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Mesterbrevnemndas årsrapport 2016 
Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene 
for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og 
fiskeridepartementet og forvalter mesterbrevloven. 

Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner Mesterbrevnemnda etter forslag fra LO, 
NHO og SRY.  Dagens nemnd er oppnevnt for perioden 2015-2018, og pr. 31.12.2016 
bestod nemnda av følgende medlemmer: 
 
  
  
  
 
 
 

     
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varamedlemmer: 
Marie Hellwege– varamedlem (NHO), Halvor Langseth– varamedlem (LO), Jan Erik Feness 
– varamedlem (SRY - NHO), Janne Ottersen Fraas – varamedlem (SRY - LO) 
 
 
Mesterbrevnemnda avholdt i alt fem møter i løpet av året. 
 
Mesterbrevnemndas sekretariat 
Sekretariatet har forestått det daglige arbeidet med mesterbrevordningen. 
I 2016 hadde sekretariatet følgende ansatte: 
Daglig leder Johanne Wulfsberg-Gamre (fast ansatt 15. juni 2016) 
Seniorrådgiver Hilde Brodahl (tilbake fra permisjon i 15. juni 2016) 
Rådgiver Grete Ritlef 
Fagsjef Anne Kirsti Sandberg Felldal 
Rådgiver Tone Frækeland 
Kompetanserådgiver Evelyn Harlem 
Kompetanserådgiver Matthias Pfisterer 
Informasjonsansvarlig og redaktør Roger Nyborg   
Kommunikasjonsrådgiver Terje Haugen 
Kompetanserådgiver Kathrine Flisram (til 1. juni 2016)  
 
 
 
 
 

 Jørgen Leegaard - 
medlem (NHO) 

Aksel Hagen, Leder (NFD) 

Benedikte Sterner - 
medlem (LO) 

Lise Ramsøy - medlem 
(SRY-NHO) 

Jens-Petter Hagen - 
medlem (SRY-LO) 



Noen viktige saker i 2016 
 
Fornyelse av læreplaner  
Læreplanene i faglig ledelse og faglig fordypning (mesteroppgaven) i estetiske fag, matfag, 
verkstedhåndverksfag, møbel- og trefag og grafiske fag ble ferdigstilt og implementert i 
undervisningen høsten 2016. Med dette er alle læreplaner, bortsett fra læreplanene i bilfagene, 
revidert.   
Arbeidet med å revidere læreplanene i bilfagene vil igangsettes våren 2017, med mål om 
implementering høsten 2017.  
  
Mesterutdanningen  
Mesterbrevnemnda har tidligere vedtatt å åpne for flere tilbydere av mesterutdanning. 
Mesterbrevnemnda har godkjent tre tilbydere: Folkeuniversitetet, Blimester.com og Norges grønne 
fagskole - Vea.   
Folkeuniversitetet og Blimester.com tilbød mesterutdanning i 2016; Vea-Norges grønne fagskole vil 
sette i gang sitt tilbud høsten 2017.  
  
Blimester.com er godkjent for å tilby mesterutdanning i byggfagene. Utdanningen gjennomføres med 
fysiske helgesamlinger og webinarer, og kan derfor tas ved siden av full jobb. Det første kullet startet 
høsten 2016 med 36 deltakere.    
  
Folkeuniversitetet er, som tidligere, godkjent for å tilby mesterutdanning i alle fag. Undervisningen 
gjennomføres både som klasseromsundervisning og nettbasert undervisning og kan gjennomføres 
ved siden av full jobb. I 2016 hadde Folkeuniversitetet 679 studenter fordelt på de ulike 
mesterfagene.   
 
Kommunikasjon 
I 2016 startet Mesterbrevnemnda med et større digitaliseringsprosjekt. I tillegg til å være aktive i 
sosiale medier annonserte nemnda i ulike bransjetidsskrifter med tanke på å rekruttere flere 
mestere. I rekrutteringsarbeidet deltok Mesterbrev også dette året på ulike utdanningsmesser, og 
var aktivt tilstede i aktuelle fora for å treffe potensielle mestere.  
Mesterbrevutdelinger var også i 2016 en viktig arena med tanke på å rekruttere flere mestere. 
Nemndsleder Aksel Hagen og representanter fra sekretariatet bidro ved flere slike utdelinger. 
 
Mestern 
Mestern utkom med 4 utgaver i 2016. Annonseinntektene gikk ned fra 889.972 kroner til 666.916 
kroner i 2016. Nedgangen skyldes i hovedsak at mange av Mesterns faste annonsører gikk over til 
mer digital annonsering. 
 

Ulovlig bruk av mestertittel og -merke: 
Mesterbrevnemnda arbeider kontinuerlig for å hindre urettmessig bruk av mestermerket og 
mestertittelen. 
Et tiltak i dette arbeidet er samarbeidet med ulike anbudstjenester for å forhindre misbruk av tittel 
og merke på anbudstjenestenes sider. Alle dokumenterte misbruksaker blir fulgt opp, og det blir 
eventuelt ilagt overtredelsesgebyr. Statens innkrevingssentral krever inn gebyrene. I 2016 ble 57 
ulovligbruksaker fulgt opp, av disse ble 8 saker oversendt Statens innkrevingssentral for innkreving av 
overtredelsesgebyr. 

 

 
 



Klagenemndas årsrapport 2016 
Klagenemnda for mesterbrevordningen er oppnevnt i medhold av mesterbrevlovens § 4 og 
behandler klager på vedtak i Mesterbrevnemnda. Arbeidet finansieres av mesterbrevordningen, og 
Mesterbrevnemndas sekretariat er også sekretariat for klagenemnda. Nemnda er oppnevnt av 
Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av lagdommer Vincent Galtung.  
Klagenemnda hadde ett møte i 2016.  
 
Per 31.12.2016 hadde Klagenemnda for mesterbrevordningen følgende medlemmer: 
Lagdommer Vincent Galtung - leder (NFD)   
Anne Katrine Kaels – nestleder (KD)  
Kristin Mulleng Sezer– medlem (LO)  
Kristian Ilner– medlem (NHO) 

Varamedlemmer 
Elisabeth Berger – varamedlem (NFD)  
Karl Gunnar Kristiansen – varamedlem (KD)   
Arvid Eikeland – varamedlem (LO)   
Bjørg Hustad – varamedlem (NHO) 

 

 

 

 

 






















