring vinterstid. – Da må jeg arbeide mer 
med stativ. Kvaliteten skal jo være like god selv om det er mørketid, 
fastslår han.

Det finnes kameraer som ordner det med å endre kvaliteten på 
«filmen» slik at bildet ikke blir kornete. – Men når du har tid til å 
planlegge jobben, skal den gjøres godt nok, sier Hermansen, og 
avstår høflig fra å kommentere journalistens blitzinnstillinger. Selv 
bruker han ikke automatikk i det hele tatt. Alle bilder tas manuelt  
– man er jo mester.

Hjemmekonkurranse
Jan O. Hermansen utdannet seg i Trondheim, tok svennebrevet  
i 1975, og arbeidet noen år i Stjørdal før han flyttet til Hammerfest.  
– Håndverksbrevet, som det het den gangen, tok jeg etter at jeg  
kom hit opp, forteller han.

Mesteren tror at faget hans er mer utsatt for konkurranse fra 
ufaglærte enn mange andre. – En frisør er nok mye mindre utsatt  
for konkurranse fra hjemmeklipp enn en fotograf er utsatt for 
 konkurranse fra hjemmearbeidere, sier Jan O. Hermansen.  Q
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Modell med 2 logoer:
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ditt mesternummer og levert i gaveeske.
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til å bære ringen.
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Færre har profesjonelle bilder på stueveggen, 
fastslår Hermansen.



 

NYHET! Rotasjonslaser GRL 500 H/HV + mottaker/fjernkontroll LR 50 Professional
Digital rotasjonslaser, horisontal eller horisontal/vertikal, med selvsøkende mm-mottaker. 
Perfekt til utendørs nivelleringsarbeid. Den komplette løsningen består av rotasjonslaser, 
fjernkontroll og mottaker i samme system.

Rotasjonslaser GRL 500 H/HV styres utelukkende via LR 50 Professional. Utstyret er lett  
å bruke og du oppnår en rask og nøyaktiv nivellering. Nyskapende funksjoner som tyveri- 
sikring, og ladings- og kalibreringspåminnelse som gir deg perfekte arbeidsbetingelser.

www.bosch-professional.no

Real Bosch!
  til alt nivelleringsarbeid!
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En tjue minutters  
kjøretur fra Sogndal  
ligger Solvorn, et lite 
sted som kanskje er mest 
kjent for Norges eldste hotell, 
Walaker hotell. Men stedet rommer  
også en liten bedrift med internasjonalt 
preg. Sveitseren Beat Friedrich forteller  
det var fort gjort å forelske seg i 
Solvorn, og nå er han veletablert  
med bedrift her.

TEKST OG FOTO: ROGER NYBORG

Som håndverkersvenn reiste og arbeidet Beat Friedrich i Tyskland, 
India, New Zeland, Australia, Sør-Amerika, Danmark og Norge (Tromsø), 
men det var Solvorn han endte opp i. Det har ham ikke angret på. I 
november 2007 grunnla han Solvorn laft og bygg, og i følge han selv 
har bedriften hatt en kontinuerlig utvikling siden oppstarten. 

- Jeg er stolt over å være en del av et håndverksfag med lange  
tradisjoner der læring og utvikling aldri slutter. Vi prioriterer kompe- 
tanse foran kvantitet. Derfor er jeg opptatt av at mine ansatte blir 
sendt på kurs og seminarer for å videreutdanne seg og få faglig 
utvikling. Yrkesstolthet er viktig for oss, forteller Beat. 

Når Mestern er på besøk er Beat og kollegaene i gang med å lage 
grindverk til skolen i Solvorn. Dette er en tradisjonsrik byggemetode 
som i Norge er mest kjent på Vestlandet.

FAGKUNNSKAP
Mye internasjonal 
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FAGKUNNSKAP

Sveitseren Beat 
Friedrich og tyske 
Arndt Eilrich har 
skaffet seg mye 

internasjonal 
erfaring fra sine 
perioder med 

vandring.
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- Vi skal bygge et grindverk til uteområdet til skolen. Jeg har først 
tatt mål og laget en modell av en grind for å se hvordan det skal være. 
Dette gjør det enklere for oss å produsere grindene, forteller Beat. 

Tar i mot vandrende geseller
Beat deler også kunnskap med andre. Da han selv var ute på sin 
reise ble han møtt med velvilje hos de han jobbet hos. Nå tar han 

selv inn vandrende geseller, dvs håndverkssvenner fra Europa. Totalt 
har han hatt mellom 12-15 håndverkssvenner fra andre land innom 
bedriften. 

- Utfordringen for meg har i perioder vært å få tak i arbeidskraft.  
I de mest hektiske periodene har det vært en god løsing å ta i mot 
vandrende geseller. Da har jeg skaffet meg kvalifisert arbeidskraft 
samtidig som jeg bygger nettverk og vi lærer av hverandres erfaringer. 
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Jeg vil oppfordre andre til å gjøre det samme. De har med seg mye 
erfaring som en kan lære av, samtidig som man skaffer seg arbeids-
kraft uten å «stjele» ansatte fra konkurrentene, sier Friedrich.

Utfordringer med utdanningssystemet
Friedrich mener vi har mye å lære av andre land med  
hensyn til læretiden.

Dokumentasjonskrav 
mot NS 3600
Vær forberedt på de nye dokumentasjonskravene når NS 3600 
kreves brukt ved salg av nye og brukte boliger fra 1. januar 2015.

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig, er en helt 
ny standard som definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av 
bolig skal omfatte. Huseiere risikerer nedsatt tilstandsgrad på  
bygningsdeler som mangler dokumentasjon på faglig utførelse.  
Slik dokumentasjon vil derfor bli etterspurt i markedet.

Kurset tar for seg dokumentasjonskravene og gir en generell innføring  
i standarden. 

Målgruppe

Byggefirmaer og andre som har ansvar for byggearbeider på nye eller 
eksisterende boliger.

STED DATO PÅMELDINGSFRIST
Bergen 30. september 24. september

Voss 01. oktober 9. september

Stavanger 14. oktober 3. oktober

Trondheim 22. oktober 6. oktober

Drammen 05. november 29. oktober

Haugesund 18. november 11. november

Oslo 20. november 14. november

Tromsø 25. november 10. november

Bergen 26. november 20. november

Kursene varer fra kl. 09:00 – 16:00

Kursavgift

Q�  Medlem av Byggmesterforbundet/BNL:  kr. 2.800,- 
Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  kr. 1.550,-

Q�  Ikke medlem:     kr. 3.700,- 
 Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  kr. 2.600,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Mer om kurset og påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

Byggmesterskolen

NYTT KURS!Beat i arbeid 
med grindverk til 

Solvorn skole.

Beat med modellen som viser hvordan grindverket skal lages
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-Praksis og teori må bygges opp samtidig. Det er mye som må 
læres og mye som en må gå i dybden på for eksempel i tømrerfaget. 
Man må kunne helt elementære ting, det kan ikke lærlinger i dag.  
Det kan de lære ute i praksis. Jeg mener at det blir for mye teori slik 
at de ikke får den fordypningen de trenger. En god fagmann skal  
vite mer enn hva han trenger. Det vil også bidra til å heve statusen  
til yrkesfagene. Det er mange gode intensjoner, men jeg mener at 
yrkesfagene likevel er stebarn i utdanningssystemet. Vi trenger flinke 
praktikere for det er de som gir verdiskaping. 

Tysk vandrer
Noen uker før vi er på besøk har Beat tatt i mot en ny vandrende 
gesell. Tømrersvenn Arndt Eilrich fra Tyskland er på sin reise for å 
skaffe seg erfaring og kunnskap om ulike byggetradisjoner, men 
Norge er ikke det første stoppestedet for tyskeren.

- Jeg har vært i New Zeland, Sør-Amerika, Australia, Sveits, 
Tyskland, Østerrike, Frankrike, Danmark og nå Norge. Det var fjell  
og fjorder som tiltrakk meg ved Norge, forteller Eilrich. 

Kombinasjon av læring og opplevelser
- Jeg følger den eldste tradisjonen i Tyskland og reiser rundt for å 
lære meg ulike byggeskikker. Her i Solvorn får jeg lære mer om blant 
annet grindverk som blir en viktig erfaring å ta med hjem. Det er en 
kul livstil å reise rundt på denne måten samtidig som du skaffer deg 
verdifull erfaring i yrket ditt, og jeg vil oppfordre nordmenn om å 
gjøre det samme. Du får oppleve verden samtidig som du skaffer  
deg verdifull erfaring underveis, forteller Eilrich.

Men det er ikke bare bare å reise rundt på denne måten. 
Når vi reiser til andre land på denne måten må jeg forklare hva dette 
går ut på. Mange tror, på bakgrunn av arbeidsantrekket at du er en 
Amish, men vi er langt fra det. Arbeidsantrekket er symbolet for oss 
og  fargene viser hvilket fag vi tilhører. Det er veldig viktig for meg å 
vise min tilhørighet gjennom arbeidsantrekket, avslutter Eilrich. Q

Beat har utarbeidet sin egen logo for sin virksomhet. Den har han også tatovert på høyre underarm. 
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Det er ikke mange som blir veteraner i frisøryrket. Noen finner ut  
at jobben ikke var så glamorøs som de drømte om da de gikk på 
ungdomsskolen. Hudplagene, ryggen eller skuldrene gjør at andre  
må skifte beite.

Irene Lennert-Rakfjord har drevet på i 40 år siden hun begynte  
i lære. Helt problemfritt har det ikke vært for henne heller – både 
hender og føtter har måttet opereres. Men hun har holdt seg til 
faget.

I form
 – Jeg tror det handler litt om at man må holde kroppen i form,  
sier hun. Selv går hun fire og en halv kilometer til jobben hver dag.  
– Hadde jeg ikke gjort sånne ting, tror jeg ikke at jeg hadde klart å 
holde ut, mener hun.

Samtidig, altså: De lykkelige frisørene.
– Vi ser jo stort sett positivtitet. Tenk på sykepleiere, som møter 

sykdom og lidelse. Vi arbeider med folk som er glade, sier hun.
Nettopp derfor fortsatte hun i frisørsalongen. – Legen spurte om 

jeg kanskje kunne tenke meg annet arbeid. Men det er ikke noe 
annet arbeid jeg kunne tenke meg. Og jeg er 58 år – jeg vet ikke hva 
jeg skulle begynne med nå. Barnehage? Nei, det hadde ikke gått, 
konstaterer damefrisørmesteren.

Hårfine Hammerfest
I Hammerfest sentrum ligger frisørsalongene på rekke og rad. Tre av 
dem drives av mestere, men flinke folk er det i alle, bedyrer Rakfjord.

– Folk i Hammerfest er veldig flinke til å stelle håret sitt, og godt 
orienterte i motebildet. Det er visst noe som vi har hatt med oss helt 
siden pomortiden, sier hun.

Størst er pågangen i mørketiden. På de få gode sommerdagene 
som Hammerfest opplever, da vil kundene helst komme seg tidlig 
hjem og bruke ettermiddagen til annet enn å sitte hos frisøren.

Bølgetopp
Irene Lennert-Rakfjord og Siv Arnesen har drevet salong sammen i  
12 år, og arbeidet sammen litt før det også. Nå har de bestemt seg 

– Det sies at frisørene er de lykkeligste i arbeidslivet. Jeg gleder meg  
i hvert fall til å gå på jobb hver dag, sier Irene Lennert-Rakfjord.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

Bacchus prydet 
veggen, 
og der 
passet han 
så godt at 
frisørsalongen 
like godt tok 
navnet hans.

Arbeidslivets 
lykkeligste
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Bulgarsk vin og belgisk øl med  
vingudens navn står over en frisør- 
salongs mer vanlige hyllevarer,  
og er gaver fra kunder.

for ikke å ha flere lærlinger. Alt til sin tid, de har hatt lærlinger og 
lært dem opp, og ser på det som et stort ansvar

Den gangen Rakfjord selv tok svennebrevet, hang det veldig høyt. 
– Det var nesten ingen som klarte å ta det uten å stryke minst én 
gang. Vi ble prøvd i 11 ulike disipliner, og svenneprøven tok to hele 
arbeidsdager, forteller hun.

Det vanskeligste av alt? Bølger.
– Det er grunnleggende i frisørfaget at kan du bølger, så kan du det 

meste. Det var det man trente absolutt mest på, sier hun, og roser 
«stakkarene som satt modell» i time etter time. Heldigvis hadde 
modellen som satt for alle frisørlærlingene i byen, lett for å sovne.

Vinguden
Nå holder Bacchus Frisør til i sentrale lokaler i Hammerfest. – Det 
hadde vært blomsterbutikk her i mange år. Så hørte vi at den skulle 
legges ned, og klarte å få overta lokalene. Og Bacchus, han var her 
da vi kom, forteller Irene Lennert-Rakfjord.

Egentlig skulle nemlig ikke salongen hete Bacchus i det hele tatt. 
Men den gamle vinguden var avbildet godt synlig i blomsterbutikken. 
Rakfjord og partneren fant ut at han ville passe godt til to «voksne 
damer som er glade i vin», og lot dekorasjonen bli værende både på 
veggen og i salongnavnet.

Men hun innrømmer at hun ikke er mer voksen enn at hun får 
gåsehud når det er lørdag og en brud som skal pyntes. – Nå som vi er 
bare et kvartal unna, springer jeg gjerne opp i kirken og ser på etterpå, 
smiler hun. – Det er noe veldig spesielt med det å pynte bruden.

Fargerikt
Rakfjord og kompanjongen passer på å holde seg oppdatert,  
og pleier å komme seg ut hvert år for å se de siste hårtrendene.  
– I fjor var vi på Trendvision i Barcelona, og året før var vi i London.  
Vi må jo få med oss det som rører seg i faget, sier hun.

Hva som rører seg? Akkurat nå er det farge.
– Der skjer det utrolig mye spennende, og det må man kunne,  

sier Irene Lennert-Rakfjord.  Q

Irene Lennert-Rakfjord 
kunne ikke tenke seg å 
bytte til et annet yrke.



 - Jeg har stilt meg spørsmålet om Mesterbrev ønsker å ha meg som 
betalende mester, for jeg opplever kun at Mesterbrev er opptatt av 
firmatilknytning og mesterbedrifter. Jeg er ikke i en stilling hvor jeg 
kan opprette firmatilknytning, og da opplever jeg meg som uinteres-
sant for Mesterbrev, forteller Gaulin, som i dag er seksjonsleder for 
VVS Seksjonen på Ullevål Sykehus

- Jeg forstår at Mesterbrev ønsker at flest mulig har firmatil-
knytning, det er ikke det. Men det er tross alt flere enn meg som  
har en stilling der det ikke er aktuelt å ha noen firmatilknytning,  
men vi ønsker likevel å fremme vår mesterkompetanse. Jeg er opp-
tatt av at Mesterbrev ivaretar oss også og fokuserer mer på mester-
tittelen. For min del hadde jeg ikke sittet her jeg sitter nå hvis det 
ikke hadde vært for mesterkompetansen min. Den første lederjobben 
fikk jeg utelukkende på grunn av denne kompetansen og den har 
vært viktig og nyttig for meg i hele min karriere. Mesterutdanningen 
er en lederutdanning i faget. Mesterbrevet er en karrierevei for 
lederjobber og de finnes det mange av i det offentlige og andre 
steder der man verken kan eller ønsker at bedriften markedsfører 
seg som mesterbedrift, påpeker Gaulin.

Hemsko
Jeg tror et ensidig fokus på firmatilknytning vil være en hemsko for 
selve ordningen. Skal du drive en bedrift, ja, da er firmatilknytning 
viktig, men skal du vise hvilke karriereveier som finnes kan en ikke 
ha et så ensidig fokus. Jeg oppfordrer Mesterbrev til å se på utdan-
ningen med tittelen den gir, og sammenligne den med andre titler 
som fremhever den enkeltes kompetanse. 

Du sier at dere som ikke driver egen bedrift faller litt utenfor med 
hensyn til å markedsføre dere som mester. Hva mener du med det?

Rørleggermester Vidar Martin 
Gaulin er et godt eksempel  
på at mesterutdanningen 
kan gi andre karriereveier 
enn å starte egen bedrift. 
Men han opplever at det har 
sin pris som mester.

- Er Mesterbrev 
uinteressert i meg?
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Mye av den tekniske driften ved Ullevål sykehus hviler på Vidar 
Gaulins skuldre.



Jeg opplever at vi faller litt mellom to stoler da vi på den ene  
siden ikke kan markedsføre oss som mestere samtidig som mester-
kompetansen er viktig for den jobben vi gjør. 

Stort ansvar
I dag er Gaulin seksjonsleder ved Ullevål Sykehus med ansvar for 
VVS-anleggene ved sykehuset. Dette arbeidet består av drift og ved-
likehold av VVS anleggene, energioppfølging, prosjektering, innkjøp, 
inngåelse av rammeavtaler i samarbeid med innkjøp, oppfølging av 
leverandører, serviceavtaler, kontrakter, budsjett, regnskap, personal- 
ansvar, prosjektledelse av egne prosjekter, deltakelse i alle prosjekter 
på Ullevål, samt utvikling av VVS anleggene i en helhetlig struktur for 
Ullevål. Hans seksjon har også ansvaret for medisinske gass anlegg, 
instrumentvaskemaskiner, dekontaminatorer og auto klaver. Vi er også 
eiere av eget fjernvarmenett på Ullevål. Bygningsmassen med VVS 
anleggene utgjør ca. 400.000 m2.

- Det er ingen tvil om at mesterutdanningen gir en god ballast i 
lederjobbene jeg har hatt. Den gir meg en faglig tyngde for å mestre 
de ulike arbeidsoppgavene. Med meg på laget har jeg dyktige medar-
beidere. Jeg har 21 fast ansatte herav seks fag-/driftsledere og en 
VVS-ingeniør. I tillegg til det daglige arbeidet har vi også døgnkonti-
nuerlig teknisk vakt, forteller Gaulin, som sover godt om natten selv 
om mye av sykehusets tekniske drift hviler på hans skuldre.

Du er et godt eksempel på at mesterutdanningen gir andre  
karrieremuligheter enn det som er den tradisjonelle karriereveien, 
og hvordan mener du vi kan markedsføre dette bedre?
Jeg mener det er og skal være attraktivt å ta mesterbrev. Mesterut- 
danningen er en leder- og administrativ utdanning som gir en kompe-
tanse som ikke nødvendigvis bare er knyttet til en rørleggerbedrift. 
Som i mitt tilfelle, i sykehussektoren, er det store krav til drift og ved- 
likehold av tekniske anlegg. I slike store bygg, både offentlige og private, 

- Er Mesterbrev 
i meg?
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mener jeg at mesterutdanningen gir en god kompetanse både faglig 
og administrativt. Dette kombinert med gode fagledere/håndverkere 
og ingeniører, gir meg en spennende og utfordrende lederjobb.    

Hva er din utfordring til Mesterbrev?
- Ha mer fokus på utdanningen og hva en slik utdanning innebærer. 
Jeg har nok oppfattet at mesterbrev har godt fokus på utdanningen, 
men for meg blir den litt ensidig og tradisjonell.

Er det virkelig slik at man kun skal ta mesterbrev for å starte egen 
bedrift? Jeg har også irritert meg over fokuset som mesterbrev har i 
forhold til firmatilknytning. Det gis et inntrykk av at firmatilknytning 
er det eneste man er opptatt av. Jeg mener at Mesterbrev er uklare 
her. For meg er mesterbrevet først og fremst en utdanning som jeg 

har tatt og er stolt av. Jeg, ønsker ikke å legge mestertittelen på  
hylla hvis jeg som i mitt tilfelle, går over i en annen jobb. Spesielt  
når denne jobben er direkte knyttet til min utdanning.

Hva vil du si til unge som tenker seg inn i et mesterfag med 
hensyn til karrierevei?
- Hvis man er håndverker med svennebrev og ønsker en videre 
 karriere, eventuelt lederjobber, så gir mesterutdanningen en flott 
 karrieremulighet. Jeg mener også at den praktiske/teoretiske bak-
grunnen gjør at man får mer ballast hvis man ønsker å videreutdanne 
seg i et ingeniørfag. Det bør også være et fokus på og tilrettelegges 
for at mesterutdanningen gir et grunnlag for høyere utdanning, 
avslutter Gaulin. Q
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Det er store installasjoner Gaulin har ansvaret for.
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Finn din nærmeste Cramoavdeling på www.cramo.no

“Det er topp å slippe og sløse  
bort tid på å lete.  
Cramo har alt og litt til.”
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Etter over 30 år med eget firma har Kai Karstensen sørget for ny 
kompetanse. Kulde- og varmepumpemontørmesteren i Båtsfjord har 
fått to ferske fagfolk i firmaet.

Mesteren var litt skeptisk til å ha ansvaret for to lærlinger sam-
tidig. Men det gikk svært så bra, og prøvenemnda fikk oppleve noe 
så sjeldent i Finnmark som to kandidater, Kim A. Jensen og Magnus 
Eriksen, som gikk opp til prøve på anlegg til industrien.

Jobb hjemme
– Vi har vært heldige som har kunne ta fagbrev og få jobb her i 
Båtsfjord her som vi er fra, sier Kim A. Jensen. Han er en av de to 
nye fag mennene i bedriften, og setter stor pris på det. Helt fra han 
var liten gutt har han likt å skru, men mekaniker hadde han ikke lyst 
til å bli.

– Det er artig å bli satset på. Vi er også sertifiserte sveisere, sier 
han, og peker på at mester Karstensen er sivilingeniør. Det er viktig  
å ha papirene i orden.

Spennende er det også å kunne reise i jobben, og å få tidlig 
ansvar og arbeide selvstendig. Ved siden av et slushanlegg til Norway 
Seafoods hjemme i Båtsfjord, har den store leveransen det siste året 
vært på Husøy på Senja.

– Det var ferdig i mai, med en isproduksjon på 30 tonn i døgnet, 
forteller Jensen.

Alltid kuldebehov
Utenom familien Karstensen selv – Kai som daglig leder, Mats som 
salgs- og markedssjef og Wanja på økonomi og regnskap – har de to 
serviceteknikerne som nå har tatt fagbrev. Nå har Stian A. Sørensen 
kommet til, og håper at det er nok å gjøre til at han kan få fortsette 
og kanskje gå samme veien til et fagbrev.

– Det er et flott sted å arbeide, og jeg trives veldig godt, sier han, 
og har håp om en lys fremtid for bedriften. – Kulde er vi nødt til å ha 
hele tiden, sier han, i en pause i sveisingen på en ny ismaskin som 
skal gjøres klar til levering.

Kalde anlegg, varm lunsj
I tillegg til store kuldeanlegg har Karstensen Kuldeteknikk vedlike- 
hold og serviceavtale med mange kunder, først og fremst i Finnmark. 
– Det går fra butikk til industri til båt. Det er sjelden vi arbeider i 
butikk, men det hender vi må rykke ut hvis det er krise. Det tar jo 
gjerne tre-fire timer å komme hit fra andre steder i landet, sier Kim 
A. Jensen.

En del av det gode arbeidsmiljøet i Karstensen Kuldeteknikk er et 
tilbud du sjelden finner i bedrifter med så få ansatte: Varm lunsj.

– Arbeidsmiljø og humør er viktig. Det blir veldig tett når vi er fire-
fem mann som går oppå hverandre sju og en halv time om dagen.  
Er ikke miljøet bra da, så blir det vanskelig, sier Jensen.  Q

De er kalde fagfolk i et 
kaldt fylke. Hos Karstensen 
Kuldeteknikk i Båtsfjord har 
to av de fem ansatte ferske 

fagbrev på veggen.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

KALD KOMPETANSE
Ut mot Barentshavet, i idylliske Båtsfjord, og i gangavstand fra storkunde Norway Seafoods, ligger mesterbedriften Karstensen Kuldeteknikk.



MESTERN 3 • 2014    29

KOMPETANSE

Kim A. Jensen (til høyre) har nettopp tatt fagbrevet som kulde- og 
varmepumpemontør. Stian A. Sørensen håper det er plass til at han 
også kan fortsette hos Karstensen Kuldeteknikk.
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Ved en tariffbundet mesterbedrift hadde arbeidstakernes tillits-
valgte på vegne av arbeidstakerne inngått en skriftlig avtale med 
arbeidsgiveren om å innarbeide fredag 1. august i år som fridag, og 
dette skulle gjøres ved å utvide arbeidstiden med 2,5 timer de tre 
første dagene i juli. I henhold til avtalen ble det utbetalt lønn i juli 
også for den forlengede arbeidstiden på til sammen 7,5 timer, samt 
at det var enighet om at 1. august skulle avspaseres uten lønn.

   Etter avtaleinngåelsen, men før innarbeidingen skulle på- 
begynnes 1. juli, ble en prøvetidsansatt fagarbeider sykmeldt for  
én uke. Han hadde da vært ansatt i nesten fem uker i bedriften. På 
grunn av dette oppstod det uklarhet om hva vedkommende hadde 
krav på mht. lønn eller sykepenger.

   Da avspaseringen skulle gjennomføres 1. august, var en hjelpe- 
arbeider sykmeldt. Han krevde sykepenger for denne dagen. Daglig 
leder avviste kravet og viste til at det allerede var utbetalt lønn for 
7,5 timer i forbindelse med opparbeidelsen i juli.

   Etter lunsj for noen dager siden fikk en 20 år gammel vikar 
som hadde arbeidet i ca. to av de tolv månedene som var fastsatt  
i arbeidsavtalen, beskjed om at han sammen med tre andre i 
bedriften måtte arbeide fire timer overtid den påfølgende dag. 
Bakgrunnen for dette var at det hadde oppstått et uventet arbeids-
press. Daglig leder hadde på forhånd drøftet nødvendigheten av 
overtidsarbeidet med tillitsvalgte, som ikke hadde noen innvend-
inger.

   Vikaren hevdet at han ikke var forpliktet til å utføre dette 
arbeidet. Han viste til at overtidsarbeid ikke var nevnt i arbeidsav-
talen, og derfor var det uaktuelt for han å utføre slikt arbeid. 

   Daglig leder opplyste at ingen andre i bedriften enn de fire  
som hadde fått beskjed om å arbeide overtid, kunne utføre det.  
For de øvrige arbeidstakerne forelå tungtveiende grunner for å be 
om fritakelse. Vikaren fikk derfor på en klar og utvetydig måte opp-
lyst hvilke konsekvenser det kunne få hvis han nektet, nemlig at 
bedriften kom til å vurdere oppsigelse eller avskjed.

Sykefravær under innarbeidingen
Det er inngått en avtale om gjennomsnittsberegning av den 

alminnelige arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-5(2).
   Fagarbeideren må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst 

fire uker for å få rett til sykepenger (opptjeningstid), jf. folketrygd-
loven § 8-18 første ledd, og dette vilkåret er oppfylt.

   Ifølge lovens § 8-18 fjerde ledd skal sykepenger fra arbeids-
giver ytes bare for dager som det skulle ha vært utbetalt lønn for.  

   Innarbeiding av fridag var avtalt før fagarbeideren ble sykmeldt. 
Det innbærer at vedkommende hadde rett til sykepenger også for 

de 7,5 timene som var fastsatt for dette arbeidet, og som følge av 
dette må han avspasere fredag 1. august uten lønn.

Sykepenger for innarbeidet fridag?
Ifølge folketrygdloven § 8-19 første ledd skal arbeidsgiveren betale 
sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager (arbeidsgiver-
perioden). Det er nevnt ovenfor hvilke dager arbeidsgiver i henhold 
til lovens § 8-18 fjerde ledd skal betale sykepenger for i arbeids-
giverperioden. Innarbeidet fridag 1. august skal ifølge avtalen 
avspaseres uten lønn, og den sykemeldte hjelpearbeideren har 
derfor ikke krav på sykepenger for denne dagen.

Overtidsarbeid kan pålegges
Det er ikke omtvistet i arbeidsretten at arbeidsavtalen normalt  
gir arbeidsgiveren rett til å pålegge en arbeidstaker å utføre over-
tidsarbeid. I arbeidsmiljøloven § 10-6 er det regulert i hvilke tilfeller 
bedriften kan pålegge slikt arbeid, og det er fastsatt hvilke 
begrensninger det er i denne adgangen.

   I henhold til lovens § 10-6(1) må det ikke gjennomføres over-
tidsarbeid uten at det foreligger et «særlig og tidsavgrenset behov» 
for det. Det uventede arbeidspresset som hadde oppstått, var for-
hold som gjorde at overtidsarbeid kunne iverksettes, men det kan 
likevel tenkes at arbeidstakeren hadde rett til å motsette seg det.

   Ifølge lovens § 10-6(10) har en arbeidstaker rett til å bli fritatt 
fra å utføre overtidsarbeid når vedkommende av «helsemessige 
eller vektige sosiale grunner» ber om det. Det samme gjelder når 
han ber om det og «arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres 
av andre». I forarbeidene til loven er det redegjort nærmere for 
disse grunnene.

   Det må vurderes konkret om vikaren kan fritas fra dette 
 arbeidet i henhold til lovens vilkår. Den grunnen han oppgir,  
med henvisning til at overtidsarbeid ikke er nevnt i arbeidsavtalen, 
tilfredsstiller ikke vilkårene for fritakelse. Som følge av dette og de 
øvrige faktiske opplysninger var vikaren forpliktet til å utføre over-
tidsarbeid.

Grunnlag for oppsigelse eller avskjed 
I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-7(1) kreves det saklig grunn for 
å si opp vikaren.            

   Arbeidsgiveren kan avskjedige vedkommende med umiddelbar 
virkning dersom han har gjort seg skyldig i «grovt pliktbrudd eller 
annet vesenlig mislighold» av arbeidsavtalen, jf. lovens § 15-14(1).

   Konklusjonen blir  at det foreligger en klar ordrenektelse som 
kan gi bedriften grunnlag for å si opp eller avskjedige vikaren.  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

Innarbeiding av fridag 
og om overtidsarbeid

TEMA:

Det er spørsmål om lønn eller sykepenger til to arbeidstakere. Den ene 
hadde sykefravær under innarbeidingen av en fridag, mens den andre  
var sykmeldt den dagen avspaseringen skulle gjennomføres. For øvrig 
redegjøres det for om lovens vilkår for å be seg fritatt for overtidsarbeid 
foreligger for en ansatt.

Odd Bjørnås er bl.a. utdannet jurist.  
Han har tidligere vært ansatt i private 
bedrifter, statlig virksomhet og arbeids-
giverorganisasjonene N.A.F. og NHO.



Japansk kvalitet og tøffest i klassen
5 års garanti - isuzu.no
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suverene spesif kasjoner!

isuzu best pa 
pris & utstyr

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,-
(\[VTH[PZR�RSPTH���:[PN[YPUU���:RPUUZL[LY���(SHYT
9H[[IL[QLUPUN�YHKPV�JK���,S��Q\Z[LYIHY[�M¥YLYZL[L

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

o

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: Next Car 70 17 33 50 ÅNDALSNES: Sentrum Bilverksted 71 22 12 45

i

sTOr sAmmENLigNiNgsTEsT mOT VW AmArOk Og TOyOTA HiLux
Pick-Up test Vi Menn Top Gear Nr.2 2014:
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Innlegg fra Forbrukerrådet Foto: CF W
esenberg/Kolonihaven.no

Regiondirektør 
Pia Kleppe Marken

Ny angrerettlov vedtatt

Angrerettloven gjelder for avtaler om kjøp av varer og tjenester som 
forbrukere inngår med næringsdrivende. Loven gjelder ved to ulike 
salgssituasjoner: for avtaler inngått ved fjernsalg og for avtaler inn-
gått utenom den næringsdrivendes faste forretningslokaler. Med 
fjernsalg menes at avtale inngås uten at partene er til stede samtidig. 
Det klassiske eksemplet på fjernsalg er kjøp av varer og tjenester på 
Internett. Eksempler på salg inngått utenom den næringsdrivendes 
forretningslokaler er avtaler inngått på messer, gate- og dørsalg. 
Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av varer og tjenester i butikk.

 Den nye loven setter større krav til selger om å gi viktig og ut - 
fyllende informasjon om varen eller tjenesten forbrukeren har kjøpt. 
Ved siden av håndtering av klager skal selger etter den nye loven 
også informere om garantier, ettersalgservice, klageordninger og 
hvordan kunden skal klage. Formålet med opplysningsplikten er at 
forbrukeren lettere skal kunne forstå at han inngår en avtale og på 
hvilke vilkår. Får forbrukeren ikke de nødvendige opplysningene vil 
han få enda lengre angrerett inntil 12 måneder og fjorten dager. 
Kunden skal også informeres om at han må betale for returen,  
ellers må selger dekke det selv. Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementet har utarbeidet et opplysningsskjema for angrerett, 

som det er frivillig for den næringsdrivende å benytte. Men dersom 
det er anvendt, anses kravene til opplysninger knyttet til angreretten 
for oppfylt.

 Den nye angrerettloven har unntak for enkelte varer og tjenester. 
Noen av unntakene kjenner vi igjen fra den gamle loven, mens andre 
er nye. De viktigste unntakene når det gjelder håndverkstjenester er 
tilvirkningskjøp – det vil si varer eller tjenester som er laget spesielt 
for kunden, og tilfeller der forbrukeren selv tilkaller den nærings-
drivende for å utføre reparasjoner eller vedlikehold som haster.  
I disse tilfellene er det ikke angrerett på avtalen.

 Tidligere var det nok at forbrukeren sendte melding om at angre-
retten ville bli brukt, på forsvarlig måte. Nå må forbrukeren svare for 
at meldingen blir borte, eller blir forsinket. Selger har også rett til å 
holde tilbake kjøpesummen til varen er kommet i retur, eller doku-
mentasjon på at varen er sendt foreligger.

 Før falt angreretten bort hvis kunden hadde tatt varen i vanlig 
bruk. I den nye loven har kunden fortsatt angrerett i fjorten dager, 
men den næringsdrivende kan kreve erstatning for verdiforringelsen. 

 Ønsker du mer utførlig informasjon om den nye angrerettloven 
kan du finne det på www.forbrukerrådet.no  Q

I sommer ble en ny angrerettlov vedtatt, og den viktigste endringen er at norske forbrukere 
nå kan handle på nettet i hele EU-området med fjorten dagers angrerett og like returregler.

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. 
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Trøblete jobbmobil

Innlegg fra Skattebetalerforeningen

Skattereglene for mobiltelefon, og for bredbånd og lignende tjenester,  
er sjablongbaserte. Det vil si at den faktiske bruken av telefonen ikke har 
noen betydning for hvor mye skatt du må betale. Dersom du oppfyller 
hovedvilkårene, altså at du har et såkalt tjenestelig behov for telefon og  
du har adgang til privat bruk også utenom arbeidstiden, beregnes det et 
inntektstillegg som i år er på 4.392 kroner (366 kroner i måneden). 

Om de faktiske mobilregningene er på 100 kroner eller 1.000 
kroner i måneden har altså ingen betydning for skattleggingen. 
Begrunnelsen er at dette skal være enkelt å praktisere – for både 
skattemyndigheter og for deg som arbeidsgiver/arbeidstaker. 

Imidlertid har disse reglene, som ble innført i fjor,  
gjort det  vanskeligere for de sistnevnte gruppene. 

Vi kan vise dette med et eksempel: 
En arbeidstaker har mobil telefon betalt av jobben. 
Jobben har valgt et relativt billig abonnement på 
99 kroner i måneden, noe som innebærer en 
årlig kostnad per ansatt på 1.188 kroner for 
bedriften. Med gamle regler ville  skatte- 
belastningen være svært lav. Til og med 2013 
var det et skattefritt bunnbeløp på 1.000 
kroner, og dermed ville kun det overskyt-
ende være en skattepliktig fordel.

Med de nye – og «enklere» - reglene ble 
det brått mye dyrere. Nå får arbeidstakeren 
et inntektstillegg på 4.392 kroner. Det får vi 
uavhengig av antall tjenester som dekkes, og  
sjablongen gjelder både naturalytelse og utgifts-
godtgjørelse. For de som kun får utgiftsgodtgjør-
else skal inntektstillegget begrenses til dekket 
beløp dersom det er lavere en sjablongbeløpet. 

Selv om den årlige kostnaden per arbeidstaker 
er på 1.188 kroner, må arbeidsgiver like fullt inn-

berette en fordel på 4.392 kroner samt betale arbeidsgiveravgift 
med kr 620,- (14,1 prosent). Den ansatte, på sin side, må med  
en marginalskatt på 35,2 prosent (2014) betale 1.549 kroner i  
skatt.

 Satt på spissen: 
På det telefonabonnementet som bedriften betaler 1.188 

kroner for, tar altså staten inn kr 2.169,- i skatter og 
avgifter.

Hva skal du da gjøre? Den enkleste løsningen for å 
skåne arbeidstakere er å overføre abonnementene på 
de ansatte og dekke utgift ene knyttet til abonnementet. 
Men det er ikke gitt at dette er den løsningen som er 

greiest å administrere. Det kan for eksempel være en 
stor fordel for bedriften å eie abonnementene og 

telefonnumrene. Eier den ansatte telefonnummeret 
tar han ofte dette med seg videre.

I tillegg blir det mye mer uoversiktlig i regn-
skapet og utgiftsdekning medfører ekstra arbeid. 
La oss si bedriften har 15 ansatte med mobil-
abonnement. I dag får man en fellesregning 
med underspesifikasjon pr. telefonnummer 
hver måned.  Skal abonnementene over til 
den enkelte ansatte må bedriften og/eller 
regnskapsfører årlig forholde seg til 12 små 

fakturaer fra hver av de 15 ansatte. I tillegg 
kommer mva-problematikk ved at fakturaene nå  

er stilet til privatpersoner, og ikke til firmaet. En annen 
løsning er å dekke bredbånd til de ansatte i tillegg til 

mobiltelefon. Det gir arbeidsgiver en ekstra kost-
nad, men sett opp mot ulempen arbeidstaker har 
dersom det kun er et abonnement til 99 kroner 
som dekkes er det kanskje verdt pengene. Q

En rekke arbeidstakere har mobiltelefon dekket av jobben, enten som frynsegode eller som en nød- 
vendighet. Men nye skatteregler gjør at det ikke alltid er greit å vite hvordan man skal håndtere dette  
– hverken for arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Kjenner du fagbladet 
Byggmesteren?  
Kontakt oss og få siste utgave gratis. 
Bruk e-post: aah@byggmesteren.as eller tlf: 23 08 75 78
Eller bli oppdatert på hva som skjer i byggebransjen 
for kun kr 390,-  
(10 utgaver, ordinært kr 570)

BYGGMESTEREN
F A G T I D S S K R I F T  F O R  B Y G G E B R A N S J E N    U T G .  0 6 1 4    W W W . B Y G G M E S T E R E N . A S

Ny fart i 
forbundet

Imponerende 
papirløs 
bygge-

plass

– Frykter 
store 
aktører

Tømrere 
med englers 
tålmodighet

BYGGMESTEREN
F A G T I D S S K R I F T  F O R  B Y G G E B R A N S J E N    U T G .  0 7 1 4    W W W . B Y G G M E S T E R E N . A S

balansen. For oss som bruker pistol hele dagen er dette  

spesielt viktig. I tillegg har pistolen gummierte håndtak,  

Arbeidskriminalitet: 

Politiet famler 
litt i blinde

byggmester 
for VM-gull

byggmester 
Takker

SMÅ BATTERI-
DREVNE 
SIRKEL-
SAGER

SMÅ BATTERI-
TEMA: BATTERIVERKTØY

www.byggmesteren.as

AV STIG FLESLAND, REDAKTØR I SKATTEBETALERFORENINGEN
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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:
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Læring
De nye sosiale mediene kan være gode 
læringsverktøy.  Nysgjerrighet er grunnlegg-
ende for all læring. Bringer vi med oss noen 
doser nysgjerrighet inn i de sosiale medieka-
nalene, samt et åpent sinn og et mål om å 
finne folk og møteplasser som kan bidra til at 
vi oppdaterer oss og erverver oss ny kompe-
tanse, så vil vi  oppdage at disse mediene kan 
være glitrende læringsverktøy på en rekke felt. 

Lytting 
Innsikt er noe av det viktigste en virksomhet 
kan få via sosiale medier. Knapt noe annet 
sted kan man få tilgang til så ærlige tilbake-
meldinger. Ved å lytte til åpne samtaler lærer 
du hva brukerne og kundene dine sier om deg, 
og du kan plukke opp positive og negative 
 signaler. Gjennom ulike overvåkningsverktøy 
kan du skaffe deg slik innsikt. Slik kunnskap 
kan brukes til både å videreutvikle oss selv  
og det vi leverer. De nye mediene gir oss fine 
anledninger til både å si i fra og til å lytte.  

Rekruttering 
«Norske arbeidsgivere er for selvopptatte i 
rekrutteringen sin. Metodene som benyttes, 
er enten utdaterte eller irrelevante ….»  Det 
skriver Even S. Roland og Christian Werner 
Skovly i et debattinnlegg i Aftenposten for 
en tid tilbake. Gutta har et poeng. Sosiale 
medier er allerede blitt viktige rekrutterings-
kanaler. Siden så mange benytter de nye 
mediene til å søke etter jobber, så er selv-

sagt også de samme mediene utmerkede 
kanaler for å rekruttere gode folk til virk-
somheter.  

Internkommunikasjon
Hvordan kommuniserer vi internt på jobben 
vår? Det er et spørsmål som enhver arbeids-
plass bør stille seg innimellom. Enkelte 
bedrifter åpner nå for nye måter å tenke 
bedriftskultur og organisasjonsendring på, 
gjennom bruk av sosiale medier. Skillene 
mellom intern og ekstern kommunikasjon 
hviskes mer ut. Mer av internkommunika-
sjonen foregår i åpne rom. Noe av det 
interne blir mindre internt. Åpen intern-
kommunikasjon høres ut som en selvmot-
sigelse, men er det ikke.

Brukerkontakt
For mange virksomheter er hjemmesiden 
den viktigste kommunikasjonskanalen. 
Studier viser imidlertid at kunder og brukere 
oppsøker tradisjonelle hjemmesider i mindre 
grad enn før. Det henger sammen med at 
disse sidene ikke harmonerer med ønsket 

om mer kvalitativ og brukerskapt informa-
sjon. I økende grad etterspørres konsum-
entenes egne oppfatninger og mulighet til  
å sammenlikne produkter og tjenester. Det 
betyr at en større del av virksomheters 
 kommunikasjon framover vil skje med inter-
aktive og fleksible løsninger, fremfor statiske 
hjemmesider og tungt bemannede sentral-
bord med kundeserviceenheter der telefonen 
er viktigste kommunikasjonskanal. 

Samfunnskommunikasjon
Alle har et behov for å kommunisere hva 
man holder på med til omgivelsene rundt. 
Både for å legitimere egen eksistens og for å 
synliggjøre arbeidet. En bedrift som integrerer 
samfunnsansvar som en del av sin hverdag, 
vil ha lettere for å drive samfunnskommuni-
kasjon. Fordi man har noe positivt og sam-
funnsnyttig å kommunisere. Noe som peker 
ut over selve produktene. Turtøyprodusenten 
Stormberg har lenge vært drivende dyktige. 
Gjennom bruk av nettside, kombinert med 
blogg, Twitter, Instagram og Facebook, har 
de gjennom flere år satt agendaen i eget 
nettverk. Ved å ta i bruk nye kommunika-
sjonskanaler på en god måte, har de blitt 
synlige og det er blitt skapt positivitet om 
driften. Dette har også spredt seg til riks-
mediene.

Dette er noen av de områdene der sosiale 
medier kan være nyttige. Har vi først sett 
nytten og forankret bruken med små planer 
i bunn, blir de ikke tidstyver i vår hverdag. Q

Hva skal vi med sosiale medier? 

Hva skal jeg med Facebook, Twitter eller blogg?  
Hva skal arbeidsplassen min med dette? Det er spørsmål 
flere av oss bør stille oss. For finner vi svar på det, og 
ser vi nytteverdien i de nye mediene, så vil de også finne 
sin helt naturlige plass både i den personlige og profe-
sjonelle bruken. I denne artikkelen skal jeg dele med 
deg noen av de bruksområdene der bruk av sosiale 
 medier kan ha nytteverdi. 

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 Tw
in D
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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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HELT NY TRANSIT-FAMILIE 
Transit, Transit Custom, Transit Connect, og ikke minst, den 
aller nyeste: Transit Courier. Familien er nå komplett og ute 
hos forhandlerne. Knapt noen er smartere, tøffere eller mer 
driftsøkonomiske. Alt i alt, du finner ikke et mer effektivt 
arbeidsjern på fire hjul.

Les mer på ford.no

MOVE IT. MAKE IT.
WORK IT. TRANSIT.

Returadresse: Mesterbrev, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO


