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Kombinerer 

håndverk og design 
                   for framtiden

Henriksen Snekkeri i Arendal har klare mål om hvordan de  
skal vokse. - Kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og 
moderne design er veien videre for oss, og med en  
kompetent stab innen prosjektledelse, produktutvikling  
og produksjon er vi godt rustet for å skape flere  
spennende kapitler i historien om Henriksen Snekkeri,  
forteller snekkermester Knut Guttormsgaard.
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Vi lever i en tid der verden og 
rammebetingelsene rundt oss 
stadig er i endring, det være 
seg nye regler, nye konkurren-
ter eller nye måter gå gjøre 
ting på. Det er ikke alle som i 
like stor grad klarer å tilpasse 
seg endringer. Mange mobilise-
rer heller til kamp enn å fort-
sette med det de er gode til, 
og dermed utnytte mulighet-
ene endringen byr på. 

Det er mange som takler 
endringer godt og gjør det  
med suksess. Formelen for 
mange er at de utnytter sin 
fagkunnskap til å gjøre de 
rette valg ene som skal til for  
å lykkes. Det nytter å tenke 
annerledes. Se hvilke mulig-
heter den nye situasjonen gir. 
Spør deg selv om hvordan din 
unike kompetanse vil gjøre deg 
til en vinner. 

Intervjuet med pølsemaker-
mester Finn Hunstad på side 
16 illustrerer det å tenke nytt, 
med basis i fagkunnskap, når 
ting endrer seg. Hunstad er 
kjent for sine påleggsproduk-
ter, men da butikkene  kvittet 
seg med kjøttdisken én etter 
én, fant han nye markeder som 
storkjøkken, kantiner, grossister 
og industri. De siste årene har 
han utnyttet sin kompetanse 
som pølsemakermester og 
utviklet helt nye produkter til 
andre markeder. Men han gjør 
ikke alt alene, han samarbeider 
tett med både kunder og 
 leverandører for å utvikle nye 
produkter. Alt handler om å 
tenke nytt og ikke minst dra 
nytte av den kunnskapen som 
allerede finnes. Bygg nettverk 
som gjør deg og din bedrift 
sterkere i et endret marked.

Lærdommen fra pølsemaker-
mesteren fra Svinndal er at det 
nytter å tenke nytt. I motsatt 
fall kunne han gått ut og klaget 
over at butikkene legger ned 
kjøttdisker og brukt all energi 
på det. I verste fall kunne 
bedriften da ha vært borte.

Endrer verden seg så se 
muligheten dette bringer med 
seg. Mitt råd er derfor å ikke 
fokusere på det negative når 
markedet endrer seg. Høylytt 
klaging på endringen har lite 
for seg. Det slår bare tilbake 
på en selv og i verste fall en 
hel bransje. Ta opp kampen!  
Ha tro på produktet du leverer. 
Tro på kompetansen som 
 suksessfaktor. En endring har 
som regel kommet for å bli.  
Ta grep, tilpass deg endringene 
og eventuelt endre kurs. Kanskje 
er det å finne din egen nisje. 

Se bare på Guy’s Frisør i 
Sandvika i Bærum som vi 
 skriver om på side 12. I en 
bransje der det har vært store 
endringer og stor konkurranse 
har bedriften funnet sin egen 
nisje. Ved å finne riktig nisje 
har de lykkes. I mars kunne 
 frisørsalongen feire 100 år. 

Q� Roger Nyborg, redaktør
roger@mesterbrev.no

leder

Det nytter å tenke nytt

Viktig informasjon legges først ut på 
www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no

4      MESTERN 1 • 2015



Mobilselskapet for smarte bedrifter

RING 06020
eller sjekkdipper.no

Vi har senket 
               prisene igjen!

 

 USA 
   - 65 %

   på data  

Enda billigere å bruke  
mobilen i utlandet

 EUROPA  -75 %  på samtaler
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For 25 år siden etablerte møbelsnekker Frode Henriksen bedriften Henriksen Snekkeri 
i Arendal. Med seg på laget hadde han blant annet snekkermester Knut Guttormsgaard. 
Møbelsnekkeriet har siden vokst gradvis, og for noen år siden kjøpte et knippe av de 
ansatte opp virksomheten. På bedriftens nåværende og tidligere kundeliste finner vi 
både Stortinget og Slottet.

TEKST: ROGER NYBORG  FOTO: HENRIKSEN SNEKKERI

Leverandør til både  
Slottet og Stortinget
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Snekkermester Guttormsgaard, som nå er produksjonssjef, og Knut 
Rose Jensen, verksmester, har styrt bedriften gjennom en krevende 
periode etter finanskrisen. I dag har bedriften ca. 13 ansatte, og selv 
om aktiviteten i dag omfatter langt mer enn møbelproduksjon, har 
alle i produksjonen fagbrev som snekkere.

- Det har vært viktig for oss å ha gode fagfolk. Derfor har vi også 
vært lærebedrift gjennom 25 år. Vi satser aktivt på rekruttering av 
lærlinger fra lokale skoler, og er involvert i spennende prosjekter på 
tvers av bransjer. Holdningen er å ha kvalitet i alle ledd. Vi har alle en 
genuin interesse for faget, noe som er selve grunnsteinen i bedriften. 
En yrkesstolthet som skal synes i sluttresultatet, forteller 
Guttormsgaard.

Fra underleverandør til totalleverandør
Kanskje er det nettopp kvaliteten og yrkesstoltheten som har gjort  
at de har fått en rammeavtale med Stortinget om å ta hånd om opp-
gradering og utskiftinger av møbler og innrednings elementer i et av 
Norges symbolbygg. Snekkeriet hadde i 2010 blant annet oppdraget 
med å bygge om pultene i stortingssalen for å  integrere ny teknologi. 
Tidligere har bedriften også produsert møbler til Slottet. De siste 

Slottet og Stortinget

Knut Guttormsgaard viser fram pultene i stortingssalen som er gjort 
om for å integrere ny teknologi. 

Produksjon Foto: Liv Øland

Ventehallsmøbler Trondheim 
sentralbanestasjon produsert 

av Henriksen snekkeri, 
designet av HUS arkitekter.
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årene har oppdragene i større grad bestått av 
butikkinnredninger, kontorinnredninger (skranker, 
resepsjonsområder), spisesteder og kirker og 
 kulturbygg. 

- Kombinasjonen av tradisjonelt hånd-
verk og moderne design er veien 
videre for Henriksen Snekkeri, og 
med en kompetent stab innen 
prosjektledelse, produktutvikling 
og produksjon er vi godt rustet 
til å skape flere spennende 
kapitler i historien om 
Henriksen Snekkeri. I dag er 
vi totalleverandør i motset-
ning til tidligere da vi stort 
sett var underleve randør for 
store bedrifter som Hødnebø 
(møbler), Bosvik (storinnred-
ningsbedrift til offentlig miljø) 
og Bico i Kristiansand (restaurant- 
innredning ). Som totalleverandør 
kan vi få mer ut av verdiskapningen 
selv. Etter finanskrisen i 2008/09  
var tiden over for å være en ren  
håndverksleverandør i vårt fag,  
forteller snekkermesteren.

- Håndverket må verdsettes mer
Snekkermester Knut Guttormsgaard er svært opptatt  
av håndverket og dets betydning. Han trekker fram den 
danske mureren og forfatteren Matthias Tesfaye og 
hans arbeid for håndlagets og håndverkets betydning 
for å illustrere hva han er opptatt av. 

- Tesfaye roper et varsku om en utvikling der vi i 
mindre grad verdsetter håndlaget og håndverket. 
Teoretisk kunnskap, formidling og utdanning synes å ha 
dominert fokuset de siste 10-20 årene. Tesfayes skriver 
i sin bok: De Kloke Hænder om utviklingen i dansk  bygge- 
industri de siste årene og om hvordan håndverk og 
detaljer i utførelsen av dette stadig er blitt nedvurdert. 
( Ligner mye på forholdene i Norge) Han tar for seg 
ulike sider ved konsekvensene av dette.  Så beskriver 
han  kjernen i det å lære et håndverk: Mye øvelse med 
fine justeringer underveis. Til det en dag sitter, ja så til 
de grader at en ikke kan glemme bevegelsen så lenge 
en lever! Tesfaye trekker på en kostelig måte fram hvor-
dan det å lære å sykle er en slik allmenn opplevelse av 
innøvd ferdighet som en aldri glemmer. Det er denne 
type praktisk lærdom som er håndverket og som vi må 
verdsette høyere, mener Guttormsgaard.

Større fokus på faglig innhold
Guttormsgaards erfaring gjennom noen tiårs virke som 
håndverker er at fokuset på det faglige, det vil si inn-
holdet i fagkunnskapen og dermed også innholdet i 
fagutdanningen, dessverre har blitt kraftig redusert. 
Dette, i følge ham, til tross for at vi har ny teknologi 

som nå inngår som en naturlig del av en håndverkers 
hverdag og som skal tilegnes i tillegg til de mer 
 tradisjonelle praktiske kunnskapene som skal inn i 
 hendene. 

- Fokuset på det faglig/ praktiske innholdet skulle 
vært større ikke mindre, påpeker snekkermesteren.

- Enkelte vil sikkert si at vi har hatt en massiv 
 satsing på blant annet data og matematikk for å 
møte den teknologiske utviklingen. Men her er vi ved 
selve problemet. Ny teknologi har vært faset inn som 
teoriundervisning og spesialfag og har gitt de yrkes-
faglige studieretningene i videregående skole 2 år 
med et uforholdsmessig stort innslag av teoretisk- 
klasseundervisning, før eleven skal ut i lære og møte 
den praktiske fag opplæringen. Det som har blitt over-
sett er at det er gjennom praktisk arbeid faget læres 
og teorien forstås. I dag er den digitale virkeligheten 
inne i alle verksteder på en eller annen måte. Man 
trenger ikke å være spesialopplært som programmerer 
for å kjøre en cnc-styrt maskin. Det er en del av 
fagopplæringen og skal foregå i skolens verksted, 
mener Guttormsgaard.

Som en konsekvens av denne utviklingen gjør 
snekkermesteren seg noen tanker om skoletrett 
ungdom som ikke finner seg til rette med pult-
undervisning og kun blir passive mottak ere av 
 informasjon. 

- Jeg spør meg om det ikke for enkelte hadde vært 
godt med et jobbe-år etter ungdom skolen, om ikke 

Knut Guttormsgaard

• født 1958
•  tok svenneprøve  

som møbelsnekker 
på Lunde vg skole i 
Telemark i 1980.

•  I 1987 fikk han  
mesterbrev i faget.

•  KG har drevet egen 
bedrift i Telemark  
fra 1986 til  1989,  
NY TRE AS.

•  Fra 1990 har han 
arbeidet som møbel-
snekker, formann, 
daglig leder og nå 
produksjonssjef på 
Henriksen Snekkeri 
AS i Arendal.

Innredninger hos Norsk Hydro i eik og aluminium.
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Byggeplasslederstudiet

i Oslo

Påmeldingsfrist 10. okt.
Ta kontroll over byggeprosessen – fra kontrakt til 

fornøyd kunde!

God byggeplassledelse er en forutsetning for å kunne  
gjennomføre byggeprosjektene med god kvalitet,  
�ơ���������������������Þ�����������������Ǥ�

Byggeplasslederstudiet består av 4 moduler à 2 dager.  
Arrangeres i Byggmesterskolens lokaler på Majorstuen 
med oppstart i september. 

MODUL 1: 1.-2. sep. 2015

Ȉ���Ƥ�����������������������������������Ǥ
Ȉ�Konsept og oppbygging av Byggeplasslederstudiet.
Ȉ��Overordnet om entrepriseformer, kontrakter, aktuelle 

lover og forskrifter.
Ȉ�Introduksjon og praktisk bruk av styringssystem.
Ȉ�Deleksamen

MODUL 2: 20.-21. okt. 2015

Ȉ�Eksempel på prosjektunderlag.
Ȉ�Produksjons-, avfalls- og riggplanlegging.
Ȉ�Innkjøp og leverandører.
Ȉ�Fremdriftsplanlegging.
Ȉ�Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften.
Ȉ�Risikovurdering, HMS planlegging og - oppfølging.
Ȉ�Deleksamen

MODUL 3: 8.-9. des. 2015

Ȉ�Kontrakter og avtaler.
Ȉ�Dokumentasjon av egenkontroll, fukt, tetthet osv.
Ȉ�Uavhengig kontroll og tilsyn.
Ȉ�Avviksbehandling.
Ȉ�Byggemøter og rapportskriving.
Ȉ�Deleksamen

MODUL 4: 19.-20. jan. 2016

Ȉ�Kalkulasjon og økonomioppfølging.
Ȉ�Praktisk gjennomføring av Overtakelse.
Ȉ�Kundebehandling og ledelse.
Ȉ������������ǡ����������������¤������������������� 

av NS 3420.
Ȉ�Oppsummering og repetisjon. 
Ȉ�Deleksamen.

“Kurset har hatt stor nytteverdi. I tillegg har det vært 
Ƥ���¤��Þ����������������������������������������������
������������������������Ǥǳ�
Deltaker på Byggeplasslederstudiet. 

Påmelding og mer informasjon: 
www.byggmesterskolen.no

Modul 1“
annet for å finne ut hva man savner og hva man ikke ønsker å 
gjøre, sier han.

Er dette en kritikk av dagens skole?
- Jeg er ikke ute etter å henge ut skolen. Det finnes gode skoler 
med flotte verksteder og gode lærere. Det finnes fag som egner 
seg mer for lærling-situasjon enn andre. Bildet er ikke likt for alle 
fag.  Det jeg imidlertid tror er felles for alle praktiske fag, ikke bare 
de tradisjonelle håndverksfagene, er behovet for en oppgradering 
av og respekt for det faglige innholdet i skolen og respekten for  
at faget læres gjennom praktisk arbeid. Det er selve faget, under-
streker Guttormsgaard.

- Jeg håper at dette også på sikt får konsekvenser for hvordan vi 
vekter fag helt fra småskolen og gjennom videregående skole. Jeg 
vil ha mer sløyd, søm, matlag ing, gym og andre praktiske aktiviteter 
hvor matte, naturfag og samfunnsfag inngår underveis. Skolen må 
ikke bli en forberedelse til akademisk/teknisk utdanning for alle 
elever. Da får vi ikke frem de beste hender -eller hoder!, avslutter 
Guttormsgaard.

Knut Guttormsgaard i 
 forbindelse fag-/svennebrev-  
og mesterbrevut deling.  
Foto: Karoline Nerdalen  
Darbo/Agderposten
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Tildelt Det Gylne Sagblad
Under Landsmøtet til Norsk Trevare 21. mars ble Henriksen Snekkeri 
kåret som vinner av Det Gylne Sagblad. Prisen deles ut hvert år til  
en bedrift som har utmerket seg på en inspirerende måte for hele 
bransjen. 

I juryens begrunnelse heter det at Henriksen Snekkeri er en 
 fremoverlent bedrift med klare mål om hvordan de skal vokse. 
-Deres innovasjonsevne er til inspirasjon for hele bransjen,  
uttaler Norsk Trevares fagjury i sin begrunnelse. 

- Vi har klart en snuoperasjon av de sjeldne. Ved å få inn ny 
ledelse i bedriften økte vi omsetningen fra 6,6 til 15,4 millioner  
i løpet av tre år, og kunne vise til et solid driftsresultat i 2013.

- Gjennom ny ledelse fikk vi også en industridesigner med på 
laget. Det gjør at vi kan ha et stort fokus på produktutvikling  
og design. Vi kan nå bistå arkitektene med å utvikle nye, lekre  
og funksjonelle løsninger. 

Aktiv i sosiale medier
Bruken av sosiale medier er også et viktig element i bedriftens 
 markedsføring. 

- Vi har lykkes i å skaffe oss oppmerksomhet gjennom bevisst  
og målrettet profileringsarbeid. Å ha en god logo, ny hjemmeside, 
nyhetsbrev og høy aktivitet i sosiale medier er viktig i arbeidet  
rettet mot potensielle kunder. Denne nye måten å tenke på gir  
gode resultater, forteller Guttormsgaard. Q

Henriksen Snekkeri med prisen Det Gylne Sagblad.

Liturgiske møbler i Knarvik kirke.



Ikke la deg lure. 
Den tar en europall på 2,3 m3

CO2-utslipp fra 100 – 119 g/km (1,6 TDCi 95 HK – 1,0 EcoBoost 100 HK).
Blandet drivstofforbruk fra 0,38 – 0,52 l/mil (1,6 TDCi 95 HK – 1,0 EcoBoost 100 HK).

FORD TRANSIT COURIER 
Den er ikke bare en liten bil med stor plass. Fords varebiler hever 
standarden for arbeidsplasser på fi re hjul. Med utstyr som du ellers 
bare fi nner på personbiler - ryggekamera, navigasjon, SYNC med 
nødhjelpsassistanse og automatisk klimaanlegg.
En bil som senker drift skostnadene og øker produktiviteten.

Fra kr 122.022,-  eks. MVA, frakt og levering.

Valgfrie teknologier 
og utstyr for

kr 7.000,-
Uten tillegg i prisen

inkl. MVA



12      MESTERN 2 • 2015

I dag er herrefrisørmester Kari Mette Mørk innehaver av salongen 
sammen med veteran og herrefrisørmester Svein Olsrud (71). Han har 
56 års fartstid i salongen og jobber fortsatt to dager i uken. Kari Mette 
har vært i salongen i 30 år og vært Olsruds kompanjong i de siste årene. 

Alle behandles likt
Hva har formelen vært for å kunne holde på i 100 år?
- Vi skal være blide og hyggelige mot kundene og alle blir behandlet 
likt. Vi gjør ingen forskjell på folk. For oss er det viktig å lytte til 

100 år med god service
og godt humør

Guy’s Frisør i Sandvika i Bærum holder 
koken selv om frisørsalongen nå har  
passert 100 år. Godt humør og god service 
har vært hovedgrunnen til at salongen i 
mars kunne feire sitt jubileum med  
bløtkake, kaffe og ordførerbesøk.

TEKST: ROGER NYBORG  FOTO: GUY’S FRISØR OG ROGER NYBORG

Herrefrisør- 
mestrene Svein  
Olsrud og Kari  
Mette Mørk er  
opptatt av å ha  
det hyggelig  
på jobb.



100 år
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 kundene, ikke bare hvordan klippen skal være, men også litt om  
hva som opptar dem, dette er halvparten av jobben. Vi skal være  
et sosialt trygt sted for kundene, forteller Mørk, som legger til at  
de ansatte i salongen også er opptatt av å ha det hyggelig på jobb.  
– Humøret blant oss ansatte er viktig. Det merker kundene også, 
sier hun.

Stabil kundekrets
Hvordan har dere klart å holde på i så mange år?
- Det hjelper å ha en stabil kundekrets. Rundt 70 prosent av  
kundene våre er faste og flere av dem har vært hos oss i rundt  
40 år. Aldersspredningen er fra 7 måneder til 98 år, og vi har kunder  
i tre generasjoner. Det er også morsomt at noen av kundene våre 
kommer langveisfra. Vi har kunder som har flyttet til Polen, 
Trondheim og Stavanger. Likevel kommer de tilbake til oss når de 
skal klippe seg, og det er jo  morsomt. Det tyder på at de er godt 
 fornøyde med oss, sier Kari Mette og Svein.

Hårmoter
I løpet av hundre år har hårmoten forandret seg mange ganger,  
men de kommer tilbake med enkelte nyanser.

– For rundt 100 år siden var det populært blant menn med kort 
hår rundt, og litt lengre oppå hodet, omtrent som nå. Vi følger med 
på hvordan hårmoten er, men vi er ingen typisk motesalong. Det er 
det andre som tar seg av. Nå er det jo også litt enklere ved at det er 
friere med hva som er moderne, ingenting er «feil» med hensyn til 
hårmoten, forteller Kari Mette.

Ikke bare for gutta
Salongen har hatt flere eiere og to navn, Sandvika barber og frisør-
salong og Guy’s Frisør. Navnet Guy’s, som betyr «guttas», kom av at 
det var en herrefrisørsalong og frisørene var menn. I dag er to av 
 frisørene kvinner, og damene har også gjort sitt inntog som kunder i 
salongen, men vi er fortsatt en herrefrisørsalong, forteller Kari Mette.

- Det er Kari Mette og Tove Bingen Halnes som tar seg av damene. 
Dameklipp er vanskelig, så jeg holder meg til gutta. De er litt enklere, 
legger Svein til med et smil.

Mens Mestern er på besøk har salongen akkurat åpnet og telefonen 
kimer med kunder som ønsker å bestille time, så Mestern takker for 
seg og kundene slipper til i salongen. Hele tiden møtes kunder med 
en vennlig og smilende stemme. Det er ikke så rart at kunder vender 
tilbake til denne salongen.  Q

I anledning 100-årsjubileet fant salongen fram gamle frisørredskaper.
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GUY’S FRISØR 
Frisørsalongen i Ringigården i Sandvika i 
Bærum ble startet av frisørmester Arthur 
Andersen. Etter noen år fikk han med seg 
frisør Johnsen, og da Andersen måtte gi 
seg kom Trygve Hansen inn som kom-
panjong. Etter at Johnsen døde, drev 
Trygve Hansen alene til han sluttet i 1972 
og da tok herrefrisørmester Svein Olsrud 

over salongen. Han hadde da jobbet 
fem år som svenn i salongen. Med  
seg på laget fikk han Stein Andresen. 
Svein og Stein fikk også med seg 

Harald Olsen som partner i 1972,  
han måtte gi seg i 2010 pga sykdom og 

solgte da sin del til Kari Mette Mørk.   
I dag drives salongen av Kari Mette 

Mørk og Svein Olsrud jobber to dager  
i uken.  De har én ansatt, Tove Bingen 
Halnes. Eiervirksomheten har ved alle 
fire skiftene gått fra eier til ansatt. 
Salongen har bare hatt to navn, Sandvika 
barber og frisørsalong og  
Guy’s Frisør.

I dag har Guy’s Frisør én salong, men  
i en periode var det totalt fire salonger. 
Foruten salongen i Ringigården i Sandvika 
sentrum hadde de salonger på Høvik, 
Eiksmarka og Rykkin fram til 1995. Siden 
80-tallet har Guys Frisør hatt 20 lærlinger 
i de fire salongene. 

Kari Mette Mørk er stolt over å ha mesterbrevene hengende på 
veggen i salongen. Det er viktig å vise fram kompetansen vi har, 
sier hun.
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Kan du lage pølser og pålegg så kan du hjelpe mennesker som står  
i fare for å bli underernært. Norske kostholdsproblemer er nemlig 
ikke bare fedme og slankehysteri – det er også mennesker som ikke 
får nok mat i seg.

Svelgevansker
Mange ganger heter problemet dysfagi – et annet ord for vansker 
med å tygge og svelge. De som lider av dysfagi, klarer ikke å få ned 
vanlig mat, og de hjemmemosede alternativene er ofte ikke særlig 
appetittlige.

– Mange ligger på sykehus og sykehjem og blir underernært rett 
og slett fordi de ikke greier å spise, sier Finn Hunstad.

Han er erfaren pølsemakermester. For 40 år siden startet han sin 
egen bedrift i Moss. Noen år senere flyttet han en halvtimes biltur 
innover i landet, til Svinndal i Våler, der Finn Hunstad AS holder til 
den dag i dag.

Fra pålegg til mos
Hunstad er kjent for påleggsprodukter. Da butikkene, én etter én, 
kvittet seg med kjøttdisken, begynte han å selge til storkjøkken, 
kantiner, grossister og industri.

Men de siste årene har han utnyttet fagkunnskapen sin som 
pølse makermester til noe helt annet enn kjøtt.

– Brokkoli, kålrot, gulrøtter og spinat. Hvit fisk og rød fisk. 
Medisterkaker og biff. Alt blir most, og etterpå blir det varme-
behandlet i en tett prosess så ikke noe av næringen blir borte, 
 forklarer Finn Hunstad.

MOSER MOT
   underernæring

Når den som ikke klarer å tygge eller svelge skal ha næringsrik mat,  
da må det til en pølsemakermester.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

Slik ser den lettygde maten ut – Finn Hunstad utnytter fagkunn-
skapen som pølsemaker til å produsere mye mer enn bare kjøtt.

Svend Vidar Kristiansen pakker pålegget  
som er hovedproduktet hos Finn Hunstad AS.
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Sluttresultatet blir dypfryste medaljonger i fristende farger, med 
konsistens omtrent som fromasj når den tines. Fløte, kremost, 
 proteiner og krydder er også en del av mosen. – Resultatet er at det 
faktisk smaker veldig godt, reklamerer Hunstad.

Lyst til å spise
Idéen kommer fra Tyskland, og pølsemakermesteren i Østfold ble 
anbefalt som den riktige til jobben med å lage den norske varianten 
av det som har fått navnet Sooft Meals.

– På mange sykehjem der de mater med mikser som de har laget 
selv, prøver de slike produkter og ser at beboerne plutselig har lyst til 
å spise igjen. Maten er fargerik, og kan anrettes på en måte som 
frister, sier Hunstad.

Banker på døren
Det tar lang tid å komme inn i helsevesenet med et slikt produkt, 
konstaterer han. Selv om prisen ligger under den kostprisen som 
sykehus og sykehjem har, så krever det salgsinnsats.

– Du må ha banket på døren til institusjonen mange ganger før de 
tar mosen i bruk, konstaterer Hunstad. Åtte-ni år etter starten står 
de mosede måltidene for tre-fire millioner kroner av en omsetning 
på rundt 70.

Nyskapende
Selv om pensjonsalderen nærmer seg for Finn Hunstad, bedriften har 
flere med mesterbrev og Hunstads datter er klar til å overta når den 
dagen kommer, er Finn fremdeles den typen som  hopper på toget 
når noe nytt og spennende dukker opp. – Jeg er nysgjerrig på alt 
som er nytt. Og med slike ting som dette, kommer det i hvert fall 
ikke konkurrenter og kikker meg over skulderen med én gang, slik 
som de gjør om vi lager et nytt kjøttprodukt, sier Finn Hunstad.  Q

Kvalitet i arbeid

Nyhet!

De beste velger ofte det beste. Derfor kan det hende at de som er opptatt av kvalitet i sitt eget arbeide vil sette pris 
på en kvalitetsbil som både kan leveres med 4x4, bakhjulsdrift eller forhjulstrekk. 5 års garanti/300.000 km.

4x4 tilgjengelig fra mars 2015. Forbruk blandet kjøring (med bakhjulsdrift): 0,58 liter pr/mil. CO2 utslipp: 163 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.

Facebook.com/StarAutocoSkedsmo

Vito 111 med 7 kofferter med Bosch-verktøy 
og vinterhjul inkludert i prisen. 299.900,-Kun

kr
eks.
mva.

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

Her er det mesterbedrift. For anledningen er det kvalitetssjef Elin 
Sælid som er på vei inn i produksjonslokalene.
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Alle bedrifter er pålagt ved lov å ha yrkesskadeforsikring, men det er 
få som setter seg inn i hva den dekker.

- Det er slik at når bedrifter kjøper forsikringer så får de gjerne til-
budt en pakke fra selger som sier at dette er det de trenger. I denne 
type saker opplever vi stor mangel på kunnskap hos arbeidsgiverne 
til mange av våre klienter i forhold til rettigheter og forsikringsord-
ninger i forbindelse med ansatte som skader seg på jobb eller 
utvikler yrkessykdom, forteller Hansen.  

- Vær imidlertid oppmerksom på at dersom bedriftens eier også 
skal omfattes av forsikringen, må dette klart fremgå av forsikrings-
avtalen. Dette kan særlig være aktuelt i de tilfelle hvor eier helt eller 
delvis utøver den samme type arbeid som de ansatte, og derfor er 
utsatt for den samme skaderisiko. At bedriftens eier også skal 
omfattes av forsikringsavtalen er ikke uvanlig, og det kan derfor 
være god grunn til å undersøke om også dette er omfattet av for-
sikringsdekningen. Et godt eksempel er mindre håndverksbedrifter 
hvor «alle» er med på ferdigstillingen av et oppdrag når knappe frister 
må overholdes. 

Hvilke problemstillinger har denne manglende kunnskap  
om forsikringer bydd på? 
- Et typisk eksempel er at arbeidsgiver tror at de er økonomisk 
ansvarlig, selv om det foreligger korrekt, lovpålagt yrkesskadeforsik-
ring. Et annet eksempel er at arbeidsgiver ikke har noen forsikring  
i det hele tatt. I begge tilfeller skaper det unødige hindringer i pro-
sessen, fordi arbeidsgiver ofte ikke vil samarbeide. I tillegg er gjerne 
arbeidstaker selv ikke kjent med yrkesskadeforsikringen, og blir 
heller ikke informert om disse av arbeidsgiver.  Dette kan medføre 
store, øko nomiske konsekvenser for skadelidte, forteller Hansen som 
hoved sakelig jobber med saker innen fagområdene personskade, 
trygde rett, fast eiendom og forsikringsrett generelt.

Utfordringen er at mange arbeidsgivere ikke setter seg inn  
hvilke forsikringer de kjøper. 

- Arbeidsgivere må sette seg mer inn i hvilke forsikringer de har og 
hva de dekker. Samtidig må de kommunisere dette ut til de ansatte. 
Det er overraskende mange som ikke vet at de har yrkesskadeforsik-
ring selv om dette er lovpålagt. I enkelte saker opplever vi at arbeids-
giver er lite samarbeidsvillig fordi de frykter at de har et erstatnings - 
ansvar. Hvis arbeidsgivere hadde sørget for bedre kunnskap om  
egne forsikringer, så hadde mange saker vært enklere å håndtere. 
Forsikringen har nettopp den funksjon at den trer inn og tar over det 
økonomiske ansvaret ved skade hos ansatte i bedriften. Arbeidsgiver 
må også være oppmerksom på at manglende yrkesskadeforsikring 
kan få regresskrav fra forsikringssiden som følge. Dette kan medføre 
krav på store beløp, opptil flere millioner kroner i de mest alvorlige 
tilfellene. For mange arbeidsgivere vil dette i realiteten bety øko-

nomisk ruin, sier advokat Hansen. Det er også grunn til å peke på at 
yrkesskadeforsikringen i utgangspunktet kun gjelder for skade på 
arbeidsstedet, i arbeidstiden under utførelse av arbeidsoppgaver for 
arbeidsgiver.  Dette innebærer at den enkelte ikke er sikret på vei til 
og fra jobb, noe som også gjelder om man reiser direkte til kunde 
eller der arbeidet utføres. Det siste er ofte tilfelle der den ansatte 
disponerer eget kjøretøy i forbindelse med yrket, og ikke har behov 
for å reise innom arbeidsgivers forretningssted før eller etter arbeids- 
tid. Forsikringsselskapene tilbyr imidlertid en rekke forskjellige for-
sikringsdekninger som kan utvide den obligatoriske yrkesskade-
forsikringen. For den enkelte arbeidstaker kan slike utvidede 
dekninger ha stor betydning dersom skaden først inntreffer. 

Hansen oppfordrer arbeidstakere til å være oppmerksomme  
på viktigheten av å melde fra om skade oppstår. 

- Dersom meldingen kun gis til arbeidsgiver, så vær påpasselig med 
at dette gjøres skriftlig. Send gjerne meldingen på e-post og be om 
bekreftelse på at den er mottatt. Vi opplever jevnlig at arbeidsgivere 
ikke har noe godt system for registrering og videresending av slik 
melding til forsikringsselskap og NAV, eller at de unnlater å gjøre det 
av frykt for økonomiske konsekvenser. Be derfor alltid om kopi av 
arbeidsgivers melding videre til forsikringsselskap og NAV, og ikke 
aksepter utsettelse av dette. Sørg også for at hendelsen blir journal-
ført hos fastlege eller bedriftshelsetjenesten. Dette vil være viktig 
dokumentasjon dersom skaden utløser erstatningsplikt hos forsi-
kringsselskapet. Spesielt gjelder dette i de tilfellene som ikke virker 
spesielt alvorlig umiddelbart, men hvor problemer oppstår på et 
senere tidspunkt. Ved alvorlige skader plikter også arbeidsgiver  
å melde tilfellet til politiet og arbeidstilsynet.

I følge Hansen bør arbeidstaker kontakte en advokat som er 
 spesialisert innen personskade snarest mulig etter at skade har 
 oppstått. Hansen opplyser at en vurdering av saken normalt gjøres 
uten at dette koster noe for arbeidstaker som har blitt skadet. 

- Dette vil sikre vedkommende korrekt ivaretakelse av sine rettig-
heter både i forhold til forsikringsselskap og NAV. Det er lett å gjøre 
feil som kan få store konsekvenser dersom man prøver å løse saken 
på egenhånd mot forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet vil som 
hovedregel også dekke advokatens arbeid som er nødvendig for å 
sikre en korrekt og forsvarlig utredning av saken. 

Anleggsgartner – så advokat
Geir Hansens vei til advokatyrket gikk via anleggsgartneryrket og 
mesterbrevet. 

- Jeg visste ikke helt hva jeg skulle bli, og etter endt videregående 
og førstegangstjeneste fikk jeg sommerjobb hos anleggsgartner 
Petra Nordgård i Tromsø. Jeg trivdes godt i jobben, og fikk lyst til  
å ta formell utdannelse i faget. Veien gikk derfor videre til Statens 

Sjekk forsikringene dine
Advokat Geir Hansen i advokatfirmaet Leiros & Olsen as, som også er  
anleggsgartnermester, jobber mye med personskadesaker og møter mange 
arbeids givere og arbeidstakere som ikke vet hvilke forsikringer de har og hva 
forsikringene omfatter. - Spesielt gjelder dette ved person- og yrkesskade.  
Mitt råd er at de setter seg inn i hvilke forsikringer de har tegnet og hva disse 
dekker, oppfordrer Hansen. 

TEKST OG FOTO: ROGER NYBORG
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Gartnerskole på Jensvoll i Lier, hvor jeg ble 
ferdig uteksaminert med fagbrev i 1991. 

Tanken var at det var greit å utdanne 
seg formelt innen faget, noe som 

også sikret meg en god sommer- 
jobb ved videre studier på 
 universitetet. I og med at det 
om vinteren var relativt lite å 
gjøre begynte jeg å studere. 
Det første studie året tok jeg 
grunnfag pedagogikk og 
fortsatte deretter med 
første avdeling juss.  
Da jeg var i gang med andre 

avdeling juss begynte anleggs-
gartnerfirmaet også med andre 

oppgaver innen bygg- og anleggs- 
bransjen, noe som ga mer arbeid i 

vinterhalvåret. Det ble mer jobb og 
mindre studier, og etter hvert ble studi-

ene lagt på hylla på ubestemt tid. Jeg fikk like-
vel etter hvert påbegynt mesterutdanningen, da jeg så 

dette som en god kompetanseheving for en videre yrkeskarriere 
som håndverker. En arbeidsulykke på jobben stoppet imidlertid mitt 
virke som håndverker, men jeg fullførte likevel mesterutdanningen 
før jeg måtte gi meg helt. Arbeidsulykken bidro imidlertid til at jeg 
tok opp igjen juss-studiene og i 2008 var jeg utdannet jurist. 

Underveis i studiene hadde jeg også praksisplass hos Advokatene 
Leiros & Olsen as, og gikk etter endt utdannelse over i fast stilling 
som advokatfullmektig ved firmaets kontor i Tromsø. I 2011 flyttet jeg 
til Asker med familien, og startet da ved Leiros og Olsen kontor i 
Oslo. Firmaet har også kontor i Alta og driver landsdekkende virk-
somhet innen kjerneområdene personskade, trygde- og forsikrings-
rett.

Håndverksbransjen – inspirasjon for spesialisering
Hvilke erfaringer fra anleggsgartneryrket/håndverksbransjen har 
du med deg inn i advokatyrket?

- Gjennom utviklingen til firmaet jeg jobbet i, som for meg ble mer 
enn bare å være anleggsgartner, fikk jeg innsikt i tømrer- og andre 
håndverksfag. Jeg ble oppmerksom på at det forekom yrkesrelaterte 
skader relativt ofte innenfor bygg- og anleggsfagene, noe jeg selv 
også fikk oppleve. Dette bidro til at jeg fikk spesiell interesse for 
jussen på dette området. Bakgrunnen som håndverker innen bygg  
og anlegg, førte meg også naturlig til eierskifte og mangler ved fast 
eiendom, samt entreprisen i næringsforhold. Erfaringene mine fra 
anleggsgartneryrket og håndverksbransjen har gitt meg mye kunn-
skap som jeg nå kan bruke i mitt virke som advokat. Spesielt kunn-
skap om arbeidsforhold og kontraktsforhold har jeg hatt god nytte 
av. Bakgrunnen min gjør det enklere å forstå problemstillingene og gi  
de rette rådene til klientene mine. I de fleste tilfeller løses saker 
gjennom forhandlinger, uten noen rettslig behandling, og det er 
mange tjent med, avslutter Hansen. Q

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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Edvard Grieg-plattformen
MESTERKOMPETANSE VIKTIG PÅ
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Edvard Grieg-plattformen
I sterk konkurranse med flere internasjo-
nale selskaper ble Bergen Låsservice valgt 
som leverandør av lås og beslag til den 
nye plattformen Edvard Grieg, som er  
under bygging på Stord. Kværner står for 
byggingen av plattformen, etter oppdrag 
fra Lundin Norway. Avtalen er en av de 
største avtalene Bergen Låsservice har 
inngått siden oppstarten i 1994.

TEKST: ROGER NYBORG  
FOTO/ILLUSTRASJONER: BERGEN LÅSSERVICE AS OG KVÆRNER STORD

- Hovedårsakene til at vi ble valgt var vår lange erfaring og høye 
kompetanse med å levere slike løsninger. Den første plattformen vi 
leverte lås og beslag til var Gullfaks A, og vi har til nå levert tilsvar-
ende løsninger til nærmere 30 plattformer, forteller administrerende 
direktør og låsesmedmester Stein Erik Hansen i Bergen Låsservice.

I følge Hansen omfatter avtalen leveranse av lås og beslag til  
lugarer, fellesrom og skap, samt hengelåser og nøkkelskap. Avtalen 
inkluderer også montasjearbeid ombord på plattformen. Arbeidet  
var ferdig i mars 2015, og ble utført på Stord og i Egersund.

Hvor mye betyr en slik ordre for dere?
- For vår del betyr denne ordren mellom 12-15 prosent av den
budsjetterte totalomsetningen for 2015. Det er gledelig å vinne 

MESTERKOMPETANSE VIKTIG PÅ
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Bergen Låsservice
Bergen Låsservice AS ble stiftet i 1994 og har siden oppstart vært et TrioVing sikkerhetssenter. Et 
TrioVing sikkerhetssenter garanterer for kvalitetsmessig utført arbeid og leveranser av lås og beslag  
fra verdens største beslag-leverandør Assa Abloy. Bergen Låsservice AS er en mesterbedrift og er  
også godkjent som lærebedrift.

Bedriften har pr i dag 19 ansatte men ekspanderer stadig. Selskapet utfører alt innen fysisk sikring  
samt at vi også står for levering og montering av stål-, tre- og aluminiumsdører.
Bergen Låsservice AS tilbyr et totalkonsept innenfor et dørmiljø som omhandler levering til rimelige 
priser og montering av døren komplett med lås og beslag. For kundene betyr dette at de kun har ett 
firma å forholde seg til når det gjelder det komplette dørmiljø.

Bakgrunnsdata om Edvard Grieg feltet,  Lundin Norway og Kværner
Olje- og gassfelt i Nordsjøen, cirka 175 km vest for Karmøy, 40 km sørvest for Grane-feltet. Havdypet  
er 109 meter. Total utbyggingskostnad: Cirka 4 milliarder dollar (cirka 24 milliarder kroner). 
Produksjonskapasitet: 125 000 fat olje/døgn og fire millioner Sm3 gass/døgn. Feltet inneholder 183 
 millioner fat oljeekvivalenter, i påviste og sannsynlige reserver, som kommer til å bli produsert i løpet av 
en 20-års periode. Bygges ut som feltsenter for framtidige tilknytninger, deriblant Ivar Aasen-feltet. 
Operatør: Lundin Norway (50 %). Øvrige lisensdeltakere: Wintershall (30 %), OMV (20%). 
Oljeselskapet Lundin Norway er operatør for Edvard Grieg feltet. Kværner ble valgt for bygging av 
 topside og understell. Kværner er også valgt for oppkobling og igangkjøring på feltet. Målsettingen  
er at Edvard Grieg skal settes i produksjon i løpet av Q4 2015. Låsesmedmester Stein Erik 

Hansen i Bergen Låsservice AS.

Bergen Låsservice AS leverte 
lås og beslag til den nye 
plattformen Edvard Grieg.
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Kongsvingervegen 6, 2040 KLØFTA

tilhengerkraner

for salg

 Aluminiumskraner
 – lettere blir det ikke!

Komplette kranbiler

– opptil 46 m

krokhøyde

Ring i dag
og slå av en prat!
tlf 939 50 100

www.klaas.no

Ilevegen 13, 2040 Kløfta

• Tilhengerkraner

• Bilmonterte kraner

• Byggelifter

• Møbellifter

• Løfteutstyr

17-24 TSR Light: løft 650 kg

17-24 TSRH: løft 800 kg

21-30 TSR: løft 1500 kg

21-31 TSR: løft 1500 kg

23-33 TSR City: løft 1500 kg

Krokhøyde 24 til 33 m

Transportvekt fra 2600 kg til 3500 kg
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Kongsvingervegen 6, 2040 KLØFTA

denne type oppdrag der det er mange aktører på tilbudssiden. 
Vårt fortrinn er at vi tidligere har levert slike løsninger på andre 
plattformer samt at vi kjenner norske forhold bedre enn utenlandske 
selskaper, og at vi er gode på å finne de beste løsningene. Høy  
fagkompetanse er viktig og derfor kan vi gi de aller fleste god 
 konkurranse med hensyn til å vinne større jobber, sier Hansen. 

Konsulent Pieter de Jong i Kværner forteller at han er veldig for-
nøyd med fleksibiliteten og punktligheten til Bergen Låsservice.

Hvor mye jobber dere internt for å opprettholde punktligheten?
- På lik linje med andre større prosjekter, er det mye uforutsett som 
kan skje underveis. Én av suksesskriteriene er derfor at vi klarer å gi 
våre oppdragsgivere så mye forutsigbarhet som mulig. I tillegg til å 
ha gode leverandører med på laget vårt, er det viktig å få bestilt 
varer til riktig tidspunkt, og sørge for god planlegging av interne 
 ressurser som skal benyttes til å utføre oppdraget. Dette er noe vi 
jobber mye med internt hos oss, forteller Hansen.  Q
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Johanne Wulfsberg-Gamre har tilrådt 
stillingen som daglig leder i Mesterbrev. 
Wulfsberg-Gamre skal vikariere for 
Hilde Brodahl som fra 1. mai tar ett 
års permisjon.

– Det er med stor respekt og ydmykhet jeg tar over roret for Hilde  
i hennes fravær. Mesterbrev går inn i en spennende tid med mange 
utfordringer som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Johanne 
Wulfsberg-Gamre.

Johanne kommer fra stillingen som avdelingsleder for Oslo 
Transport og Logistikk i Adecco. I Adecco har hun vært siden 2005  
og innehatt flere forskjellige roller.

Johanne er å treffe på 22 08 83 62 / 922 87 494

FOR A GREAT DAY AT WORK

KREATIVITET.
DET HANDLER OM

Det sies at riktig utstyr er halve jobben.   
Vi i Cramo er enige i dette og derfor  
genuint opptatt av maskiner og utstyr, 
hver dag – hele tiden. Ikke først og fremst 
for egen del, men for at du skal få en best 
mulig dag på jobben. 
 
Med over 11.000 tusen byggmaskiner 
på våre 31 avdelinger, kan vi nærmest 
garantere at vi har utstyret som dekker 
ditt behov. Og du……din helse, sikkerhet og 
ditt arbeidsmiljø tar vi seriøst. Vi er først 
fornøyde – når du er fornøyd!

ER DU RIKTIG  
UTSTYRT?

MER INFO PÅ CRAMO.NO

Ny daglig leder
i Mesterbrev



Helt siden 1913 har Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS’ 
hovedoppgave vært å sikre gode rammebetingelser for norsk rørbransje.

Med nytt navn viderefører vi dette arbeidet, samtidig som vi i større 
grad ønsker å synliggjøre en profesjonell og seriøs rørbransje overfor 
nye målgrupper.

Se etter vårt nye emblem neste gang du skal velge samarbeidspartner!

Vil du bli en av oss? 
Les mer om medlemskap på www.rornorge.no

VI HAR SKIFTET NAVN!

Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape 
forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk 
standard og faglig kompetanse.

blir til 
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– Dette er godt nytt. Det er viktig at det legges til rette for at flere 
med yrkesfaglig bakgrunn  utdanner seg videre i faget. Samfunnet 
trenger gode fagfolk og ledere som blir  stående i faget, sier leder  
i Mesterbrevnemnda Aksel Hagen. 

- De som velger yrkesveien holder verdiskapingen oppe mens de  
er under utdanning, enten det er på det ene eller andre nivået. 
Mesterbrevet er en viktig karrieremulighet for dem som velger yrkes-
fag, og gjør at de blir stående i faget og er stolte av det. Mesterne 
gjør en jobb som mange tar for gitt, men som er særdeles viktig for 
at vi skal kunne opprettholde kvaliteten på håndverksoppdragene 
som utføres, sier Hagen.

Høyre mener fagskolene må videreutvikles som utdanningsløp,  
slik at denne delen av utdanningssektoren styrkes, og blir et reelt,  
mer integrert og høyt ansett alternativ innen høyere utdanning. Dette 
vil være et viktig bidrag til verdiskaping og omstilling i samfunnet.

Høyre-landsmøtet har også vedtatt at fagskolestudenter bør få 
samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler.

- Det er et unikt vedtak vi har gjort ved at vi gir fagskolestudent-
ene disse samme rettighetene. Dette er et viktig signal om at også 
fagutdanning på høyere nivå er svært viktig for Norge i den om -
stillingen vi står overfor som nasjon, sier stortingsrepresentant  
og medlem av utdanningskomiteen, Kent Gudmundsen på Høyres 
nett sider.

Høyre vil også gjøre fagutdanninger mer internasjonale ved å  
åpne for at det gis mulighet til å gjennomføre fagprøve og utstede 
fagbrev på engelsk. Dette kan gi norsk ungdom flere inter nasjonale 
jobbmuligheter og utenlandske arbeidstakere enklere mulighet til å 
oppnå  fagbrev.  Q

Høyre vil styrke yrkesfagene ytterligere
Under Høyres landsmøte i april ble det enighet om å styrke yrkesfagene og blant 
 annet gjøre det mer attraktivt med fagutdanning på høyere nivå. Flere bedrifter må  
få tilgang til arbeidssøkere med eksempelvis mesterbrev, mener Høyre. 

Mesterbrevnemnda vedtok på sitt møte i april tre nye for skrifter til 
lov om mesterbrev i håndverk og annen næring. Forskriftene gjelder 
søknad om mesterbrev med bakgrunn i annen utdanning i stedet for 
mesterutdanningen, realkompetanse og mesterkvalifikasjon fra andre 
land. 

Forskriftene trer i kraft med umiddelbar virkning. Samtidig opp-
heves forskrift av 20. juni 2003 nr. 1160 om godkjenning av annen 
utdanning og arbeidspraksis (realkompetanse) i stedet for mester-
eksamener.

Forskrift om søknad om mesterbrev med bakgrunn i 
mesterkvalifikasjon fra andre land

1.  Ved søknad om mesterbrev med bakgrunn i mesterkvalifikasjon  
fra andre land, foretas det en helhetlig vurdering av søkerens 
 kompetanse sett i forhold til den norske mesterkvalifikasjonen.  
Det legges til grunn for vurderingen at:

a.  Søker må være mester i et fag som ligger under den norske  
mesterbrevordningen.

b.  Søker må ha norsk fag-/svennebrev, eller det må foreligge bekreft-
else fra norsk myndighet på at den utenlandske fagutdanningen 
er på samme nivå som den norske fagutdanningen.

c.  Det utenlandske mesterbrevet må i grove trekk samsvare med det 
norske når det gjelder nivå og faglig innhold.

d.  Søker må kunne dokumentere kompetanse i de til en hver tid 
 gjeldende norske myndighetskrav og bransjestandarder innen 
mesterfaget. Dette inkluderer lover, forskrifter og standarder.

e.  Søker må kunne dokumentere praksis som selvstendig yrkesutøver 
i faget.

2.  All dokumentasjon skal foreligge på norsk.

Forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn  
av realkompetanse:

1.  Ved søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse vurderes 
søkers realkompetanse opp mot hele mesterkvalifikasjonen.

2.  I en realkompetansesøknad må det dokumenteres
a.  fag-/svennebrev i det faget det søkes mesterbrev i
b.  minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som  

utøvende i faget etter bestått fag-/svenneprøve
c.  minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdriv-

ende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar
d.  oppnådd læringsutbytte slik det er beskrevet i læreplanen for det 

aktuelle mesterfaget.
3.  Relevant utdanning, herunder kurs, kan inngå i grunnlaget for den 

helhetlige vurderingen.
4.  Dokumentasjonen skal være skriftlig og nøye spesifisert.

Forskrift om godkjenning av annen utdanning i stedet 
for mesterutdanning:

1.  Fritak kan gis for hele mesterutdanningen eller enkeltstående 
 fagområder innen mesterutdanningen.

2.  Ved vurdering av annen utdanning som kan gi fritak for mester-
utdanning legges følgende kriterier til grunn:

a.  Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen 
når det gjelder nivå og faglig innhold.

b.  Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse og omfatte 
etablererkunnskap.

c.  Eksamen må bestås med karakter D eller bedre i fag som inngår i 
vurderingsgrunnlaget. I fag hvor det ikke avlegges eksamen må 
standpunktkarakteren tilfredsstille karakterkravet.

3.  Utdanningen må som hovedregel være gjennomført innen de siste 
10 årene på det tidspunktet det søkes om mesterbrev. Q

Nye forskrifter til mesterbrevloven



I slutten av februar ble Oddbjørg A. Starrfelt takket 
av for sin innsats som leder av Mesterbrevnemnda 
de siste åtte årene.

Nærings- og fiskeridepartementet, ny nemndsleder, medlemmer i 
nemnda som representerer partene i arbeidslivet og daglig leder i 
sekretariatet framholdt i sine respektive taler at Starrfelt har vært 
en betydningsfull leder av Mesterbrevnemnda. Mange sider ved 
hennes solide og langsiktige arbeid for å videreutvikle mesterbrev-
ordningen ble omtalt, og talerne var enige om at det i disse årene 
var skapt resultater som vil bli stående og som er et godt grunnlag 
for videre utvikling. Selve trepartssamarbeidet i nemnda er vesentlig 
styrket i perioden. Selv sa Starrfelt at dette har vært et spennende 
arbeid hun har brent for og at mesterbrevordningen må synliggjøres 

mer og utvikles videre innenfor trepartssamar-
beidet. Hun ønsket den nye nemnda lykke 

 til med viktig arbeid. Q

NÅDD
TOPPEN?

Bli medlem av

Mesternes Lederforum

Registrer deg på

www.mesterutdanningen.no

FRI TILGANG I HELE 2015

Takket av
Oddbjørg A. Starrfelt

Geir Bjarte Sætre takket av Oddbjørg A. Starrfelt som representant 
for Nærings og Fiskeridepartementet.

Gammel og ny leder av mesterbrevnemnda.
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Initiativ ble tatt av Oslo Håndverk & Industriforening og Kristiansand 
Håndverkerforening, som i fellesskap hadde kommet frem til at 
håndverksbransjen i Norge har behov for en plattform/arena for 
erfaringsutveksling og kommunikasjon.  Bransjen sliter med store  
og alvorlige utfordringer og blir ikke alltid hørt av sentrale politikere.

Ved å etablere en slik plattform, kan håndverksbransjen kanskje 
samle seg om strategi i enkelte viktige næringspolitiske saker og 
bedre få frem bransjens synspunkter, enn hva som er tilfelle i dag.

Det var stor enighet om at innføring av ROT-fradrag og fagutdan-
ning/lærlingsituasjonen er de to viktigste saker vi må konsentrere 
oss om i denne omgang, selv om en rekke andre problemstillinger 
ble drøftet. Oslo tar ansvar for å følge opp fagutdanning/lærling-
situasjonen mens Kristiansand tar ansvar for ROT-fradraget.

Men også andre saker kan bli aktuelle. Den enkelte forening kan 
ved behov sende ut en gruppemail med spørsmål, som kanskje andre 
foreninger har erfaringer med og kan besvare.

Man vedtok enstemmig å starte Håndverkerforeningens Forum  
og samarbeide pr. mail og telefon, og samles igjen ved behov. Det 
blir ikke innført kontingent. Forum skal ikke være en konkurrent,  
men et supplement til eksisterende bransjeorganisasjoner.

I etterkant har vi kontaktet de håndverkerforeninger vi har funnet 
frem til og Forum består nå av 17 håndverkerforeninger. Samtlige 
som ble kontaktet har meldt seg inn i Forum. 

Håndverkerforeningenes Forum består nå av håndverkerforeninger 
med tilhold i:

Dersom det finnes andre håndverkerforeninger som vi ikke har 
vært i kontakt med og som leser dette, ønsker vi også disse vel-
kommen som medlemmer i Forum. 

Ved henvendelse til Kristin Brandt på tlf. 45 03 70 04 eller til Per 
Anders Olsen på telefon 90 97 87 74 kan dere får flere opplysninger 
om Håndverkerforeningenes Forum.  Q

Håndverkerforeningene
samler seg næringspolitisk
Den 9. februar i år ble det avviklet et fellesmøte mellom håndverkerforeninger fra  
hele Sør-Norge. Møtet fant sted hos Oslo Håndverk & Industriforening. Tilsammen 
9 håndverkerforeninger deltok.

AV PER ANDERS OLSEN, KRISTIANSAND HÅNDVERKERFORENING

Oslo Bærum
Bergen Lillehammer
Trondheim Moss
Kristiansand Hamar
Lillesand Rjukan
Arendal Grimstad
Haugesund Tvedestrand
Drammen Sandefjord
Røros 

Medlem av Håndverkerforeningenes Forum
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Håndverkernes forum her representert ved Oslo Håndverk og 
Industriforening og Kristiansand Håndverkerforening. Fv Kristin 
Brandt (OHIF), Per Anders Olsen (KH) og Eivind Andersen (OHIF).



Japansk kvalitet og tøffest i klassen

5 års garanti - isuzu.no

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 61 13 63 00 HALDEN: KG Motor 69 17 90 90 HAMAR: Hamjern Bil 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 40KVAM: 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 
MANDAL: KA Bilpartner Mandal 38 27 84 30 MOLDE: Årø Bilsenter 71 20 34 00 MOSS: Moss To-Takt 69 20 20 20 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 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 64 87 88 80 SKIEN: Telemark Bil 35 59 91 90 STEINKJER: Nord Auto 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 TROMSØ: RSA BIL 77 60 84 20 
TRONDHEIM: Prøven Bil 73 80 42 60 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

*Priser eks mva levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.  Co2 192-222. Forbruk blandet kjøring fra 0,73l *Stor Pick-Up test Vi Menn Top Gear Nr.2 2014

oo

3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader 

Lavt Co2 utslipp - Elektrisk 4x4 innkobling med 

lavserie - Alene om automatgir på både 2 d og 4 d 

Norsk Tectyl  - Opptil 1 tonn nyttelast - 

Biler klare for rask levering - Pick Up fra 270.761*
    Pick Up                         Trooper  Magnum                    Artic Truck

Velg mellom Pick Up, Trooper, Magnum og Artic Truck

nr 1 På Pick UP og 

besT i TesT* norges mest 
solgte i Mars

ExCLUsivEPAkkE 

verdi 30.000,- NÅ kUN 10.000,-

(\[VTH[PZR�RSPTH���:[PN[YPUU���(SHYT
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MEdiAPAkkE 

verdi 19.900,- NÅ kUN 9.900,-
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Vi skal ikke gå inn på de forskjellige praktiske problemene som kan 
oppstå, som for eksempel hvordan enkeltposter skal føres, men 
heller fokusere på ditt ansvar for at opplysningene er «korrekte  
og fullstendige». 

Konsekvensene av å feile er nemlig kjedelige: Mangelfulle eller 
uriktige opplysninger kan medføre inntil 60 prosent tilleggsskatt.  
I tillegg gir det skattemyndighetene en utvidet mulighet til å endre 
selvangivelsen din/selskapets fra 2 til 10 år.

Hva er så «korrekte og fullstendige opplysninger»?
Utgangspunktet er at de opplysningene som gis i selvangivelsen  
må stemme overens med realitetene. Altså er det snakk om at enten 
er opplysningene korrekte, eller så er de ikke det.  

Hva som er «fullstendige opplysninger» er imidlertid et annet 
spørsmål. Her er utgangspunktet at opplysningene er ufullstendige 
dersom de gir et fortegnet eller ufullstendig bilde av den egentlige 
situasjonen, selv om opplysningene som gis i og for seg er  
korrekte. 

For å gi et eksempel: Dersom alt som står i selvangivelsen er 
 korrekt, men du unnlater eller glemmer å informere om en inntekts-
post er det gitt ufullstendige opplysninger. I dette eksemplet er det 

relativt rett frem. I andre tilfeller kan det være vanskeligere å trekke 
grensen for hva som er fullstendige opplysninger. 

Høyesterett har uttalt at opplysningsplikten er oppfylt dersom  
det er gitt opplysninger som gjør at skattemyndighetene har til-
strekkelige opplysninger om saken, slik at de kan stille ytterligere 
spørsmål og få et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Med andre ord  
må det gis tilstrekkelige opplysningene for at skattemyndighetene 
forstår hva som har skjedd.

Hva bør du gjøre?
Det åpenbare er at du må gå over de forhåndsutfylte postene i 
næringsoppgaven/selvangivelsen og sjekke om disse stemmer overens 
med dine egne opplysninger. Blant annet må du sjekke at alle inntekter 
er tatt med. Det er en rekke opplysninger som hverken blir innberettet 
av andre eller som skattekontoret selv sitter på, og disse må du tilføye. 

Er du i tvil om en inntekt er skattepliktig eller ikke, eller om en 
utgift er fradragsberettiget eller ikke, kan du la tvilen komme deg 
selv til gode. Det er greit å la være å føre opp den aktuelle inntekten 
og det er tilsvarende greit å føre opp fradraget, men det er avgjør-
ende at du gir utfyllende opplysninger om dette og forklarer hva du 
har gjort og hvorfor. Skriv derfor et vedlegg som vil gi skattekontoret 
tilstrekkelig grunnlag for å ta opp det aktuelle spørsmålet. Q

Opplysninger – på tro og ære

Innlegg fra Skattebetalerforeningen

AV BÅRD ERLEND HANSEN, ADVOKAT I SBF SKATTEADVOKATER, ET SELSKAP SOM ER HELEID AV SKATTEBETALERFORENINGEN

Mai er en travel måned for mange som har eget selskap. Selvangivelsen for næringsdrivende skal leveres innen 31. mai, 
og for mange byr dette på problemer av større og mindre art. 

bns.no | salg@bns | 22 90 92 50

Leie fra18, pr. dag

20 fot ISO lagercontainer
 sikker oppbevaring av materiell

Utvendig L 6058 mm / B 2438 mm / H 2591 mm
Innvendig L 5898 mm / B 2352 mm / H 2393 mm
Døråpning B 2343 mm / H 2280 mm



Vi har Norges beste kunder!
www.fiatvarebil.no
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Priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.. Alle priser eks mva

ArendAl: rSA BIl Arendal 37 00 51 00 ASKer/BÆrUM: Autovia AS  47 91 09 10 ASKer/BÆrUM: Berg Auto 67 13 07 27 BerGen: Autosalg 55 56 10 00
BerGen: Bilsalg Kokstad 55 52 60 70 (kun varebil) BerGen: Oddvar Bjelde & Co AS 55 53 55 20 drAMMen: rSA BIl drammen 32 21 88 00 eGerSUnd: Fardal Bil 51 46 10 00 
evje: Autoservice evje AS 37 93 15 55 FAGerneS: Autohuset Fagernes 61 36 04 77 FInnSneS: Abil 77 85 10 21 FredrIKStAd: rSA BIl Fredrikstad 69 39 22 60 
Førde: Autoservice AS 57 83 38 80  GjøvIK: øyhus Motor 61 13 36 04 GrOnG: Grong Bilservice  74 33 01 00 HAMAr: din Bil 62552020 HArStAd:  Auto nord 77 00 07 80 
HAUGe I dAlAne: Bil og Mekaniske AS 51 47 70 18 HAUGeSUnd: Magnus Hope 52 70 78 11 HOlMeStrAnd: Autocenteret Fjeldstad AS33 06 67 77 KIrKeneS: Sør varanger Bilteknikk AS78 99 33 58 
KONGSVINGER: Kongsbil  46413891 KrIStIAnSAnd: rSA BIl Kristiansand 38 17 70 40 KvInnHrAd: Kvinnherad Bil og teknikk AS 53 48 46 50 lAKSelv: lakselv Motor AS 78 46 47 77 
lArvIK: larvik Motor 33 14 18 50 leKneS: joh vian 76 05 42 00 MO I rAnA: Helgeland Bilservice tlf: 75129080  nArvIK: narvik Motorsenter 76 96 01 00 
OddA: esso Servicesenter 53 64 13 04 OSlO: rSA BIl Oslo 23 24 20 40 OSlO: Bergheim Auto-Salg 22 57 65 00 (Kun varebil) POrSGrUnn: e18 trucksenter (kun varebil) 40 43 62 44 
rOMerIKe: rSA BIl romerike 64 83 12 00 SAndneS: rSA BIl Forus  51 96 49 00 SArPSBOrG: rSA BIl Sarpsborg  69 13 68 70 SKI: rSA BIl Ski 64 87 88 80 
SKIen: telemark Bil 35 59 91 90 SOrtlAnd: vesterålen Bil AS 76 11 07 00 SPydeBerG: essen Bil AS 69 83 34 80 StAtHelle: Myrlands Auto 35 96 86 00 StjørdAl��.ULVWR˷HUVHQ�%LO�$6�������������
StOrd: Heiane Bil 53 40 23 00 6�5˿$8'1('$/: vigeland Bil 38 25 66 62 trOMSø: rSA Bil tromsø 77 60 84 20 trOndHeIM: Bilmax trondheim72 88 20 00 tynSet Holmen motorservice 62 48 09 80 
tønSBerG: tønsberg Auto AS 33 34 97 97 vIKerSUnd: Hæhre Auto AS 32 78 00 84 ÅleSUnd: next Car 70 17 33 50
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Innlegg fra Forbrukerrådet

Regiondirektør 
Pia Kleppe Marken

Hva er en mangel?

I loven defineres det som en mangel når resultatet av tjenesten  
ikke svarer til det som er avtalt eller det som kan forventes som fag-
messig godt arbeid utført etter offentlige krav. Det kan også være en 
mangel hvis håndverkeren har unnlatt å gi opplysninger som kunden 
kunne forvente å få og som ville hatt innvirkning på avtaleinngåelsen.

 Dette høres kanskje greit nok ut, men problemene oppstår når 
man har forskjellige oppfatninger om hva som er avtalt, hva som er 
fagmessig utført og hva som er essensiell informasjon.

 I slike tvister er det viktig å dokumentere sitt syn best mulig.
Den beste måten å dokumentere hva som er informert om og 

avtalt er å ha en skriftlig kontrakt og å skrive ned eventuelle 
endringer som gjøres i henhold til den underveis.

Når det gjelder fagmessig godt arbeid er det som regel forbruk-
eren som må få en annen fagmann til å komme med en sakkyndig 
vurdering av det arbeidet som er gjort. Her kan håndverkeren også 
koble inn en part, f.eks representanter fra profesjonslauget eller 

-foreningen, som kan avgi en uttalelse hvis han mener at forbruk-
erens sakkyndige tar feil.

 Er man fremdeles ikke enig i om det er en mangel eller ikke må 
man se på hva som er «rettspraksis». Rettspraksis er avgjørelser i 
organer som har rettskraft. Det første organet man sjekker er for-
brukertvistutvalget, som har flest avgjørelser på området. Deretter  
er det tingretten, lagmannsretten og høyesterett. Jo høyrere opp i 
denne kjeden et vedtak er fattet jo større presedens setter det. Det 
betyr at hvis høyesterett har tolket noe som en mangel i en sak,  
så vil det gjelde i alle liknende tilfeller.

 Når man har kommet til dette stadiet begynner tvisten å bli både 
tidkrevende og komplisert for de fleste. Derfor er det greit å vite at  
å finne fram rettspraksis er en del av jobben Forbrukerrådet gjør  
hvis forbrukeren klager inn saken. Forbrukerrådet er nøytrale når  
de mekler i slike tvister og kan derfor spare både forbruker og 
 håndverker for mye tid og ressurser. Q

De fleste tvister mellom en forbruker og en håndverker gjelder mangelfullt arbeid.  
Men hva er egentlig en mangel og hvem avgjør om det er det?

Foto: CF W
esenberg/Kolonihaven.no



Mesterbrevs nettsider har gjennomgått en ansiktsløftning og fått 
nytt og moderne design samt en oppgradering slik at sidene nå 
også er tilpasset krav om universell utforming. 

Det siste går på at de som, på grunn av synet, har problemer 
med å lese vanlig tekst, på en enkel måte kan endre tekst-
størrelse og kontraster slik at sidene blir enklere å lese. Disse 
valgene finner du øverst til høyre på siden. I forbindelse med 
oppgraderingen er sidene også blitt responsive. Det betyr at 
nettsiden endrer seg etter skjermstørrelsen. Om du leser nett-
siden på vanlig skjerm eller en smarttelefon eller et nettbrett 
endrer siden seg slik at den skal bli enkel og oversiktlig. Når 
siden blir mindre, vil du oppdage at du oppe til høyre får 
menyen som en sort firkant med striper i stedet for slik du  
får den ved bruk av en stor skjerm.

På innholdssiden har vi ikke gjort de store endringene. Hvis 
det skulle være noe du savner, noe som ikke er like enkelt å 
finne fram til eller om det er informasjon du gjerne skulle hatt 
mer av, kan du sende en mail til oss om dette. Den sender du 
til post@mesterbrev.no og merker eposten med «Ang. nett-
siden».

Vi håper dere liker sidene våre og at dere samtidig tar en  
tur innom Facebooksiden vår og liker denne. I skrivende stund 
har vi rundt 1950 følgere, men vi har plass til flere. Q

Ansiktsløftning
på nettsidene

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 
Modell med 2 logoer og felt for initialer kr 
Priser er inkl. mva, porto og oppkravsgebyr.

brith@espeland.no
www.espeland.no
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Å like sine kritikere
AV CECILIE STAUDE

Nye kommunikasjonskanaler gir flere men-
nesker og virksomheter mulighet til å bli mer 
synlige. En mulighet som flere og flere 
griper. Det er bra at flere er i ferd med å bli 
mer sett og hørt. Alle mennesker har en 
viktig plass i et samfunn, en plass som det 
er riktig og viktig at hver og en av oss tar.

Å ta plass kan sitte langt inne. Fordi man 
kvier seg for å stikke seg fram eller fordi 
man er redd for at det man er og kan,  
ikke skal være godt nok for andre. Jeg har 
 snakket med mange representanter for ulike 
typer av virksomheter som synes Facebook, 
Twitter og blogg er spennende, men som er 
redd for å ta steget, bli mer synlige og ta 
plass. Fordi de frykter noe.

Frykten
Hva er det vi frykter? Kritikk. Kritikk fra 
venner, perifere venner, kolleger og ukjente 
mennesker. Kritikk fra brukere eller kunder. 
Kritikk som skal ramme. Enten deg selv eller 
virksomheten din. Frykten er basert på noe 
substansielt. For økt synlighet og mer kom-
munikasjon i offentlige og halvoffentlige rom, 
medfører mer åpen kritikk. Åpen kritikk er 
både uvant og skremmende for mange. Men 
ofte viser tilbakemeldingene seg å være mer 
ufarlige enn man trodde. Fordi veldig mange 
tilbakemeldinger er positive og hyggelige. 

Når man blir mer vant til tilbakemeld inger, 
også det faktum at flere av tilbake melding- 
ene gis åpent blir de ikke så skremmende 
lenger. Behovet for støtte og  positiv respons 
er sentralt hos alle mennesker. Et behov som 
kanaler som Facebook og Instagram til fulle 

har forstått viktigheten av. Her finner du 
knapper for «Like» og «Hjerte», ingen knapper 
med «Mislike». Mye av responsen du får her, 
er derfor kun positiv.

Konstruktiv
Denne rene rosen kan utgjøre et positivt inn-
slag i hverdagen, ikke minst for alle oss som 
slett ikke er vant til å få så mye ros. Men 
rosekulturen kan også fyre oppunder narsis-
sistiske  trekk som gjør oss mer selvhevdende 
enn godt er. Derfor er den konstruktive rosen 
ofte mest givende. Den som ikke bare sier at 
noe er bra, men også hvorfor. Det er mer 
krevende å gi konstruktiv ros enn ren ros. 
Fordi det tar mer tid å begrunne hvorfor. Det 
er enda mer krevende å gi konstruktiv kritikk.  
Å si noe som kan oppfattes negativt av mot-
taker, og begrunne det, er i utgangspunktet 
en veldig høy terskel å gå over for mange. 
Det er lettere å tie stille.

Rommet mellom heia og troll
Heiakultur og nettroll vies mye plass for tiden. 
Men det er alt i mellom der som er mest  
spennende og givende. Skal vi skape ytrings- 
kulturer i offentlige rom, som befinner seg i 
dette fine og store mellomrommet, så er det 
avgjørende at vi oppmuntrer til konstruktive 
bidrag. Ikke minst de kritiske. For finnes det 
noe bedre grunnlag å drive selvutvikling og 
bedriftsutvikling på enn ærlige, konstruktive 
mennesker som sier det de mener? Neppe.

Husk at bak enhver konstruktiv kritikk 
ligger det både tanker og tid – tid som er 
brukt på deg eller din virksomhet. Mange har 

også oversteget en høy terskel for å si det 
de faktisk mener. En reaksjon på kritikk er 
ofte å ramle ned i en skyttergrav fordi noen 
våger å kritisere. Og gå rett i forsvarsposi-
sjon. Hva med å bli glad og takknemlig i 
stedet? Glad over at noen faktisk gidder å  
gi deg tilbakemeldinger som kan bidra til  
å gjøre deg bedre. Ærlige kunder er gull  
verdt for enhver bedrift.

Skaff deg en kritiker!
Å være positiv til konstruktiv kritikk er ikke 
det samme som å være positiv til all kritikk.  
Å ta det redaktøransvaret  vi har på våre 
Facebook-sider, blogger og Instagram-
kontoer er avgjørende for å skape en 
 konstruktivitetskultur. Noen ganger går  
mennesker over streken, og det bør de gis 
klar beskjed om. Kan vi klare å bli flinkere til 
å si i fra når folk trår over ytringsgrenser, 
parallelt med at konstruktiv ris og ros applau-
deres, da bidrar vi til å etablere kommunika- 
sjonsaren aer som er utviklende både for de 
som deltar og for virksomheter som helhet.  Q

Økt synlighet i nye mediekanaler fører til flere tilbake-
meldinger. Tilbakemeldinger som kan være både rosende 
og risende. Bør man like kritikk?

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 blogger 
på: http://ceciliestaude.no/ og http://
sosialkommunikasjon.no/

“Best på kontraktsgarantier og 
forsikringer for håndverksbedrifter”

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat eller 
gjennomgang av bedriftens forsikringer og kontraktsgarantier.

Vi kjenner byggebransjen!

Sjekk ut vår hjemmeside www.bmf.no for mer informasjon 
eller kontakt oss på tlf. 64 86 46 00 eller firmapost@bmf.no

Nordbyvn. 70, 1406 Ski  - Tlf. 64 86 46 00 - Faks 64 86 46 01
E-post firmapost@bmf.no - www.bmf.no



Instant Stillas - byggmesterpakke
Kvm eks justeringer: 46 m2
Kvm inklusive justeringer: 50 m2
Stillaslengde: 9,21m

22.490,-

TYSK KVALITET

PERFEKT FOR MALING OG VEDLIKEHOLD

ROBUST LETTSTILLAS I ALUMINIUM

ENKEL OG FLEKSIBEL MONTERING

BENYTTES AV LEDENDE STILLASENTREPRENØRER

TYPEGODKJENT AV ARBEIDSTILSYNET

INSTANT
STILLASSYSTEMER
Vår kvalitet - din sikkerhet

Instant Norge AS | Oslo - Bergen - Trondheim
tlf. 23 19 11 00 post@instant.no
www.instant.no

|

Be gjerne om tilbud på andre sammensetninger til kampanjepris.
Priser er eks. mva og frakt

Instant Stillas - byggmesterpakke - gavl
Kvm ekslusive justeringer: 52 m2
Kvm inklusive justeringer: 56m2
Stillaslengde: 9,21m

Instant Stillas - 100kvm pakke
Kvm eks justeringer: 92 m
Kvm ink justeringer: 101 m2
Stillaslengde: 18,42m

39.990,-

27.990,-
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Det er blitt store samarbeidsproblemer mellom to ansatte på ordre-
kontoret i bedriften, noe som virker ødeleggende på arbeidsmiljøet, 
med bl.a. redusert effektivitet, trivsel og arbeidsglede. 

Daglig leder og kontorsjefen drøftet saken med de to medarbeid-
erne og deres tillitsvalgte, slik at den ble så godt opplyst som mulig 
før det ble tatt en avgjørelse. Etter disse drøftelsene ble forholdet 
mellom de to kollegene vurdert som så dårlig at det var lite sann-
synlig at samarbeidet ville bli vesentlig bedre i tiden fremover. 
Samarbeidet er gradvis blitt dårligere, og situasjonen synes helt 
fastlåst. Det var også krevende å finne ut hvem av dem som har 
mest ansvar for problemene. 

De to medarbeiderne har nesten samme type utdanning, 
 kompetanse og relevant arbeidserfaring, og de ble ansett som  
like dyktige ved utførelsen av det daglige arbeidet med bl.a. ordre-
behandling, bestillinger og kundekontakt, men den eldste har lengst 
ansiennitet i bedriften. 

Kontorsjefen informerte den yngste om at det var ønskelig  
å omplassere henne til en stilling i bedriftens lageravdeling, med 
uendret lønn, selv om dette ikke var regulert i hennes arbeids-
avtale. 

Vedkommende aksepterte ikke slike omfattende endringer i 
arbeidsforholdet, for etter hennes mening har hun selv i liten grad 
skyld i samarbeidsproblemene. Uavhengig av hva som var årsaken 
til disse problemene, hevdet hun dessuten at bedriften måtte si 
henne opp før hun kunne overføres til lageravdelingen, for stillingen 
som lagerarbeider var vesentlig forskjellig fra den som fremgikk av 
hennes arbeidsavtale. Hun opplyste at hun ville vurdere å gå til 
rettslige skritt mot arbeidsgiveren.

Omplasseringen vil etter kontorsjefens mening være iht. bedrift - 
ens styringsrett, slik at det ikke var nødvendig å gi oppsigelse. Han 
hevdet dessuten at det hadde vært en grundig saksbehandling, og 
at avgjørelsen ikke var basert på utenforliggende hensyn. 

Arbeidsavtalen og styringsretten 
Det er fastsatt minimumskrav til innholdet i en skriftlig arbeids-
avtale i arbeidsmiljøloven § 14-6, og avtalen fastsetter rammene for 
arbeidsforholdet. I utgangspunktet er det en tolking og utfylling av 
arbeidsavtalen som må gjøres når arbeidsgiveren skal vurdere 
 konkret hvor langt pliktene til arbeidstakeren rekker. Det er ganske 
vanlig at arbeidsavtaler også inneholder bestemmelser om 
endringer av arbeidsoppgaver, noe som kan være fornuftig, men  
det er ikke blitt gjort i den aktuelle avtalen. 

   Rettspraksis har imidlertid fastslått at arbeidsgiveren i kraft av 
sin ulovfestede styringsrett kan foreta endringer i arbeidsforholdet 
som ikke er vesentlige, selv om arbeidstakeren er uenig.

   I juridisk teori har det vært lagt til grunn, og som kan gi et 
 hensiktsmessig utgangspunkt for vurderingen, at arbeidsgiveren 
ikke ensidig kan regulere arbeidsområdet slik at «grunnpreget» blir  
et vesentlig annet i forhold til det som fremgår av arbeidsavtalen.

   I en høyesterettsdom fra 2000 er følgende uttrykt om  
styringsretten:

«Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å 
 organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må  
skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved 
 tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet 
legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansett-
elsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold  
og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.»

    Arbeidsgivers styringsrett omfatter også retten til å inngå 
arbeidsavtaler og bringe dem til opphør.

    Bestemmelser i bl.a. lover, eventuelle tariffavtaler og den 
enkeltes arbeidsavtale legger begrensninger på styringsretten.  
For øvrig begrenses den av «allmenne saklighetsnormer», som 
Høyesterett uttrykte det i en dom året etter den som er nevnt 
ovenfor. I dommen sies det videre at «utøvelse av arbeidsgivers 
 styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det må foreligge 
et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, 
eller basert på utenforliggende hensyn». 

Endringsoppsigelse
Omdisponeringer utenfor arbeidsavtalens grenser kan i utgangs-
punktet bare gjennomføres dersom det foreligger samtykke, for-
behold eller grunnlag for å si opp den opprinnelige arbeidsavtalen. 

   Når den eksisterende arbeidsavtalen sies opp, samtidig som 
det tilbys en ny avtale på endrede vilkår, betegnes dette som en 
«endringsoppsigelse» i rettspraksis og juridisk litteratur. 

   En omplassering må regnes som oppsigelse dersom hovedinn-
holdet i arbeidsavtalen endres, og det sier omtrent det samme som 
er uttrykt ovenfor om endring av grunnpreget i arbeidsavtalen.

   Hvis det uten samtykke fra medarbeideren skal gjennomføres 
så omfattende endringer i arbeidsforholdet som denne bedriften 
ønsker, må vedkommende sies opp etter arbeidsmiljølovens stillings - 
vernregler og tilbys stillingen på lageret etter utløpet av oppsigelses- 
fristen. Det er et krav at oppsigelsen må være «saklig begrunnet» 
og basert på en konkret og skjønnsmessig vurdering (§ 15-7). 
Grundig saksbehandling, herunder drøfting med arbeidstakeren  
og eventuelt tillitsvalgte, er viktig i oppsigelsessaker (§15-1), og 
lovens formkrav ved oppsigelse må oppfylles (§15-4).

  Den oppsagte kan deretter reise søksmål for å få prøvd opp-
sigelsens saklighet.  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

Samarbeidsproblemer
TEMA:

I denne saken er det spørsmål om bedriften i kraft av sin styringsrett kan 
bestemme at en ansatt skal omplasseres til en annen stilling med et annet 
innhold. Omplasseringen er ønskelig fordi vedkommende og kollegaen 
ikke kan samarbeide på en akseptabel måte.

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.
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ALTA, ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, EGERSUND, ELVERUM 
FAUSKE, FINNSNES, FOLLO (SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, FØRDE, GJØVIK, GOL, HADELAND, HAMAR, HARSTAD

HAUGESUND, HELL, HØNEFOSS, KARMØY (ÅKRA), KONGSBERG, KONGSVINGER, KRISTIANSAND,  
KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, LYNGDAL, MALVIK, MJØNDALEN, MO I RANA, MOLDE, 

MOSJØEN, MOSS, NAMSOS, NARVIK, OSLO, SANDEFJORD, SANDNES, SARPSBORG, SKIEN, SKJETTEN, 
SOGNDAL, STEINKJER, STORD, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, VOSS, ÅLESUND

Mvh Knut Svenningsen
Biltema Norge AS

Biltema - Et godt og rimelig 
alternativ også for bedriften!

Det er forbausende hvordan mange lar seg lure av en rabatt. 
Det er jo ikke rabattsatsen som medfører hvorvidt noe blir et 
godt eller dårlig kjøp, men hva du faktisk betaler i kroner og øre. 
Våre ordinære priser tåler sammenligning med hvem som helst! 

For profesjonell bruk skal du kjøpe verktøy med høy kvalitet. 
Vårt proffverktøy har 10 års garanti. Da kan du føle deg trygg på 
kvaliteten. Vi har kun våre egne varemerker, men kjøper gjerne 
av merkevareprodusentene. Du betaler likevel ikke noe ekstra 
for merket. 

Vi har effektiv logistikk i alle ledd, f.eks. får varehusene levert 
varer kun i store trailere én gang i uken fra vårt sentrallager for 
hele Norden. På denne måten kan vi holde svært lave priser for 
alle våre kunder.

Vi har varer som et stort spenn av virksomheter har behov for. 
Store kundegrupper hos oss er verksteder, barnehager, 
transportnæringen, kommuner og skoler. 
Det er kostnadsfritt å opprette kundekonto.

Få alt samlet på en faktura
Faktura med opptil 30 dagers betalingstid
Spar tid ved raskt og enkelt kjøp
Lange åpningstider og god tilgjengelighet 

Noen av fordelene ved å bli bedriftskunde:

Kompressor 30V-50
Oljesmurt kompressor med 50 liters tank. Utstyrt med 2-sylinders V-blokk. 
For litt kraftigere trykkluftsarbeid så som spikeristol m.m. 
Fritt avgitt luftmengde, 6 bar: 195 l/min.
17-672

1999,-

Verktøykasse
Av lakkert stålplate. Med 5 rom og rørhåndtak. 
Mål: 500 x 200 x 240 mm. Vekt: 6,5 kg. 
19-866

249,-

Jeg forsikrer at opplysningene gitt i denne søknaden er fullstendige og riktige, og at jeg er gitt godkjent fullmakt fra søkerbedriften til å tegne slik 

fakturaavtale med Biltema. Jeg aksepterer at jeg kan bli holdt personlig ansvarlig for brukt kreditt om slik fullmakt fra bedriften ikke foreligger. 

Vi binder oss til enhver tid gjeldende betalingsvilkår og er inneforstått med at varene selges med salgspant. Det er vårt ansvar å opplyse om 

de ansvarlige med rett til å handle. Vi er også inneforstått med at Biltema kan avslå søknaden uten nærmere forklaring etter at kredittsjekken er 

gjennomført og at Biltema til enhver tid kan justere bevilget kreditt. Firmaattest skal legges ved skjemaet.

Firmanavn:*

Foretaksnummer:*

Søknadsskjema 
bedriftskunde

Alle felter merket med * må fylles ut. 

Fakturaadresse:*

Besøksadresse:

Postnummer:* Poststed:*

Telefon:

Kontaktperson hos bedriften:*

Mobiltelefon:

Lagt ved firmaattest 

(sett kryss):*

E-post-adresse:*

Bedriftens kontonummer:*

Ønsker å handle hos følgende Biltema-varehus :

Kundenummer:
Innvilget løpende kreditt: Legitimasjonsnummer:

Ønsket kredittbeløp:*
Ønsker spesifisert følgende prosjekt og rekvisisjonsnummer på 

faktura:*

Fylles ut av Biltema:

sendes til: post.norge@biltema.com

1.
2.

3.

Ønsket fakturaformat 

(sett kryss):* Post: E-post:

Personer med rett til å handle:

1.
2.

3.

Sted/dato :

Stilling:*

Signatur, ansvarlig for signatur hos bedriften:*

Side 1 av 2

Ja: Nei:

Se og fyll ut søknadsskjema 
på www.biltema.no!



Mesterens navn:  

Fag: 

Mesterbrev nr.: Tildelt dato: 

Navn/firma: 

Adresse: 

Postnr./sted: 

Telefon: Mob.: 

Jeg bestiller  stk 
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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.

*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
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Solgaard Skog 150



Fra den arktiske tundraen til Saharas sand. Hilux har klatret, vadet og krysset i alle slags 

landskap, i stekende varme og isende kulde. Hilux lar seg ikke knekke og er helt uten 
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Pilar er en av Vestlandets ledende stillasentreprenører. Akkurat nå er vi inne i en spennende fase med sterkt vekst, 
mange nye kunder og stadig økende tillit i markedet. Vårt navn og profil står for: Erfaring, tung fagkompetanse og et solid 
trykk på HMS og sikkerhet. Det forplikter.

TUFTET PÅ TRYGGHET

PILAR BERGEN STILLAS
Storbotn 114
5106 Øvre Ervik  
 
 

PILAR STAVANGER STILLAS
Snekkerveien 22
4321 Sandnes

TLF : 55 19 79 79   
FAKS : 55 19 79 70   
EPOST : post@pilar.no
WWW.PILAR.NO

Arbeid i høyden er kritisk i enhver byggeprosess – det har vi tatt høyde 
for fra dag en. Alt vi gjør er solid tuftet på sikkerhet og grundighet.
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