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Forord  

På oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet har Menon Economics evaluert mesterbrevordningen. Mester-

brevordningen har ikke blitt evaluert siden den ble innført i 1987. Målet med oppdraget har derfor ikke bare 

vært å evaluere måloppnåelsen til ordningen, men å gi innspill til nødvendige endringer for at ordningen skal 

møte dagens marked. Evalueringen er basert på OECDs evalueringsmodell. 

Evalueringen har vært ledet av Anne Espelien, med Kaja Høiseth-Gilje, Tom Colbjørnsen (BI), Anders Myklebust 

og Anders Merckoll Helseth som prosjektmedarbeidere. Erik W. Jakobsen har vært kvalitetssikrer. 

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks-

økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, organi-

sasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå. Vi ble kåret til årets 

konsulentselskap i 2015. 

Vi takker Nærings- og fiskeridepartementet for et spennende oppdrag. Vi vil rette en særlig takk til de som har 

sittet i referansegruppen til prosjektet:  

 Frisørmester Maj Hovde Krogdahl, På Håret Frisører 

 Bakemester Audun Skrotvold, Bakers 

 Muremester Per Snarud, Peiser.no 

 Jørgen Ofstad, Blimester.com 

 Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet 

 Oddgeir Tobiasson, RørNorge 

 Jørgen Leegård, Byggenæringens Landsforening 

 Geir Bjarte Sætre, Nærings- og fiskeridepartementet  

 Vi vil også takke alle intervjuobjekter for gode innspill underveis i prosessen, samt de 2 239 mesterne som svarte 

på spørreundersøkelsen. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i rapporten. 

 

 

______________________ 

Mai 2016 

Anne Espelien 

Prosjektleder 

Menon Economics 
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1. Innledning 

Mesterbrevordningen har ikke blitt evaluert siden den trådte i kraft i 1987.1 I lys av endrede drivkrefter i 

markedene skal ordningen evalueres med henblikk på hvordan denne har fungert som næringspolitisk virke-

middel og om ordningen treffer fastsatte mål.  

Mesterbrevordningen står for høy faglig kvalitet, bred kompetanse og lang yrkesfaglig erfaring. Da ordningen 

trådte i kraft i 1987 hadde den to formål. Den skulle beskytte forbruker mot mindreverdige varer og tjenester, 

samt gi et kvalitetsstempel som bedriftene kunne benytte i sin markedsføring og i rekruttering til faget.  

Siden ordningen ble lansert har verden forandret seg kraftig. Mens rasjonale for utviklingen av mesterbrev-

ordningen på midten av 1980-tallet var knyttet til det å få et landsdekkende kvalitetsstempel på tvers av yrkesfag 

som skulle forhindre forbruker å kjøpe mindreverdige varer og tjenester, bidrar økt kjøpekraft, nye markeds-

førings- og salgskanaler og høy arbeidsinnvandring med andre utfordringer i dag. Står fremdeles det å være 

mester som et sterkt kvalitetsstempel overfor dagens forbrukere? Og bidrar ordningen til økt kvalitet i de 

bedriftene som har mesterstempel – og dermed til økt verdiskaping? Dette er spørsmål som har blitt adressert i 

evalueringen.  

Mesterbrevordningen er et næringspolitisk virkemiddel, og siktemålet med mesterutdanningen er per i dag å gi 

kandidatene kunnskap og kompetanse til å drive en lønnsom og seriøs virksomhet som utfører tjenester i 

henhold til relevante myndighetskrav. Det er lagt til rette for at utdanningen kan gjennomføres samtidig som 

kandidatene er i fullt arbeid. Dette innebærer at kandidatene fortsetter å bidra til verdiskaping i sin region mens 

de er under utdanning. Mesterbrevordningen er hjemlet i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring 

(mesterbrevloven) som ble vedtatt 20. juni 1986 og trådte i kraft 15. januar 1987.2  

Mestertittelen er jf. mesterbrevlovens § 1 lovbeskyttet slik at bare personer med gyldig mesterbrev har rett til å 

bruke tittelen mester.3 Forskrift om vilkår for å få mesterbrev § 2 fastsetter at en mester må ha fag-/svennebrev 

gjennom videregående opplæring i det ordinære skolesystemet, avlagt eksamen i fagets mesterprøve (som 

normalt gjennomføres etter toårig mesterutdanning på deltid) og tilstrekkelig lang praksis i yrket sitt (2 eller 6 

år). Den toårige mesterutdanningen er en formell videre- og etablererutdanning for håndverkere og skal gi høy 

kompetanse både innen bedriftsledelse og faglig ledelse. 

                                                                 

1 I 2014 gjennomførte Damvad en analyse av mesterbrevordningen. Rapporten fokuserte på mesterbrev fordelt på 
fagområder og den så på status og utvikling i økonomiske nøkkeltall for mesterbedrifter sammenliknet med andre 
bedrifter innenfor samme næringskategori. Rapporten lykkes i begrenset omfang å gi en bedre forståelse av årsaker til 
nedgang i antall aktive mestere.  
 
2 Det følger av Ot.prp. nr. 30 s. 14 at loven "sikter mot å opprettholde en dyktig håndverkerstand som står for faglig 
dyktighet og kvalitet, til beste for forbrukeren og samfunnet". Videre fremgår det av Innst. O. nr. 62 s. 2 at hoved-
formålet med loven er "å høyne den faglige standard" i håndverksyrkene og at "et viktig siktemål med loven er å 
klargjøre for publikum at innehaveren av mesterbrev er en person med bestemte kvalifikasjoner og som faglig 
legitimerer en vel kvalifisert næringsutøver". Det fremgår videre at kravene til å oppnå mesterbrev skal "garantere en 
høy faglig innsikt og dyktighet hos tittelinnehaveren. Både for å beskytte publikum mot mindreverdige varer og 
tjenester og for å sikre norsk konkurranseevne". 

3 Til mesterbrevloven hører flere forskrifter, herunder bla. Forskrift til mesterbrevloven (FOR-1986-12-12-2187), 
Forskrift om vilkår for å få mesterbrev (FOR-2000-12-08-1280), Forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av 
realkompetanse (FOR-2003-06-20-1160), Forskrift om søknad om mesterbrev med bakgrunn i mesterkvalifikasjon fra 
andre land (FOR-2015-04-09-420) og Forskrift om fag underlagt mesterbrevloven (FOR-2000-12-08-1281). 
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 Leserveiledning  

Evalueringen av mesterbrevordningen har hatt en klar strategisk tilnærming. Verdien som ordningen har for 

håndverkerne og samfunnet og hvordan ordningen blir brukt og oppfattet har vært et like sentralt element i 

evalueringen som det å si noe om hvordan ordningen har fungert ut fra målene for ordningen, og om målene er 

nådd. Vi har valgt å legge de strategiske implikasjonene først og deretter selve evalueringen.  

Kapittel 2 gir en oppsummering av de viktigste konklusjonene fra rapporten.  

Kapittel 3 ser på anbefalinger som særlig bør vurderes som ikke omhandler organisasjonen til mesterbrev.  

Kapittel 4 gir en oppsummering av forhold ved organisasjonen som har kommet frem gjennom evalueringen.  

Kapittel 5 diskuterer mesterbrev som næringspolitisk virkemiddel.  

Kapittel 6 beskriver to sentrale utfordringer ordningen har som hemmer fremtidig vekst.  

Kapittel 7 gir en oppsummering av de ulike bruksområdene mesterbrev har hos bedriftene.  

Kapittel 8 ser kort på drivere for utvikling i de syv fagområder innen mesterbrev.  

Kapittel 9 vurderer hvordan mesterbrev har fungert ut fra formål og målsetting.  

Kapittel 10 sier noe om hvilke resultater mesterbrev har oppnådd.  

Kapittel 11 ser på organiseringen av mesterbrev.  

Kapittel 12 omtaler datakilder og metoden som er benyttet i evalueringen. 

 

Kort om Mesterbrev: 

 Mesterbrev er en ordning som omfatter håndverksfagene 

 Mestertittelen er lovbeskyttet gjennom lov om mesterbrev 

 Inngang til ordningen oppnås gjennom å ta mesterutdannelse eller gjennom dokumentasjon av 

erfaring og formell kompetanse, som godkjennes av ordningen  

 Selve mesterutdanningen er toårig og gir kompetanse innen bedriftsledelse, lover og regler, 

bedriftsøkonomi og faglig ledelse 

 Mesterbrev er den høyeste formelle utdannelsen en håndverker kan ha  

 En håndverker har rett til å kalle seg mester når kravene til utdanning og erfaring er godkjent og 

årsavgiften til ordningen er betalt 

 17 000 håndverkere betaler årlig avgiften  

 Mesterbrev omfatter over 70 fag fordelt på syv faggrupper: byggfag, verkstedshåndverksfag, 

bilfag, grafiske fag, møbel- og trefag, matfag og estetiske fag 

 En bedrift som har en mester ansatt har rett til å profilere seg som mesterbedrift 
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2. Overordnede konklusjoner  

I dette kapitlet har vi samlet noen av de viktigste funnene fra evalueringen. En klar utfordring er at mange 

funn er av fagspesifikk art. Selv om det er forbedringspunkter oppfattes mesterbrevordningen som viktig for 

bedriftene.  

Mesterbrevordningen gjør markedet for håndverkstjenester mer effektivt. Det skjer først og fremst ved å sørge 

for at bedriftene får tilgang til kompetanse som gjør dem mer produktive og sosialt ansvarlige. Ordningen gjør 

det dermed i noen grad lettere for forbrukerne å vurdere leverandørenes kvalitet og priser.  

Mesterbrev vurderes som svært nyttig av bedriftene og for håndverksfagene, og vurderes å ha stor verdi. 

Verdien som bedriftene har av ordningen er imidlertid svært forskjellig. En klar konklusjon fra evalueringen er at 

ingen helt vet hva mesterbrev er for noe. Noen kaller det en gründerutdannelse, noen kaller det en ordning, 

andre igjen referer til mesterbrev som kursing av ansatte, andre igjen ser på mesterbrev som en terskel som man 

må stige over for å oppnå nødvendige godkjenninger for bedriften, mens andre igjen ser verdien av å benytte 

den beskyttede mestertittelen.  

Mesterbrev benyttes svært forskjellig av håndverksfagene. Mesterbrev spiller i dag en svært ulik rolle og 

benyttes svært forskjellig for de som er en del av ordningen. Dette gjør at ordningen kommuniseres svært 

utydelig ut i samfunnet og til innkjøpere av håndverkstjenester. Gjennom evalueringen er det kartlagt at mester-

brev har fire hovedfunksjoner for bedriftene. Bruk av logo til profilering, bruk av mester i firmanavnet, til 

ervervelse av kunnskap om ledelse og drift av selskaper og som et incentiv/belønningssystem i bedrifter.  

Ulik motivasjon for å betale den årlige avgiften etter endt mesterutdannelse. Siden mesterbrev er en selv-

finansierende ordning legges aktiviteten og mulighetsrommet for ordningen ut fra antallet mestere som betaler 

årsavgiften. En klar utfordring er at stadig flere tar mesterbrev, men færre betaler den årlige avgiften. Dette betyr 

i praksis at arbeidsmengden til sekretariatet øker i takt med at inntektene bortfaller, gitt at årsavgiften holdes 

konstant. Det koster i dag 700 kroner i året å stå oppført i mesterregisteret. Det å måtte øke avgiften for å dekke 

opp for bortfallet av mestere synes som en mindre bærekraftig strategi. Det bør tas en grundig gjennomgang av 

fagene som ordningen omfatter. Hvert enkelt fag bør ha en klar formening om hva mesterbrev betyr for dem og 

hvorfor det lønner seg for deres håndverkere å både ta mesterbrev og stå oppført i mesterregistrert, også i etter-

kant. Det at nytten av mesterbrev for mange slutter rett etter at utdannelsen er tatt indikerer at utdannelsen 

like gjerne kunne vært gjennomført i regi av en hvilken som helst tilbyder av høyere utdannelse. Utdannelsen 

trenger nødvendigvis ikke være i regi av mesterbrev.  

Mesterbrev er en utdannelse, men gir ingen kvalifikasjon som er gjenkjennbar i utdanningssystemet. 

Utdanningen fremstår som en stadig viktigere del av mesterbrevordningen. I fremtiden bør utdanningen knyttes 

sterkere til de enkelte faggruppenes unike oppgaver, og tilbys av institusjoner som kan gi deltakerne enten 

fagskolepoeng, studiepoeng eller at utdanningsinstitusjonen er NOKUT-godkjent. Det at utdannelsen gir gjen-

kjennbar kvalifikasjon vil styrke betydningen av mesterbrev som utdannelse, både for den enkelte mester og for 

markedet for håndverkstjenester. En utdanning som gir studiepoeng har stor personlig verdi for den enkelte 

mester fordi studiepoeng øker verdien til en arbeidstaker. Det å ta utdannelse gjennom en NOKUT-godkjent 

institusjon gagner mesterbedriftene, der bedriftene enkelt kan synliggjøre og oversette bedriftens kompetanse 

til internasjonale terskelverdier. En bedrift vi snakket med virkelighetsrelaterte utfordringen med at mesterbrev 

ikke gir en kvalifikasjon som er gjenkjennbar i utdanningssystemet. I konkurranse med utenlandske aktører kan 

norske bedrifter komme dårligere ut på krav til formalkompetanse fordi kvalifikasjonen mesterbrev ikke er 

gjenkjennbar i utdanningssystemet i Norge, men i flere andre land. I den grad norske bedrifter får uttelling for 
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mesterbrev er denne på et lavere nivå enn tilsvarende utdannelse i andre land. Dette kan gi en 

konkurransevridning som er uheldig for norske bedrifter.  

Mesterbrev er et næringspolitisk virkemiddel som retter seg både mot forbrukere og bedrifter . Dette gjør at 

mesterbrev har en uklar agenda og målgruppe. Slik ordningen fremstår i dag retter den seg både mot forbrukere 

og leverandører av håndverkstjenester. Dette er etter vårt syn en svært ambisiøs oppgave for et mindre 

virkemiddel. Det at ordningen retter seg mot to større grupper bidrar til å gjøre den mindre tydelig i sin rolle og 

mandat. Særlig kundene er usikker på hva mesterbrev betyr og er, og vurderer mesterbrev lavest som kriterium 

ved kjøp av håndverkstjenester. Mesterbedriftene er også av den oppfatning at kundene ikke vektlegger mester-

brev når de skal kjøpe håndverkstjenester.  

Mesterbrev er en personlig utdannelse, men benyttes til profilering av bedrifter. Det stilles klare krav til hvilke 

kvalifikasjoner som en mester skal inneha. Videre kan en mester knytte sitt mesterbrev opp mot en bedrift. Dette 

gir bedriften rett til å kalle seg en mesterbedrift. Kundene til en bedrift skriver kontrakt med en bedrift og det er 

bedriften som kunden forholder seg til i og under oppdraget. Dette gjør at mesterbrev ikke er optimalt som 

seleksjonskriterium for å skille mellom tilbydere av håndverkstjenester.  
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3. Anbefalinger utover organisasjon 

I dette kapitlet har vi samlet de viktigste anbefalingene fra evalueringen. Anbefalingene er på flere nivåer og 

omfatter både endringer i lovtekst, formål og målsettinger med ordningen og arbeidssystemer som 

sekretariatet benytter. Organiseringen av ordningen og vurderingen av dette er behandlet i et eget kapittel.  

Endringer i lovtekst. Lovens § 5 regulerer når en mester mister sin rett til å kalle seg mester som følge av mangel 

på innbetalt årsavgift. Lovteksten er som følger: «Er fastsatt årsgebyr ikke betalt innen en måned etter påkrav i 

rekommandert brev eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode 

for å sikre at meldingen er mottatt, bortfaller retten til å kalle seg mester.»  

Det å sende rekommandert brev er kostbart og gammeldags. Det å formulere gjennom lov at påkrav kan sendes 

rekommandert synes utdatert. Selv om lovformuleringen åpner for å benytte elektroniske løsninger bør lov-

teksten på dette punktet erstattes med en oppdatert tekst som er i tråd med de løsningene som finnes i dag.  

Forsalg til endringer i formål og målsettinger. Evalueringen viser at dagens målsettinger vanskelig kan måles. De 

er også gammeldagse selv om intensjonene er gode. Mesterbrev er en ordning som skal bidra til å skape effektive 

markeder for håndverkstjenester. Dette bør synliggjøres i formålet med ordningen. En viktig komponent i 

mesterbrev er utdannelse – dette må synliggjøres i målstrukturen til ordningen. Videre må det inn krav til 

bedriften i målstrukturen. Det å sette krav om ryddig forretningsførsel og god skikk kan være et slikt krav til 

bedriftene. Mesterbrev retter seg også mot forbrukerne der mesterbrev har en særlig rolle i å gjøre det enklere 

for forbrukerne å vurdere håndverksleverandørens kvalitet og pris.  

 

Forslag til innføring av et Råd som snakker faggruppenes sak. Mesterbrev er for håndverkere, men det er 

byggfagene som har størst interesse i ordningen. Vi har i evalueringen ikke funnet en tilfredsstillende kontroll-

funksjon for lik og kontinuerlig ivaretakelse av de syv faggruppene i ordningen. Riktignok sendes fagplaner på 

høring til relevante høringsinstanser, men dette er ikke det samme som at fagene selv gir innspill om hva som er 

viktige for dem.  

Selv om mesterbrevnemndas sammensetning endres vil flere av de faggruppene som i dag inngår i mester-

brevordningen være uten direkte representasjon. Vi foreslår derfor at det opprettes et Råd som består av 

representanter fra de syv faggruppene. Dette kan bestå av to representanter fra hver av de syv faggruppene, til 

sammen 14 personer. Dette kan være mestere. Rådet velger sin egen leder blant disse. Rådet skal ikke ha 

beslutningsmyndighet, og trenger dermed ikke lovfestes. Oppgaven skal bestå i å drøfte og gi innspill til 

mesterbrevnemndas ulike saker, samt ansvar for å videreformidle råd og innspill til administrasjonen om hvordan 

mesterbrev kan bidra til å lage et effektivt marked for håndverkstjenester innenfor deres faggruppe. Rådet møtes 

antydningsvis to ganger per år. Rådets leder kan ha observatørstatus med tale- og forslagsrett i mesternemndas 

møter. Skal leder av rådet ha stemmerett må lovteksten endres. 
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Mesterne kan selv gi innspill til hvem som kan representere deres faggruppe inn i rådet og mesterne i faggruppen.  

Gjennomgang av merkeordninger for byggfagene for å realisere gevinster ved tangeringspunkter. Bedriftene 

innen byggfagene forholder seg til flere ordninger i tillegg til mesterbrev. Sentral godkjenning4 er hjemlet i norsk 

lov, mens Godkjent for våtrom og Startbank er frivillige ordninger. I tillegg kommer medlemskap i bransje-

organisasjoner, også frivillige, som stiller ulike krav til sine medlemsbedrifter. Neste år lanserer Forbrukerrådet 

en egen portal for håndverkstjenester – Håndverksportalen.  

Selv om ordningene retter seg mot ulike målgrupper og har klart definerte formål er de også opptatt av mange 

av de samme datapunktene for bedriftene – slik som juridisk og økonomisk dokumentasjon.5 Det å standardisere 

dokumentasjonen bedriftene må levere til de ulike godkjenningene kan forenkle arbeidet og tiden bedriftene må 

benytte på dette. Andre tangeringspunkter av felles interesser på tvers av ordninger kan være synliggjøring av 

kompetanse og utdannelse i bedriftene.  

Mesterne etterspør et element av faglig videreutvikling i utdannelsen. Dagens mesterutdannelse inneholder 

en varierende grad av faglig videreutdanning. Dette er noe mesterne selv etterspør gjennom spørreunder-

søkelsen. Selv om fagkunnskapen ligger til grunn gjennom svenneprøven/fagprøven uttrykker flere mestere et 

ønske om at mesterutdannelsen også skal inneholde en faglig fordypning.   

                                                                 

4 Plan- og bygningsloven 
5 Attest på betalt mva og skatt, firmaattest mm.  
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4. Behov for endringer i organiseringen  

Dette kapitlet vurderer behovet for endringer i organiseringen av mesterbrevordningen og hvordan de ulike 

elementene ved ordningen fungerer.  

 Er mesterbrevordningen unødig ekskluderende? 

En mestertittel er et statlig garantert privilegium som kan gi fortrinn i konkurransen om jobber og oppdrag. Som 

sådan har ordningen en viss ekskluderende effekt på de som ikke har mesterbrev. Håndverkere som gjennom 

lang erfaring har skaffet seg en realkompetanse som setter dem i stand til å levere minst like god kvalitet minst 

like effektivt som en mester, vil bli disfavorisert sammenlignet med en ung håndverker som har skaffet seg 

mestertittel kun i kraft av å oppfylle formelle kvalifikasjonskrav. Kunnskaper ervervet gjennom lang erfaring, eller 

gjennom ekvivalente utdanningsløp som av ulike grunner ikke godkjennes, risikerer å bli diskriminerte. Det skjer 

i så fall ikke fordi kunnskapene er mindre relevante for å utøve yrket, men fordi kompetansen mangler en formell 

tittel som signaliserer verdifull informasjon til forbrukerne.  

Mestertittelen gir forbrukerne markedssignaler som reduserer innslaget av asymmetrisk informasjon. Som sådan 

bidrar ordningen til å skape et mer effektivt marked. Spørsmålet er om denne effektivitetsgevinsten overskygges 

av det effektivitetstapet som følger av å fortrenge håndverkere som har minst like god kompetanse, men som 

har skaffet seg det på andre måter enn de som inngår i mesterbrevordningen. I så fall blir resultatet at ordningen 

gjør markedet for håndverkstjenester mindre effektivt, i strid med ordningens formål.  

Flere ting tyder imidlertid på at mesterbrevordningens mulige ekskluderende effekter er av begrenset betydning, 

og at de i den grad de eksisterer, er i ferd med å bli mindre viktige. For det første representerer et mesterbrev 

bare en delvis profesjonalisering av håndverksyrkene. En mestertittel er langt mindre diskriminerende overfor 

håndverkere med tilsvarende realkompetanse enn det ville vært dersom det ga mestrene eksklusiv tilgang, ikke 

bare til en tittel, men også til å praktisere yrket. For det andre har mesterbrevnemnda nylig vedtatt tre forskrifter 

som utvider måten kompetansekravene til å bli mester kan oppfylles på. Både utdanning fra utlandet, real-

kompetanse ervervet gjennom praksis, og andre utdanninger enn mesterutdanningen kan under bestemte 

forutsetninger kvalifisere for mestertittel.6 

Det er imidlertid grenser for hvor lite ekskluderende mesterbrevordningen kan bli, før den tappes for 

informasjonsverdi for forbrukerne. Ordningen må kunne skille de mest kompetente og effektive håndverkerne 

fra de middelmådige og dårlige. Hittil har ordningen basert seg på mesterutdanning som det dominerende 

differensierende kriteriet. Skal et mesterbrev skille ut de beste håndverkerne må denne utdanningen være mest 

mulig unik. Jo mer generelt utdanningsgrunnlaget er, og jo mer det kan erstattes med antall års praksis, jo mindre 

informasjonsverdi får selve mesterbrevet for forbrukerne. En måte å gjøre ordningen mer unik på er å differen-

siere utdanningen ved å rette den mer inn mot de enkelte fagområder, og knytte den sterkt til praktisk arbeid, 

slik bygningsfagene nå er i ferd med å gjøre.7  

Mesterbrevordningen illustrerer et klassisk dilemma. Utdanninger som gir tydelige signaler om forskjellen på 

gode og mindre gode leverandører kan redusere asymmetrisk informasjon, men risikerer samtidig å gjøre 

                                                                 

6 Se Lovdata, FOR-2015-04-09-418, FOR-2015-04-09-419, FOR-2015-04-09-420. 
7 Se www.blimester.com 
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ordningene så ekskluderende at realkompetanse ervervet på andre måter diskrimineres, og dermed svekke 

konkurransen i markedet.  

 Er dagens sanksjoner relevante?  

Et statlig garantert privilegium, slik tillatelse til å bruke mestertittelen er et eksempel på, er et kollektivt gode. 

Den enkelte håndverker, og den enkelte faggruppe, kan gjøre nytte av ordningen, uten selv å bidra til å bære 

kostnadene ved å opprettholde den. For å sikre oppslutning om ordningen må staten bruke sin rett til myndig-

hetsutøvelse til å kreve inn gebyrer og avgifter, og iverksette sanksjoner overfor de som unndrar seg for-

pliktelsene. Uten slike sanksjoner vil den enkelte håndverker fristes til å gjøre nytte av ordningen uten selv å 

bidra til å finansiere den, eller fortsette å benytte mestertittelen uten å ta seg bryet med å opprettholde de 

kompetanse- og kvalitetskravene som ordningen forutsetter.  

Mesterbrevordningens utfordring er imidlertid at det er frivillig å benytte seg av det privilegiet den medfører. 

Statlige pålegg og sanksjoner som skal sikre oppslutning om ordningen vil møte samme utfordring som å gjøre 

det frivillig å betale skatt. På samme måte som folk bare vil være villige til å betale skatt dersom de har personlig 

nytte av det, vil statlige sanksjoner overfor håndverkere som unndrar seg forpliktelsene bare styrke mester-

brevordningen dersom håndverkerne ser seg personlig tjent med den. Mye tyder på at nytten av ordningen i dag 

oppleves forskjellig i ulike faggrupper.  

Kapittel 3 viste at oppslutningen om mesterbrevordningen er størst i byggfagene. Det er flere som skaffer seg 

mesterbrev, flere som betaler årsavgift, og flere som bruker mestermerket til å profilere seg, i byggfagene enn i 

de andre håndverksfagene. 77 prosent av de ca. 17 000 håndverkere som har mesterbrev tilhører byggfagene. 

Dagens finansieringssystem betyr i praksis at byggfagene bærer det meste av kostnadene med en ordning som 

de øvrige seks fagområdene har tilgang til. Byggfagene betaler dermed mer enn de selv har direkte nytte av. 

Denne skjevfordelingen kan utgjøre en trussel mot en mesterbrevordning som omfatter samtlige håndverksfag. 

Byggfagene kan fristes til å knytte mesterutdanningen sterkere til sine fag. Tegn til dette er allerede synlig. Åtte 

bransjeforeninger i byggenæringen har utarbeidet en egen mesterutdanning med utgangspunkt byggfagenes 

utfordringer og erfaringer (www.blimester.com). Tilbudet skal følge mesterutdanningens felles studieplaner, 

men fylle disse med et innhold som er spesielt tilpasset byggenæringen. Dersom slike tilløp utvikler seg videre 

kan de øvrige håndverksfagene se på mesterbrevordningen som stadig mindre relevant for sin egen del, og 

kanskje ende opp med å trekke seg ut.  

Skjevfordelingen mellom fagområdene bunner sannsynligvis ikke i at gebyrer og avgifter er for høye. Som 

redegjort for andre steder i rapporten er årsavgiften for å være tilknyttet ordningen etter å ha skaffet seg et 

mesterbrev på 700 kroner. Dette vil være overkommelig for de fleste. Årsaken til den lave oppslutningen ligger 

sannsynligvis mer i at de fleste utøvere innen seks av de sju håndverksfagene som omfattes av ordningen finner 

den så lite relevant at de ikke ser poenget med å skaffe seg mesterutdanning, eller fortsette å betale den 

beskjedne årsavgiften. For å motvirke skjevfordelingen mellom fagområder kan dermed løsningen være å knytte 

iverksettingen av mesterutdanningens felles studieplaner sterkere til de enkelte håndverksfagene, slik 

«blimester.com» er et eksempel på innen byggfagene. Dette vil i så fall kreve at det åpnes for flere alternative 

leverandører av utdanningen enn tilfellet er i dag, der Folkeuniversitetet har en nærmest enerådende posisjon 

som tilbyder. 

Ved å differensiere studieplanene, og knytte det konkrete innholdet i undervisningen nærmere til de enkelte 

fagområdenes unike kompetansebehov, kan utdanningen bli mer direkte nyttig for ulike faggruppers unike 

behov. Mesterbrevordningen vil bli mindre sårbar for at noen faggrupper kan være gratispassasjerer på 

http://www.blimester.com/
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utdanning finansiert av andre. Betalingsviljen vil ventelig øke hos alle de involverte. Dermed vil hele mester-

brevordningen bli mer økonomisk robust. Skulle noen faggrupper allikevel finne ut at utdanningstilbudet er 

perifert i forhold til deres unike behov kan de se seg tjent med å tre ut av ordningen. I sin ytterste konsekvens 

kan resultatet bli at byggfagene, som i dag er alene om å gjøre utstrakt bruk av ordningen, blir alene igjen, og at 

mesterbrev blir en eksklusiv ordning for byggenæringen. Et slikt utfall kan synes dramatisk i forhold til dagens 

situasjon, men kan på sikt vise seg mer bærekraftig enn dagens ordning, der sju ulike faggrupper har vanskelig 

for å utforme et konsept som er like attraktivt for alle.  

Et alternativ til faglig differensiering er å gjøre ordningen mer attraktiv for ulike fagområder ved å styrke 

mesterbrevets generiske merkeverdi. I dag assosieres merket primært med faglig kompetanse og dyktighet. 

Samtidig stiller samfunnet og tidsånden økte krav til god forretningsførsel og sosial ansvarlighet. Arbeidslivs-

kriminalitet ses på som et samfunnsproblem, og måten håndverksfag utøves på er en sentral del av diskusjonen 

om hvordan problemet kan håndteres. Mesterbrevordningen kan imøtekomme utfordringen ved å skjerpe 

kravene til hvordan fagene praktiseres, og ved å gjøre mestermerket til et signal om å tilhøre det seriøse 

arbeidslivet. En slik merkeverdi vil imidlertid være et kollektivt gode som den enkelte håndverker kan nyte godt 

av selv om vedkommende slurver, og i verste fall jukser, med å etterleve kravene til god skikk. For å beskytte 

merkets verdi kreves det aktivt tilsyn med måten mestere driver sin virksomhet på. Nemnda og sekretariatet må 

eventuelt drive tilsyn og kontrollere at regler og normer etterleves, og sanksjonere mestere som ikke driver sin 

virksomhet i henhold til normer og god skikk. Slike sanksjoner kan ta form av gebyrer og bøter, og i verste fall 

eksklusjon fra ordningen.  

 Er nærings- og fiskeridepartementet et godt hjem for mesterbrevordningen? 

Mesterbrevordningens rolle som et næringspolitisk virkemiddel som forvaltes av Nærings- og fiskeri-

departementet understrekes i en rekke offentlige dokumenter. Ordningens betydning trekkes blant annet frem 

i departementets stortingsmelding «Mangfold av vinnere» fra 2012 - 2013. Mesterbrev ses som et av flere tiltak 

for å styrke kompetansen i arbeidslivet, og som et virkemiddel til å øke samfunnets verdiskaping.  

Så lenge økt verdiskaping er mesterbrevordningens overordnede formål er det naturlig at lovansvaret er plassert 

i Nærings- og fiskeridepartementet. Alternativt kunne mesterbrevet blitt definert som et utdanningspolitisk 

virkemiddel, hvis viktigste formål er å sikre rekruteringen til yrkes- og håndverksfagene. Statistisk sentralbyrå har 

vist at etterspørselen etter arbeidstakere med slik utdanning vil øke frem til 2030. Mesterbrevet er den høyeste 

kompetansen en håndverker kan oppnå innen sitt fag, og kan være med å styrke yrkesfagene både når det gjelder 

status, rekruttering og kompetanse. Næringsmeldingen som ble referert i forrige avsnitt viser blant annet til at 

ordningen har særlig stor betydning for kompetanse og faglig oppdatering i bygge- og anleggsnæringen.  

Dersom ordningens utdanningspolitiske rolle defineres som ordningens hovedformål kunne man vurdere å flytte 

lovansvaret fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kunnskapsdepartementet. Mesterbrevordningen er imidler-

tid tettere knyttet til arbeidslivet enn mange andre utdanninger. Dette kommer til uttrykk på flere måter. 

Næringsmeldingen hevder at ordningens særpreg er at den utvikles og oppdateres i samarbeid med arbeidslivets 

parter på bransjenivå. Partene innstiller også aktuelle personer til å sitte i mesterbrevnemnda. Utdanningen 

gjennomføres også i tett kontakt med arbeidslivet. Det er ikke uvanlig å ta utdanningen mens man er i full jobb. 

En mester skal ikke bare kunne sitt fag, men også drive en sunn forretning, opptre med respekt for arbeidslivets 

regler, og dermed bidra til å gjøre markedet for håndverkstjenester både mer effektivt og seriøst. Mot en slik 

bakgrunn virker det for snevert å definere et mesterbrev som en utdanning på lik linje med de som vanligvis 

tilbys gjennom det ordinære norske utdanningssystemet, og som forvaltes av Utdanningsdepartementet. 

Riktignok administrerer utdanningsdepartementet flere utdanninger som gjennomføres i samarbeid med 
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næringslivet. Disse utdanningene er imidlertid normalt ikke tillagt så omfattende nærings- og arbeidsmarkeds-

politiske funksjoner som mesterbrevordningen. Dersom mesterbrevet skulle forvaltes av Utdanningsdeparte-

mentet i stedet for av NFD, kan det bidra til å svekke ordningens relevans og særpreg, og føre til at den forsvinner 

i mengden av ordinære utdanningstilbud.  

Av og til argumenteres det for at mesterbrevordningen også skal ha som formål å ta vare på ulike håndverks-

faglige tradisjoner. 185 fagområder fører i dag fram til fag- eller svennebrev. Mange mesteryrker risikerer å dø 

ut som et resultat av teknologisk utvikling. NRKs realityserie «Anno» har økt bevisstheten om den kulturelle og 

historiske verdien av å ta vare på håndverkstradisjoner. Mesterbrevordningen kunne i prinsippet se det som et 

samfunnsansvar å ta vare på særlig de håndverksfagene med dårligst rekruttering. Et slikt samfunnsansvar ville 

innebære at mesterbrevordningen ble pålagt et kulturpolitisk formål i tillegg til det næringspolitiske. Det dreier 

seg i så fall om et tilleggsmål, og ikke et hovedmål. Selv om mange håndverksfag trues av den teknologiske 

utviklingen virker det lite hensiktsmessig å gi mesterbrevordningen kulturpolitiske oppgaver.8 Dels er det tvilsomt 

om de som administrerer ordningen har tilstrekkelig museal kompetanse til å fylle oppgaven. Den kulturelle 

verdien av å ta vare på håndverksfagene, for eksempel gjennom å etablere håndverksmuseer, vil dessuten 

komme mange flere enn dagens aktive håndverkere til gode. Det virker derfor mer rimelig å finansiere slike tiltak 

over offentlige kulturbudsjetter. 

 Er staten en tilstrekkelig aktiv eier? 

Mesterbrevnemndas forskriftskompetanse gjør at nemnda har mye til felles med et statlig direktorat, men uten 

å være det formelt. Nemnder fungerer normalt mer uavhengig av departementet enn det som er vanlig for 

underliggende forvaltningsetater. Det kan være grunnen til at Nærings- og fiskeridepartementet ikke praktiserer 

etatsstyring på samme måte overfor nemnden, som overfor sine direktorater. Nemnden mottar som tidligere 

nevnt heller ikke statstilskudd, og dermed heller ikke et årlig tilskuddsbrev med presisering av mål, resultat-

forventninger og rapporteringskrav. Departementet gjennomfører to kontaktmøter med nemnda per år. På 

møtene presenterer nemnda sitt pågående arbeid og sine fremtidige planer for mesterbrevordningen, men uten 

at dette får særlige konsekvenser i form av oppfølging fra departementets side. Størrelsen på gebyrene, og hvem 

som kan være aktuelle kandidater til å sitte i nemnda, diskuteres ikke på kontaktmøtene.  

Mesterbrevordningen blir ikke prioritert av departementet. Den mottar som nevnt ikke offentlig økonomisk 

støtte. Kontaktmøtene brukes i liten grad som utgangspunkt for å diskutere hvordan ordningen kan endres og 

videreutvikles. Det til tross for at ordningens næringspolitiske betydning understrekes i departementets 

stortingsmelding «Mangfold av vinnere». I meldingen heter det at departementet er i dialog med nemnda om 

hvordan ordningen kan fornyes og videreutvikles, og at departementet vil bidra i arbeidet med å finne gode 

løsninger. Departementet begrunner behovet for å engasjere seg med økende kompetansekrav, både nasjonalt 

og internasjonalt, og nye myndighetskrav, spesielt overfor byggenæringen. Dette gjør det ønskelig at departe-

mentet deltar i arbeidet med å fornye både innhold og struktur i utdanningen. Medlemmer av mesterbrev-

nemnda og nemndas sekretariat opplever imidlertid Nærings- og fiskeridepartementet som usynlige, og som lite 

aktive «eiere». Det ser dermed ut til å være en viss avstand mellom departementets idealer og realiteter på dette 

området.  

                                                                 

8 I forarbeidene uttales det at det tilligger mesterbrevnemnda å vurdere om fag bør ut av ordningen dersom faget har 
mistet sin berettigelse (Ot.prp. nr 30 (1985-86) side 27. Nemda står fritt til å allokere ressursbruken og kan bestemme 
at ressurser ikke bør brukes på fag som har mistet sin berettigelse i dag.  
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Satt på spissen kan departementets oppfølging av mesterbrevordningen karakteriseres som «benign neglect». 

Departementet gir ordningen velvillig omtale i sine oversikter over næringspolitiske virkemidler, for eksempel i 

stortingsmeldingen «Mangfold av vinnere», og utfører det minimum av administrative funksjoner som kreves for 

å opprettholde mestertittelens lovbeskyttelse, men følger i liten grad opp sine intensjoner om å samarbeide med 

nemnda om å videreutvikle ordningen. Et stykke på vei er en slik tilbakeholdenhet i samsvar med mesterbrev-

ordningens intensjoner. Lovens forarbeider understreker at nemnda skal ha stor autonomi til å prege ordningen. 

Nemnda har også best tilgang til informasjon og kompetanse om hvordan ordningen fungerer og kan videre-

utvikles. Nemndas autonomi, med sterk forankring hos arbeidslivets parter, er en forutsetning for at ordningen 

skal fylle sin mangefasetterte funksjon i arbeidslivet. Utstrakt autonomi er imidlertid ikke til hinder for at departe-

mentet kan følge opp sine intensjoner, slik de blant annet gir uttrykk for i stortingsmeldingen om næringspolitikk, 

om å samarbeide med nemnda og arbeidslivets parter om å videreutvikle ordningen. Ordningens gjennom-

slagskraft i næringslivet ville også være tjent med at departementet ga den større plass i sin kommunikasjons-

strategi. Med dagens praksis risikerer departementet å fremstå som utydelige på hva de vil med ordningen, og 

på hvilken konkret rolle og betydning ordningen har i den næringspolitiske porteføljen.  

Partene i arbeidslivet har mesterbrevets utvikling og fremtid i varierende grad på sine prioriteringslister. Dermed 

vil det i praksis være mesterbrevnemnda, og nemndas sekretariat, som styrer ordningen, men uten å kunne la 

være å forholde seg til det den oppfatter som departementets utydelig uttalte forventninger til ordningen. Dette 

kan gjøre nemnda mer passiv i arbeidet med å posisjonere mesterbrevordningen i et arbeidsliv preget av økende 

innslag av internasjonale aktører, og av nye arbeidsmåter i kjølvannet av den teknologiske utvikling.  

I stortingsmeldingen «Mangfold av vinnere» begrunner Nærings- og fiskeridepartementet mesterbrev-

ordningens betydning blant annet med nye kompetanse- og myndighetskrav som utviklingen i næringslivet 

skaper, ikke minst innen byggenæringen. For å komme i gang med en slik prosess vil det være en fordel om 

departementet blir tydeligere på hva det mener med, og vil med, mesterbrevordningen. Det innebærer at 

Nærings- og fiskeridepartementet avklarer om det i det hele tatt ønsker å fortsette å ha lovansvar for ordningen. 

Dersom staten ønsker at mesterbrevet skal fortsette å ha en næringspolitisk rolle er det naturlig at lovansvaret 

bli værende der det er. Skal det flyttes til et annet departement, bør det være fordi ordningen gis et annet formål. 

Dersom departementet konkluderer at ordningen har begrenset næringspolitisk betydning, og først og fremst er 

et ledd i håndverksfagenes strategi for å styrke sin markedsposisjon, er det naturlig å spørre om ordningen 

fortsatt bør være lovfestet, eller om mestermerket kan «privatiseres» og beskyttes på andre måter.  

Skulle Nærings- og fiskeridepartementet konkludere med at mesterbrevet fortsatt er et viktig næringspolitisk 

virkemiddel som krever en mer omfattende statlig myndighetsutøvelse, vil neste skritt være å bli tydeligere på 

hvilke konkrete konsekvenser dette vil få, og å gå i dialog med mesterbrevnemnda og sekretariatet for å lage en 

strategi og handlingsplan for å videreutvikle ordningen.  

 Hvordan bør mesterbrevutdanningen organiseres? 

Mesterbrevnemnda har ansvar for mesterutdanningen. Nemnda bestemmer hvilke fag mesterutdanningen skal 

bestå av, og hvilken utdanning og praksis som skal kreves. Fra høsten 2016 iverksettes nye studieplaner med tre 

hovedkomponenter: Bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. Læreplanen i bedriftsledelse er felles for 

alle mesterfagene, faglig ledelse er tilpasset de ulike gruppene av mesterfag, mens faglig fordypning gir en 

fordypning i det enkelte mesterfaget. De nye studieplanene, som i prinsippet ble vedtatt i 2011, innebærer en 

viss forskyving av faginnholdet. Utdanningen skal fortsatt gi en kompetanse til å opprette og lede håndverks-

bedrifter. Samtidig knyttes temaene sterkere til å drive og lede virksomheter innen de ulike fagområdene. Faglig 
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ledelse knyttes til de ulike gruppene av mesterfag – for eksempel byggefag og matfag. Samtidig tilføres ut-

danningen mer faglig fordypning i det enkelte mesterfag – for eksempel rørleggermester og kokkemester.  

En sterkere kopling av utdanningen til de enkelte mesterfagene kan gjøre mesterutdanningen mer relevant blant 

de faggruppene som i liten grad benytter ordningen i dag. Det vil i praksis si at ordningen kan bli mer attraktiv 

også for andre fag enn byggfagene. Imidlertid kan utdanningens attraktivitet svekkes av at dens faglige nivå og 

status fortsatt kan fremstå som lav og uklar, sammenlignet med andre yrkesutdanninger som går utover videre-

gående skole.  

De fleste utdanninger som bygger på videregående skole tildeles i dag fagskolepoeng eller studiepoeng som 

uttrykk for studienes omfang og faglige kvalitet. Studiepoeng tildeles etter fullførte studier ved universiteter og 

høyskoler som gjerne har et akademisk preg. Fagskoleutdanning er gjerne mer praktisk rettet inn mot å erverve 

seg kunnskap og praktiske ferdigheter som trengs i bedrifter. Fagskolepoeng og studiepoeng kan bare tildeles 

studier som er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).  

Mesterbrevutdanningen kan øke sin attraktivitet, status og profesjonalitet ved å bestå av kurs som gir minst 

fagskolepoeng. I hovedsak vil kurs og undervisning være på fagskolenivå, men det finnes også eksempler på kurs 

som tilbys av universiteter og høyskoler som gir studiepoeng, og som bør kunne innpasses i studieporteføljen.  

Undervisningen i mesterfag har frem til i dag i hovedsak blitt ivaretatt av Folkeuniversitetet. Argumentet for 

dette har blant annet vært Folkeuniversitetets tilgjengelighet over store deler av landet. Tre hensyn kan 

imidlertid gjøre det naturlig å anvende et bredere knippe av leverandører. For det første utvikles det fortløpende 

digitale undervisningsmetoder som gjør geografisk tilstedeværelse i undervisningen mindre påkrevd. «Blended 

learning», der deltakerne kombinerer fysiske samlinger med digitale klasserom, blir vanlig innen de fleste fag-

områder. For det andre vil det økende innslaget av undervisning tilpasset ulike mesterfag åpne for mer 

spesialiserte tilbud. Et eksempel på dette er «www.blimester.com», som er et nytt tilbud initiert og utviklet av 

åtte bransjeforeninger i byggenæringen. For det tredje fører den sterke bindingen til én leverandør (Folke-

universitetet) til at utdanningen blir mindre eksponert for de endringsimpulsene som følger med å benytte 

forskjellige leverandører. I tillegg mister man anledning til å dra fordeler av konkurranse leverandørene imellom. 

Det er i dag tre godkjente tilbydere av mesterutdanning: blimester.com, Folkeuniversitetet og Statens fagskole 

for gartnere og blomsterdekoratører – VEA.  

 Er nemndas sammensetning optimal? 

Gjennomføringen av mesterbrevordningen ivaretas av mesterbrevnemnda. En nemnd er en komité som har fått 

delegert besluttende myndighet i bestemte saker. Nemnder må innrette seg etter lover, regler og spesifikke 

retningslinjer for sin virksomhet, men står ellers fritt til å bestemme i enkeltsaker som er innenfor deres 

fullmakter. Et departement kan ikke instruere en underliggende nemnds beslutning i en enkeltsak, slik de kan 

med beslutninger i underliggende direktorater. Til gjengjeld kan nemnders beslutninger ofte påklages av de som 

berøres av dem, og da gjerne til uavhengige klageorganer organisert som nemnder. Når de fleste statlige klage-

organer har status som nemnder er det nettopp på grunn av nemndenes uavhengighet av departementer i 

enkeltsaker.  

Mesterbrev tildeles på bakgrunn av kvalifikasjonskrav som blir stilt i medhold av mesterbrevloven. Fastsettelse 

av kvalifikasjonskravene, og av den utdanning og erfaring som må til for å oppfylle dem, er en form for statlig 

myndighetsutøvelse. Samtidig skal kvalifikasjonskrav og utdanningsløp forankres hos arbeidslivets parter. 
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Kombinasjonen av statlig myndighetsutøvelse og nær kopling til arbeidslivets parter er et av mesterbrev-

ordningens fremste kjennetegn. Fire av fem medlemmer i mesterbrevnemnda er pekt ut av NHO eller LO, enten 

direkte, eller via Samarbeidsrådet for yrkesopplæring.  

Den nære koplingen til arbeidslivets parter tilsier en organisasjonsform som gir betydelig selvstendighet, sam-

tidig som departementet må gis mulighet for å trekke opp overordnete rammer for virksomheten. Organisering 

i en mesterbrevnemnd er en hensiktsmessig avveiing av slike hensyn.  

De studieplanene som iverksettes høsten 2016 vil som tidligere nevnt kople mesterbrevutdanningen tettere til 

de sju faggruppene som i dag er med i ordningen. For å ivareta denne koplingen når studieplanene iverksettes 

bør alle de sju faggruppene ha mulighet til å gi uttrykk for sine unike behov i nemndas arbeid. Dette tilsier en 

endring i mesterbrevnemndas rekruttering og organisasjon. 

Mesterbrevloven bestemmer som nevnt over at NHO og LO skal foreslå ett medlem hver til nemnda; Rådet for 

fagopplæring i arbeidslivet (nåværende Samarbeidsrådet for yrkesopplæring) foreslår to medlemmer fra hen-

holdsvis arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, mens vedkommende departement foreslår ett. I praksis har dette 

ført til at nemnda består av to medlemmer fra LO, to fra NHO, og en leder foreslått av departementet. Erfaring 

tyder imidlertid på at medlemmene fra LO og NHO er mer generiske representanter for partene enn typiske 

representanter for håndverksfagene. Dette kan føre til at informasjon om teknologiske og andre faglige endringer 

i håndverksfagene ikke er tilstrekkelig nært tilstede rundt bordet under nemdas diskusjoner og beslutninger. Det 

kan derfor være grunn til å vurdere om mesterbrevlovens §6, 2. ledd, endres til følgende: 

«Mesterbrevnemnda skal bestå av 5 medlemmer, herav oppnevnes 2 medlemmer med direkte 

tilknytning til håndverksfagene etter forslag fra Næringslivets Hovedorganisasjon, og 2 medlemmer 

med direkte tilknytning til håndverksfagene etter forslag fra Landsorganisasjonen i Norge. 1 medlem 

oppnevnes etter forslag fra vedkommende departement». 

Siden hovedhensikten med nemnda er å sikre at partene er godt representert foreslås det at ordningen med å la 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring oppnevne to representanter bortfalle. Erfaring har vist at Samarbeidsrådet 

uansett ender opp med å innstille personer fra LO og NHO.  

Selv om nemndas sammensetning endres slik det er foreslått over vil flere av de faggruppene som i dag inngår i 

mesterbrevordningen være uten direkte representasjon. En løsning på dette kan være at nemnda vurderer å 

oppnevne et Råd. Dette kan bestå av to representanter fra hver av de syv faggruppene, til sammen 14 personer. 

Rådet velger sin egen leder blant disse. Rådet skal ikke ha beslutningsmyndighet, og trenger dermed ikke 

lovfestes. Oppgaven skal bestå i å drøfte og gi innspill til mesterbrevnemndas ulike saker. Rådet møtes antyd-

ningsvis to ganger per år. Rådets leder kan ha observatørstatus med tale- og forslagsrett i nemndas møter.  

 Fungerer arbeidsdelingen mellom nemnd og sekretariat optimalt? 

Intervjuene som er gjennomført tyder på at forholdet mellom mesterbrevnemnda og sekretariatet fungerer mye 

på samme måte som forholdet mellom et reaktivt styre og en proaktiv administrasjon i en bedrift. Nemnda nøyer 

seg stort sett med å diskutere og vedta saker etter innspill fra sekretariatet. I noen saker vil nemnda modifisere 

sekretariatets forslag, eller sende saker tilbake for ytterligere bearbeiding. Imidlertid kommer initiativ, 

utredninger, argumentasjon og forslag stort sett fa sekretariatet. Det gjelder også i spørsmål som det er opp til 

nemnda selv å avgjøre, og som senere skal legge føringer på sekretariatets arbeid.  
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Et visst innslag av en slik arbeidsdeling vil naturlig være tilstede, og henge sammen med at administrasjonen 

arbeider med sakene på daglig basis, mens styret møtes kun periodevis. Mesterbrevnemnda møtes som tidligere 

nevnt 4-5 ganger per år. Dersom virksomheten forvalter en etablert ordning, og ikke eksponeres for endrings-

press, trenger det imidlertid ikke være noen ulempe at styret, i dette tilfellet nemnda, innskrenker seg til å ha en 

reaktiv og kontrollerende rolle. Saken kan imidlertid stille seg annerledes dersom virksomheten har behov for å 

gjennomføre betydelige endringer, og er utsatt for sterke endringsimpulser utenfra, for eksempel i form av ny 

teknologi og økende konkurranse. I slike tilfeller tilsier styrets strategiske ansvar en mer proaktiv rolle, og vilje til 

å ta en mer styrende rolle overfor sekretariatet. Styret har uansett det overordnede ansvaret for virksomheten, 

og dersom administrasjonen, i dette tilfellet sekretariatet, gis for stor plass, kan det skape uryddige ansvars-

forhold mellom sekretariat og styre. En uryddig ansvarsdeling vil gå ut over virksomhetens handlekraft.  
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5. Er mesterbrev et næringspolitisk virkemiddel?  

I dette kapitlet ser vi på mesterbrev og ordningens rolle som næringspolitisk virkemiddel. Kapitlet belyser også 

funn fra evalueringen som har implikasjoner for organiseringen av ordningen.  

Mesterbrevordningen er frivillig og finansiert av medlemmene gjennom årsavgift og administrasjonsgebyr. 

Beløpet fastsettes av departementet etter anbefaling fra Mesterbrevnemnda. En effektiv organisasjon som 

utfører de riktige oppgavene til riktig pris er viktig for å nå målene.  

Dette kapitlet diskuterer om dagens organisering av mesterbrevordningen er hensiktsmessig, og hvilke 

organisatoriske endringer som eventuelt bør gjennomføres for større måloppnåelse. Dagens organisasjon 

vurderes ut fra om den oppfyller mesterbrevordningens formål, og om det finnes alternative organisasjons-

former som er mer hensiktsmessige. Organisering er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel til å gjennomføre 

strategier og oppnå målsettinger.  

 Mesterbrevordningens formål som næringspolitisk virkemiddel 

Mesterbrevloven gjør mester til en beskyttet tittel, som kun kan tildedeles personer som tilfredsstiller nærmere 

bestemte kvalifikasjonskrav. Loven har ingen bestemmelser om ordningens formål. Som det er redegjort for 

tidligere i denne rapporten ble formålet gitt i lovens forarbeider (se kapittel 4). Opprinnelig ble formålet 

formulert som å beskytte og opplyse forbrukerne, og bidra til å opprettholde høy faglig standard innen hånd-

verket. Nyere offentlige dokumenter bygger videre på dette, og ser samtidig mesterbrevordningen i et større 

samfunnsperspektiv, og som del av en næringspolitisk portefølje. Blant annet heter det i stortingsmeldingen om 

næringspolitikk fra 20212/13: 

Mesterbrevordningen er et næringspolitisk virkemiddel, og siktemålet med mesterutdanningen er å gi kunnskap 

og kompetanse til å drive en lønnsom og seriøs virksomhet og utføre tjenester i henhold til myndighetskrav.9  

Som et næringspolitisk virkemiddel er mesterbrevordningens overordnede formål å bidra til økt verdiskaping 

gjennom å skape et mer effektivt marked for håndverkstjenester. NFD understreker betydningen av at mester-

utdanning gjennomføres mens man er i arbeid, slik at man bidrar til verdiskaping selv om man er under 

utdanning.10 Ordningen skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser, og skape samfunnsøkonomisk verdi 

utover den direkte nytten for involverte forbrukere og håndverkere. Størst mulig verdiskaping og mest mulig 

effektiv bruk av samfunnets ressurser er mesterbrevordningens samfunnsoppdrag.  

Mesterbrevordningen er ment å fungere som et næringspolitisk virkemiddel på tre måter.11 

 

Mesterbrevordningen skal styrke tilbudet av kompetente og etterspurte håndverkere. En mester signaliserer 

at vedkommende hører til en «klubb» man ikke slipper inn i uten å besitte den høyest mulige utdanning i sitt fag. 

                                                                 

9 Meld. St. 39 (2012/2013) Mangfold av vinnere, s. 92 
10 Op.cit., s. 91. 
11 Denne tredelingen har etter hvert festet seg som den vanlige måten å beskrive mesterbrevordningens formål på. Se 
for eksempel Ot.prp. nr. 14 (2008/2009) Om lov om endringer i lov 20. juni 1986 om mesterbrev i håndverk og annen 
næring. Se også kapittel 4.2 i denne rapporten. Det varierer imidlertid hvorvidt de tre formålene koples eksplisitt til å 
skulle bidra til økt verdiskaping og mer effektive markeder.  
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Ordningen skal bygge status gjennom å signalisere eksklusivitet vis-à-vis håndverkere med fagbrev eller svenne-

brev. Muligheten for å bli tatt opp i «mesterklubben» skal gjøre håndverksfaget til en mer attraktiv karrierevei. 

Samtidig vil det utdanningsløpet man må gjennom for å bli tatt opp i klubben øke kompetansenivået i yrket.  

Mesterbrevordningen skal skape produktive og sosialt ansvarlige håndverksbedrifter. Et mesterbrev skal både 

kvalifisere for å etablere bedrifter, og praktisere «sunn drift».12 Bedriftene skal dels driftes effektivt, og levere 

håndverkstjenester av høy kvalitet med minst mulig bruk av ressurser. Samtidig skal bedriften etterleve 

myndighetskrav og sosiale normer om god skikk. Effektive markeder krever mer enn at bedrifter er formåls- og 

kostnadseffektive. De må også opptre på måter som gir dem sosial og etisk legitimitet. Lover og regler må 

etterleves, og inngåtte avtaler og «kjøreregler» respekteres. Etablerte normer og verdier må tidvis utfordres i 

innovasjonens tjeneste, men ikke ved å bruke virkemidler som fratar bedriften troverdighet hos essensielle 

aktører.  

Mesterbrevordningen skal motvirke asymmetrisk informasjon mellom forbruker og håndverker. Forbrukerne 

har normalt mindre tilgang enn håndverksbedriftene på informasjon om kvalitet og riktig pris på tjenester de vil 

ha utført. Problemet er størst for forbrukere som er «engangere13» i markedet, og som mangler kjøpserfaring.14 

Profesjonelle innkjøpere er mindre sårbare. De er «gjengangere» som har bedre tilgang på informasjon og 

erfaring med ulike håndverksbedrifters kompetanse og pålitelighet. Asymmetrisk informasjon gjør det vanskelig 

for forbruker å vurdere om en tjeneste er verdt prisen. Mange forbrukere vil derfor vegre seg mot å betale en 

høy pris, selv om det med tiden skulle vise seg at tjenesten var verdt det. Etterspørselen etter fagarbeid av høy 

kvalitet blir dermed mindre enn den kunne vært, dersom forbruker hadde vært mer sikre på hva håndverkeren 

faktisk ville levere. Markedet vil være ineffektivt: Håndverkstjenester av høy kvalitet, som forbruker egentlig 

ønsker seg, og som de ville kjøpt dersom de hadde hatt mer informasjon, vil ikke bli produsert i optimal mengde. 

«Lavprisbedriftene» vil gradvis dominere markedet, mens kostnadseffektivitet vil bli prioritert på bekostning av 

høy kvalitet. Mesterbrevordningen skal motvirke en slik markedsimperfeksjon, dels ved å signalisere til forbruker 

hvilke håndverkere som er mest seriøse, og kan forventes å leve opp til inngåtte forpliktelser, og dels ved å 

dokumentere hvem som har mest kompetanse til å levere tjenester av høy kvalitet. Denne mekanismen 

forutsetter imidlertid at mestere som unnlater å leve opp til sine løfter kan straffes, for eksempel ved å miste 

mestertittelen, eller ved bøter. Dersom håndverkere med mesterbrev slipper for lett unna med misligheter vil 

ordningen miste sin troverdighet.  

 En kvasi-profesjon  

Mesterbrevloven knytter retten til å kalle seg mester til å tilfredsstille nærmere fastsatte kvalifikasjonskrav. 

Ordningen er eksklusiv. Bare den som har mesterbrev kan lovlig kalle seg, og markedsføre seg, som mester.  

Mesterbrevordningen representerer en viss profesjonalisering av håndverksfaget, i den forstand den etablerer 

en entydig sammenheng mellom en bestemt utdannelse (mesterutdannelsen), og retten til å benytte en yrkes-

tittel. Profesjonaliseringen er imidlertid bare delvis, siden mestertittel ikke er et krav for å få praktisere et 

håndverksfag. Ordningen er frivillig, og ikke en forutsetning verken for å drive egen håndverksbedrift, eller utøve 

yrket.  

                                                                 

12 Begrepet «sunn drift» er hentet fra offisielle fremstillinger av mesterbrevordningens formål.  
13 En-gangere referer til at man kjøper en gang.  
14 Begrepene «enganger» og «gjenganger» ble først brukt av Arne Selvik og Gudmund Hernes (1977): Dynamikk i 
borehullene – om kraftutbygging og lokalsamfunn. Bergen: Universitetsforlaget.  
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 Mesterbrev er et personregister, men fungerer som et bedriftsregister 

Mesterregisteret og vedlikehold av dette er en av hovedoppgavene til sekretariatet. Det benyttes rundt 1,5 

årsverk fra sekretariatet til denne jobben. Det benyttes mest ressurser på å ha et sannferdig personregister som 

til enhver tid er oppdatert på hvem som har betalt årsavgiften og det å legge til nye mestere. Rett kontakt-

informasjon er sentralt for at ordningen skal kunne kreve inn årsavgiften. Mestertittelen er knyttet opp mot 

person. En mester kan inneha flere mesterbrev og betaler da en årsavgift per brev.  

I tillegg har mesterregisteret en firmadel. Denne fungerer slik at en mester kan knytte sitt mesterbrev opp mot 

en bedrift som da får rett til å kalle seg en mesterbedrift. Det er mesteren selv som styrer firmatilknytningen.  

Det er satt krav til personen som innehar mesterbrevet. Det eneste kravet som er satt til en mesterbedrift er at 

en mester knytter sitt mesterbrev opp mot denne.  

I dag forholder vi oss som forbrukere i større grad til bedriften som skal levere oss varen eller tjenesten og i 

mindre grad til den faglige ledelsen i bedriften. Utfordringen øker med bedriftsstørrelse. På hjemmesidene til 

Mesterbrev er det mulig å søke i registeret på person, bedrift, faggruppe og sted. Bedrift står først.  

 

Etter vårt syn er mesterregisteret et personregister, som fungerer som et bedriftsregister. Det er vanskelig for 

forbruker å skille mellom mester som person og en mesterbedrift. Det er bedriften og ikke personen som 

forbruker vil ende opp med å skrive avtale med og som står ansvarlig for utførelsen av arbeidet og som forbruker 

forholder seg til under utførelsen.  

Når det ikke er satt andre krav til mesterbedriften enn at en mester har knyttet sitt mesterbrev opp mot bedriften 

er koblingen til at forbruker beskyttes mot mindreverdige varer og tjenester svak.  

 Hvilke krav bør stilles til bedriftene?  

Gjennom evalueringen diskuterte vi med flere hva slags krav det er rimelig å stille til en mesterbedrift. Kravene 

som skal settes til en mesterbedrift må ikke være av en slik art at den ekskluderer bedriften fra oppdrag. Kravene 

bør også være slik at de fungerer på tvers av faggruppene til mesterbrev.  

En ide kunne vært å stille krav til at en mesterbedrift har høy faglig dekning blant sine ansatte. Det kan 

eksempelvis settes krav til at en mester skal ha faglig ansvar for et gitt antall svenner og ufaglærte. Bedrifter med 

mange ansatte må derav investere i flere mestere og flere svenner.  

Selv om det synes som en god ide er dette det samme som å ta raskt livet av både den seriøse delen av hånd-

verksnæringen og mesterbrevordningen. Å legge kompetansekrav på bedriftene, da særlig innenfor byggfagene, 
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ville medført at disse bedriftene raskt ville priset seg ut av markedet. Under intervjurunden uttalte en bedrift at 

denne ikke profilerte seg som mesterbedrift, selv om de var det, fordi kundene deres da trodde at de var dyrere 

enn andre håndverkere. Er dette gjengs oppfatning så forsterkes effekten. Denne løsningen anbefaler vi derfor 

ikke.  

Et krav som er rimelig er at mesteren skal være faglig ansvarlig for arbeidet som utføres. Dette kan gjelde både 

planlegging, arbeidsledelse og kontroll av sluttresultat.  

Det å sette krav om ryddig forretningsførsel og god skikk kan være et slikt krav til bedriftene. Selv om dette kravet 

i prinsippet allerede er implementert, kan dette tydeliggjøres ovenfor forbruker i større grad. En av de vi snakket 

med ga uttrykk for at nettopp det å ikke følge HMS-krav medførte at konkurrentene kunne levere billigere. Det 

koster ekstra å sikre de ansatte med stillaser og verneutstyr for å ta et eksempel.  

 Bør det innføres et differensiert betalingssystem?  

Det koster i dag 700 kroner å være registrert i mesterregisteret. Vi har ingen indikasjon på at de som benytter 

mestertittelen i sin bedrift synes dette er veldig dyrt. Noen betaler selv om de ikke bruker mestertittelen aktivt. 

Det er i ordningens interesse at alle som har tatt mesterutdannelsen betaler den årlige årsavgiften i den tid de 

er yrkesaktive. Går det an å lage betalingssystem som ivaretar dette? 

Gjennom mesterregisteret synliggjøres mestertettheten i bedriftene gjennom at antall mestere som er ansatt i 

bedriften, og som har betalt avgiften til mesterbrevordningen, oppgis gjennom mesterregisteret. Samtidig vet vi 

at det er tilfeller der mestere ikke betaler avgiften fordi andre i bedriften gjør det. Andre årsaker til at en mester 

ikke betaler kan være at mesteren ikke lenger jobber i en håndverksbedrift, og derav ikke trenger mesterbrevet 

i sitt daglige virke lenger. 

Slik registeret fungerer i dag er det størst incitament for bedriften å betale for én mester. Samtidig har mesteren 

selv incitament til å betale for å synliggjøre egen utdannelse og kompetanse. Incitamentet for å betale er dermed 

tilstede hos to parter. Vi antar at bedrifter har en fordel i markedet gjennom å kunne profilere seg som mester-

bedrift. Det kunne vært en ide å etablere et skille mellom mesterbedrift og mester, der bedriftene betaler en 

avgift for å kalle seg mesterbedrift og mesteren betaler en avgift for å opprettholde mestertittelen, slik det er i 

dag.  

I mange håndverksbedrifter er det et 1:1 forhold mellom mester og bedrift. En ulempe med å belaste mester-

bedriften med en avgift og mesteren med en avgift er at dette blir vesentlig dyrere for bedrifter der mesteren er 

eneste ansatt og som da må betale for både mesterbedrift og mesterregisteringen. Incitamentet for å betale en 

bedriftsavgift vil variere sterkt mellom faggruppene. Her går det et klart skille mellom de faggruppene som 

benytter mestermerket i profileringen av bedriften og de som i mindre grad gjør det. 

Ved innføring av en bedriftsavgift må det regnes på frafallet av mestere. Selv om mesterbrev vil få økte inntekter 

som følge av en bedriftsavgift, kan dette raskt bli spist opp av et redusert antall mestere som betaler.  

Man kunne også tenke seg en løsning der bedriften betalte full pris for en mester og deretter en rabattert pris 

for de neste mesterne som er registrert. Da må det regnes på hvilken pris som er riktig for den første mesteren 

og de resterende mesterne. Det er i stor grad bedriftene innen byggfag som har flere mestere registrert og det 

er disse som i hovedsak vil få redusert avgift.  

Utfordringen med å få flere mestere til å betale per bedrift er minst innenfor byggfagene. Der betaler flere 

mestere per bedrift allerede i dag. Innfører man et system der disse gis rabattert pris kan en konsekvens være 
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ytterligere reduserte inntekter for mesterbrevordningen. Det er også grunn til å tro at flere mestere fra de andre 

faggruppene vil falle fra hvis prisen for en mester økes for å kompensere for bortfallet av inntekter fra bygg-

fagene.  

 Statlig myndighetsutøvelse  

Den lovfestede mesterbrevordningen forutsetter statlig myndighetsutøvelse. Dette gir staten rett til å bestemme 

over ordningen og måten den praktiseres på uten å innhente samtykke fra involverte aktører. Myndighets-

utøvelse skjer gjennom enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan ta form av forbud, påbud og tillatelser.  

De som velger å søke mestertittel pålegges å gå gjennom en godkjenningsprosess i henhold til bestemmelser i 

mesterloven med tilhørende forskrifter. Beslutning om å tildele mestertittelen gir innehaveren garanterte rettig-

heter og plikter, og regnes derfor som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Forvaltningsloven gir klagerett til de 

som måtte være uenig i beslutninger som gjelder deres rett til mesterbrev og bruk av mestertittel. Departe-

mentet oppnevner særskilt klagenemnd for fire år av gangen.  

Mesterbrevordningen er selvfinansierende, og opprettholdes i all hovedsak ved at søkere om mesterbrev betaler 

et behandlingsgebyr, og at innehavere av mesterbrev betaler en årsavgift. Statens rett til å ilegge slike gebyrer 

og avgifter er hjemlet i mesterbrevloven. Departementet fastsetter størrelsen på gebyrer og avgifter etter inn-

stilling fra mesterbrevnemnda (se under).  

Retten til myndighetsutøvelse gir også staten anledning til å iverksette negative sanksjoner overfor håndverkere 

som overtrer en eller flere bestemmelser i mesterbrevordningen. Personer som forsettlig eller uaktsomt bruker 

betegnelsen mester om seg selv eller sin virksomhet uten å oppfylle kravene kan ilegges overtredelsesgebyr. Ved 

gjentatte overtredelser kan vedkommende straffes med bøter. Videre kan mesterbrev nektes tildelt til, eller 

tilbakekalles fra, de som er skyldige i mislige forhold eller grov forsømmelighet i utøving av sin nærings-

virksomhet. Tildelte mesterbrev kan også kalles tilbake fra de de som ikke lenger oppfyller de kvalifikasjonskrav 

som kreves for å få tittelen. Beslutninger om å iverksette slike sanksjoner regnes som enkeltvedtak etter forvalt-

ningsloven, og gir klagerett. Det samme gjelder beslutninger om å ilegge overtredelsesgebyr, og eventuelt bøter, 

til de som urettmessig gjør bruk av tittelen, og beslutninger om å tilbakekalle mesterbrevet.  

Retten til myndighetsutøvelse gir staten den nødvendige legitimitet til å kreve inn gebyrer og avgifter, og 

iverksette andre negative sanksjoner. Uten mulighet for statlig tvang ville den enkelte håndverker fristes til å 

gjøre nytte av ordningen uten selv å bidra til å finansiere den, eller til å benytte mestertittelen uten å leve opp 

til de kompetanse- og kvalitetskrav som ordningen forutsetter. Som nevnt er imidlertid mesterbrevordningen 

frivillig. Statlig myndighetsutøvelse vil derfor ikke kunne brukes overfor andre håndverkere enn de som synes at 

deres nytte av mesterbrevet overstiger kostnadene ved å skaffe seg det, og fortsette å benytte det. Som vi skal 

komme tilbake til kan dette regnestykket gi forskjellig resultat for ulike faggrupper.  
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6. Utfordringen for dagens mesterbrev 

I dette kapitlet ser vi på utfordringen som dagens mesterbrev har. Sekretariatet får stadig mer jobb, mens det 

er færre som er med å finansiere ordningen. Dette er ikke bærekraftig over tid.  

Det er rundt 17 000 mestere registrert gjennom mesterregisteret i dag. Dette er på størrelse med innbyggertallet 

i en større norsk kommune. Antallet mestere som er registrert i registeret og som betaler den årlige avgiften er 

fallende. Samtidig er antall fagområder som tilbys mesterbrev økende. Da ordningen ble etablert i 1988 omfattet 

den rundt 50 fag, i 2016 har antallet økt til like over 70.  

 Flere tar mesterbrev, men færre betaler den årlige avgiften 

En klar utfordring for mesterbrevordningen er at flere tar mesterbrev, men at færre vil betale for at fremtidige 

håndverkere skal ha samme tilbud. Dette er illustrert i figuren under der antallet som betaler den årlige avgiften 

har sunket med syv prosent i perioden fra 1994 til 2014, mens antallet tildelte mesterbrev har økt med åtte 

prosent i samme periode.  

Det koster 700 kroner årlig å være oppført i mesterregisteret per 2016. Det er kun de som ønsker å benytte den 

beskyttede tittelen Mester som er pliktig til å betale den årlige avgiften. En mester som ikke betaler blir passivstilt 

og kan ikke titulere seg som mester lenger. En passiv mestertittel effektueres igjen gjennom å betale årsavgiften.  

Det at mestertittelen er knyttet opp mot betaling av årsavgiften medfører at organisasjonens budsjett avhenger 

av om håndverkerne ser nytten av å kunne benytte mestertittelen. Når stadig flere tar mesterbrev og stadig 

færre betaler den årlige avgiften blir handlingsrommet til organisasjonen redusert for hvert år som går.  

Figur 1: Antall betalende mestere og tildelte mesterbrev. Kilde: Årsrapporter Mesterbrev 

 

 

Mesterbrev tilbys syv faggrupper. Det er klart flest innen byggfag som betaler den årlige avgiften og det er også 

denne gruppen som det utstedes flest mesterbrev til. Mens over 1 300 flere innen byggfagene betalte den årlige 

avgiften i 2014 enn i 1988, har antallet som betaler den årlige avgiften i de andre fagene tilsvarende sunket med 

nesten 3 000 i samme periode.  
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Det er også forskjeller mellom byggfagene og de seks andre faggruppene i tildelingen av mesterbrev. Ser vi bort 

ifra dette er nivået ikke så ulikt i perioden, selv om det prosentvise utslaget er høyt. Figurene under viser at det 

er byggfagene som i størst grad har nytte av og benytter mesterbrev. Den viktigste årsaken til det er at bygg-

fagene benytter mesterlogo til markedsføring overfor kundene sine i tillegg til at mange benytter den beskyttede 

mestertittelen i tilknytning til firmanavnet. Hvilke konsekvenser den skjeve fordeling har for ordningen kommer 

vi tilbake til i et senere kapittel.  

Figur 2: Antall betalende mestere fordelt på fagområder. Kilde: Årsrapporter Mesterbrev  

 

Figur 3: Antall tildelte mesterbrev. Kilde: Årsrapporter Mesterbrev 
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 Mesterbrev er en ordning rettet mot både forbrukere og leverandører 

Mesterbrev har en uklar agenda. Slik ordningen fremstår i dag retter den seg både mot forbrukere og leveran-

dører av håndverkstjenester. Dette er etter vårt syn en svært ambisiøs oppgave for et mindre virkemiddel. Det 

at ordningen retter seg mot to større grupper bidrar til å gjøre den mindre tydelig i sin rolle og mandat.  

Utfordringen for forbruker er knyttet til at det er vanskelig å verdsette ordningen. Dette kan illustreres gjennom 

et eksempel sett fra forbrukernes side.  

 

Eksempelet over illustrerer godt utfordringen for forbrukeren i hvordan de skal bruke ordningen til å skille 

leverandørene av håndverkstjenester fra hverandre. På papiret ser bedriftene helt like ut. Kvalitetsforskjellen 

ligger i det utførte arbeidet, men det er ikke mulig å skille håndverkerne fra hverandre gjennom å benytte mester-

merket fordi begge bedrifter er mesterbedrifter. Utfordringen med at mestertittelen knyttes opp mot bedrifter 

skal vi se nærmere på i et senere kapittel.  

Utfordringen for leverandøren er at Mesterbrev er lite kjent blant forbrukerne og deres kunder. Undersøkelsen 

som Opinion gjennomførte på oppdrag fra evaluator viste at 31 prosent av forbrukerne kjente til mestermerket. 

Man kan alltids diskutere om dette er høyt eller lavt, men i og med at ordningen har eksistert i 30 år skulle en 

anta at kjennskapen til ordningen blant voksne var høyere.  

Kjennskapen til mestermerket var høyere blant menn enn kvinner. 36 prosent av mennene som ble spurt kjente 

til merket, mot 25 prosent av kvinnene. Aldersgruppen 40-49 år hadde klart høyest kjennskap til mestermerket 

på 49 prosent. Kjennskapen til mestermerket økte med husstandens inntekt og intervjuobjektets fullførte 

utdannelsesgrad. Det er grunn til å tro at personer med høy kjøpekraft er opptatt av kvalitet og at personer med 

høy utdannelse i økt grad søker informasjon når de skal kjøpe varer og tjenester.  

I aldersgruppen under 30 år var det 83 prosent som ikke kjente til mestermerket. I den yngre gruppen kjente 32 

prosent av de spurte med videregående utdannelse til mestermerket. For å øke interessen for å ta mesterbrev 

har organisasjonen gjennomført informasjonskampanjer mot denne aldersgruppen og det er grunn til å tro at 

dette er årsaken til resultatet.  

Mesterbrev omfatter syv faggrupper og over 70 fag. Vi spurte private forbrukere om de kunne nevne fagområder 

som benytter mestermerket. Svarene er gjengitt i ordskyen nedenfor. Vi har regnet med alle svar. Det vil si at 

hvis en respondent har nevnt flere områder er alle telt med.15  

                                                                 

15 For å rendyrke modellen er fagene skrevet på samme måte, der eksempelvis rørlegger er oversatt til rørleggere.  

Det er to håndverksbedrifter.  

Den ene er dobbelt så dyr, men utfører arbeidet med høy kvalitet og på halvparten av tiden andre 

håndverkere estimerer jobben på. 

Den andre er dobbelt så billig, men utfører arbeidet av lavere kvalitet og bruker dobbelt så lang tid. 

Begge firmaer er mesterbedrifter. 
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Figur 4: Ordsky - kan du nevne noen fagområder som benytter mestermerket? Kilde: Menon/Opinion/ spørre-
undersøkelsen til forbrukere 

 

Ordskyen forteller oss følgende:  

Det er nevnt fag fra alle syv fagområdene som er en del av Mesterbrev selv om det er lav kjennskap til noen av 

faggruppene.  

Elektrikere, som ikke er en del av ordningen, er nevnt av mange. Dette indikerer at ordningen i større grad er 

knyttet til håndverkere enn til faggruppe.  

 

 

 

 



   

M E N O N  E C O N O M I C S  2 7  R A P P O R T  

 

7. Hvordan bruker håndverkerne mesterbrev? 

Dette kapitlet ser på utviklingen i markedet for håndverkstjenester fra ordningen ble etablert og frem til i dag. 

Hvordan håndverkerne bruker mesterbrev gir implikasjoner for relevansen som ordningen har for de syv 

faggruppene og for håndverkerne som er en del av ordningen.  

 Mesterbrevordningen spiller en svært ulik rolle for de syv faggruppe 

Mesterbrev omfatter syv faggrupper og over 70 separate fag. Det er flest faggrupper innen byggfag, estetiske fag 

og verkstedshåndverksfag. Med unntak av bilfagene, som ble en del av ordningen i 2008, har de andre fag-

gruppene vært med fra starten av. Antall fag innenfor de syv faggruppene har økt fra 50 i 1988 til over 70 i 2016.  

Mesterbrev spiller i dag en svært ulik rolle og benyttes svært forskjellig for de som er en del av ordningen. Det at 

mesterbrev benyttes forskjellig har implikasjoner når vi skal gi råd for den videre utviklingen av ordningen. 

Gjennom evalueringen har det utkrystallisert seg fire måter som mesterbrev benyttes på.  

 Til profilering av bedrifter og i bedrifter  

Den mest åpenbare måten mesterbrev benyttes på er i markedsføringen overfor kunder. Dette er til profilering 

av bedriftens kompetanse og da gjerne sammen med andre merkeordninger. Eller det er i butikken, men i mindre 

grad sammen med butikknavnet. Bedrifter med en sterk brand benytter seg særlig av sistnevnte måte å profilere 

ansatte med mesterbrev på.  

Det at det er to måter mesterbrev benyttes i profileringen tilsier at ordningen benyttes forskjellig:  

 Mesterbrev benyttes til profilering av den enkelte mester. Her er det den personlige kompetanse til den 

enkelte ansatte som er viktig i profileringen.  

 Mesterbrev benyttes til profilering av bedriften. Her er det at tittelen kan knyttes opp mot bedrifts-

navnet som er viktig.  

Til profilering av bedriften 

Særlig byggfagene og møbel- og trefag reklamerer med at de har mesterbrev og at bedriften er en mesterbedrift. 

Logoen til Mesterbrev er ofte godt synlig både på biler, arbeidstøy, bedriftenes hjemmeside og annet materiell.  

Mestermerket benyttes i forbindelse med logoen til bedriften eller i forbindelse med andre godkjenninger som 

bedriften måtte ha.  

Innenfor estetiske fag og verkstedshåndverksfagene oppgir informantene at mesterbrev benyttes til markeds-

føring av bedriftene, men mer diskret. Ofte reklameres det med mestermerket som skilt på disken eller ved 

døren. Mesterlogo benyttes også på brevark og i sammenheng med bedriftens navn. De vi har snakket med 

oppgir at kundene i mindre grad er opptatt av mesterlogo når de velger leverandør.  

Til profilering av kunnskapen til enkeltpersoner 

Matfagene og estetiske fag benytter mesterbrevet i ramme til å markedsføre seg ovenfor kunder. Her henger 

mesterbrevet godt synlig i butikken. Eksempelvis er det flere med mesterbrev som jobber i ferskvareavdelingen 

i større dagligvarebutikker som har mesterbrevet hengende bak kjøtt- og bakedisken.  
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 Mester i firmanavnet 

Mesterbrev er en beskyttet tittel og flere oppgir at de benytter mester i firmanavnet. Dette oppleves som en 

eksklusiv rett av de vi har snakket med. Det at man kan kalle seg mester i etterkant er en motivasjon for å ta 

mesterbrev.  

Det er en vesensforskjell på å bruke mester i navnet og det å benytte det sammen med en firmalogo eller andre 

godkjenninger som bedriften har. Det å bruke mester i navnet oppfattes som verdifullt på tvers av faggruppene. 

Dette har kommet frem gjennom intervjuene.  

Feilaktig bruk av mester i firmanavn og bruk av mesterlogo blir slått ned på og det kan ilegges overtredelsesgebyr. 

Dette administreres og effektueres av sekretariatet. Det er rundt 50-100 misbrukssaker i året som rapporteres 

inn til Mesterbrev.  

 Kunnskap om ledelse av og det å starte egen bedrift  

Gjennom Mesterbrev lærer man å drive en bedrift og ha faglig ledelse av andre, lover og regler, markedsføring 

og regnskap.  

1. 1 år: Bedriftsledelse – Felles for alle 

2. ½ år: Faglig ledelse – Felles for faggruppen (7 stykker) 

3. ½ år: Fagspesifikk ledelse – 12 byggfag har egne kurs, de andre fagene gjør en oppgave i bedriften de 

jobber i.  

Kunnskapen oppfattes som svært nyttig på tvers av faggruppene. Flere av de vi har snakket med oppgir at mulig-

heten som mesterbrev gir dem i å tilegne seg kunnskap om å drive en bedrift er svært verdifullt.  

Det å gjøre bedriftsledere i stand til å sunn forretningsdrift er en av hovedmålsettingene til mesterbrev. Det er 

grunn til å tro at den som klarer å opprettholde en sunn forretningsdrift også bidrar til verdiskaping i norsk 

næringsliv. De deskriptive analysene av mesterbedriftene viser at disse generelt har god kontroll over utgifter og 

inntekter i egen bedrift.  

Fordi vi ikke har hatt tilgang til bedriftsregister over tid kan vi ikke se på om mesterbedriftene systematisk gjør 

det bedre enn de som ikke er mesterbedrifter.  

 En del av bedriftens insentivsystem og til å utdanne mellomledere 

Mesterbrev blir benyttet til å belønne ansatte og fremstår som en del av bedriftenes insentivsystemer, særlig i 
de litt større bedriftene. I flere av faggruppene som omfattes av mesterbrev finner vi sterke merkenavn. Felles 
for disse bedriftene er at det er merkenavnet som er garantisten for kvalitet ovenfor kundene. Internasjonale 
bilmerker er et eksempel, større byggentreprenører er et annet. 

Mesterbrev er den høyeste utdannelsen man kan ta innenfor yrkesfagene. Siden sterke merkenavn selger på 
dette og fordi merkenavnet er garantisten for kvaliteten må motivasjonen for å ta mesterbrev i disse bedriftene 
være av en annen karakter.  

Vi har ikke systematisk dokumentasjon, men har fått en klar oppfatning gjennom intervjuer med bedrifter og 
bransjeorganisasjoner at mesterbrev blir benyttet som en del av bedriftenes insentivsystemer. Bedriftene sender 
ikke sine ansatte på kurs for at mesterbrevet skal øke bedriftens verdiskaping, men for å satse på den enkelte 
ansatte. Dette være seg at denne kan påta seg andre oppgaver eller som en generell kompetanseheving. 
Mesterbrev benyttes således som en karrierevei innen bedriftene og som en del av bedriftens systematiske 
insentivsystem.  
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8. Drivere i faggruppene innen mesterbrev  

Markedet for håndverkstjenester har endret seg kraftig siden mesterbrev ble innført for 30 år siden. I dette 

kapitlet ser vi kort på noen særlig viktige drivere innenfor de syv faggruppene.  

I løpet av den 30 års perioden som Mesterbrev har eksistert har faggruppene utviklet seg svært forskjellig. 

Gjennom ytre påvirkning har asymmetrisk informasjon mellom kunde og leverandør snarere økt enn blitt 

redusert. I dette kapitlet gir vi en overordnet beskrivelse av drivere for utviklingen i de syv faggruppene i 

Mesterbrev. For enkelte av faggruppene har fagområdene som utgjør gruppen utviklet seg svært forskjellig. Her 

har vi måttet ta utgangspunkt i utviklingen i de største gruppene innenfor faggruppen.  

 Byggfag 

I løpet av de siste 30 årene har etterspørselen etter varer og tjenester innen byggfagene skutt i været. Det er 

særlig fem forhold som har vært viktige drivere for utviklingen.  

Økt velferd og vekst i norsk økonomi: Norsk økonomi har gått godt noe som har ført til økt kjøpekraft blant 

private forbrukere. Norske kommuner har tatt del i den økonomiske veksten og investert for å dekke nye behov 

som følge av flere innbyggere. I tillegg har norsk næringsliv hatt gode tider og økt etterspørselen ytterligere.  

Fri flyt av varer og tjenester: Undertegnelsen av EØS-avtalen la til grunn fri flyt av varer, tjenester, personer og 

kapital. Et viktig mål var å bygge ned alle de usynlige grensehindringene mellom land, slik at det skal være like 

enkelt og naturlig å etablere seg eller samarbeide på tvers av landegrensene som innenfor dem. For bygge-

næringen fikk dette to konsekvenser: Økt arbeidsinnvandring og økt prispress på utførelse av fagarbeid.  

Alle kan starte håndverksbedrifter: Da Loven om mesterbrev ble innført tok denne bort det tidligere privilegiet 

til de som var mestere gjennom Håndverksloven, nemlig muligheten til å starte en håndverksbedrift. Etter 1987 

var det lov for alle å starte en håndverksbedrift, selv uten et minimum av fagkunnskap. Mens man tidligere måtte 

stå på venteliste for å få håndverkshjelp, åpnet loven for at de som ville det kunne etablere en håndverksbedrift. 

Dette førte til at forbrukerne kunne kjøpe tjenester fra et bredt spekter av tilbydere.  

Internett åpner nye salgskanaler og uregulerte markedsplasser: Internett gjorde det enda lettere for kjøp og 

salg av varer og tjenester. Internett åpnet også for nye måter å vurdere og rangere tilbyderne. Personlige 

referanser og anbefalinger fra tidligere kunder kunne enkelt synliggjøres, og nettsider ble etablert. Tilbydere av 

uregulerte markedsplasser som omsetter byggetjenester har utarbeidet egne måter å rangere tilbyderne. Den 

siste er at du gjennom mittanbud.no kan få en «femstjerners» håndverker hjem til deg.  

De etablerte merkeordningene som angir kvalifikasjonene til leverandørene markedsføres på lik linje med andre 

rangeringer på nettet. For forbruker kan det være vanskelig å skille etablerte merkeordninger fra de uregulerte. 

Svart arbeid og et useriøst arbeidsliv: Det at alle kan starte håndverksbedrifter i kombinasjon med prispress har 

gitt rom for etablering av et useriøst næringssegment særlig innenfor byggfagene. Det å lempe på fordyrende 

ledd som fast ansettelse, utstede gjeldende arbeidskontrakt, betale offentlige skatter og avgifter og ha lovpålagte 

forsikringer og lønnsbetingelser for de som utfører arbeidet er en del av dette. Utbudet fra bedrifter i strid med 

norsk lovgivning er en økende utfordring. For markedet har tilbudet av svart arbeid og et useriøst arbeidsliv lagt 

press på de seriøse aktørene med henhold til både pris og tiden det tar å gjennomføre et prosjekt.  
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 Grafiske fag 

De grafiske fagene har vært i kraftig omstilling som følge av digitalisering. Utviklingen av faget har skjedd over 

tid og særlig bransjeglidning som en følge av digitalisering og globalisering har satt fart på utviklingen av de 

grafiske fagene. Mens hovedtyngden for 30 år siden var på trykte medier er det i dag den digitale verden som 

dominerer. 

Gjennom en kraftig utvikling og bruk av medier som trykksaker, web, digitale medier, film, animasjon, produkter, 

produktemballasje, skilt, logoer, brosjyrer, reklame, bøker med mer, har dette gitt rom for en kraftig oppblom-

string av små, spesialiserte bedrifter. Utviklingen har vært preget av en sammensmelting mellom informasjons-

teknologi og grafisk design. En designer må i dag både ha teknologiske ferdigheter og materialkunnskap.  

Faggrupper som bokbindere og håndbokbindere er tradisjonshåndverk der kunnskapen er i ferd med å forsvinne.  

 Estetiske fag 

Faggruppene under estetiske fag er svært forskjellige. Mange av fagene er marginale, både målt i antall svenner 

og mestere. Flere av fagene er å regne som tradisjonshåndverk. Mesterbrev har gjennom sitt tilbud om videre-

utdanning påtatt seg å tilby disse faggruppene en relevant videre utdanning.  

Interessen for mesterbrev særlig de mindre fagene er svak og stadig fallende. Mye av dette skyldes Reform 94 

der retten til å ta yrkesfag ble plassert hos de som skulle inn i en videregående opplæring etter ungdomsskolen. 

I praksis betyr dette ungdom i aldersgruppen 16-18 år. Dette medførte at alle søkere som er eldre allerede har 

brukt opp sin kvote og rett til yrkesutdanning gjennom tidligere studieløp.  

Flere av de marginale fagene sliter med rekrutteringen til fagene nettopp på grunn av dette, fordi interessen for 

fagene kommer med alder. Det er svært få 16-åringer som drømmer om å bli bunadstilvirker, for å ta et eksempel. 

Interessen for faget utvikler seg ofte senere i livet.  

Innenfor de estetiske fagene finnes det bedrifter i alle størrelser, men mange av de er små. Dette gir en 1:1 

relasjon mellom bedriften og den som utfører arbeidet. Dette gjør at Mesterbrev har en betydning i bransjen 

gjennom å vise til at bedriftene som praktiserer i et sterkt utsatt miljø både har faglig tyngde og kunnskap om å 

drive bedrift.  

 Verkstedhåndverksfag 

Innenfor verkstedhåndverksfagene finner vi svært mange ulike faggrupper. Det bransjene innenfor verksted-

håndverksfagene har til felles er at dette i stor grad er mindre bedrifter med et 1:1 forhold mellom eier og bedrift.  

Innenfor gullsmed, sølvsmed og filigranssølvsmed er antall kjeder i markedet redusert, mens de mindre bedrif-

tene har opplevd oppgang. Det er uvisst hvorfor denne utviklingen har skjedd. En forklaring kan være at kundene 

vil ha noe som er unikt. I og med at verdien i stor grad ligger i materialene som blir benyttet er det materialene 

som er prisdrivende i markedet og i mindre grad arbeidet.  

Markedet, særlig innen gullsmed, sølvsmed og filigranssølvsmed, er knyttet opp mot tradisjoner og merkedager 

som dåp, konfirmasjon, bryllup, bunad og runde år.  
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Salget av produktene er drevet fram av kundens preferanser for et design. I denne sammenhengen betyr ikke 

Mesterbrev noe for salg av produktene. Kunnskap om å drive en egen bedrift er likevel nyttig for mesterne og 

mange starter egen bedrift.  

 Matfag 

Markedsadgang har vært en sterk driver for utviklingen av matfagene. Bakerier, konditorier og slaktere var 

tidligere mindre familieeide lokale bedrifter. I løpet av de siste 30 årene har det vært en større oppkjøpsbølge 

drevet frem av en kamp om markedsadgang til dagligvarekjedene. I dag kontrollerer seks prosent av bedriftene 

63 prosent av volumet innen brødvarer. Den lokale slakteren på hjørnet er flyttet inn i ferskvaredisken hos 

matbutikkene.  

De bedriftene som sto igjen uten adgang til dagligvaremarkedet har hatt en periode med omstilling. Faglig 

dyktighet har vært en sentral del for at disse bedriftene har funnet en nisje som gir inntekter.  

Mesterbrev spiller en større rolle for nisjebedriftene enn for volummarkedet. For de mindre er det å sette folk i 

stand til å drive egen bedrift det viktigste. Samtidig ligger utdanningsløpet lærling – svenn – mester tungt innen 

matfagene. Slik vi finner det for andre fagområder er Mesterbrev å regne for en relevant utdannelse for mellom-

lederne i bedriftene som lever av volum.  

Matfagene har i samarbeid med Universitetet på Ås laget en faglig videreutdanning for baker og for kjøttfagene 

der Diplombaker gir fem studiepoeng og Diplom kjøttfag gir ti studiepoeng. Ordningen ble innført for omtrent ti 

år siden. Det tar et år å fullføre graden fordelt på åtte dager med samling to dager av gangen, samt gjennomføring 

av et prosjekt i egen bedrift. Kostnaden er rundt 30 000 kroner.  

 Møbel- og trefag 

Det er lange tradisjoner for møbel- og trefag i Norge. Fagområdet var tidligere en forutsetning for hjemme-

innredning. I dag handler møbel- og trefagene i stor grad om skreddersydde løsninger, mens de store volumene 

distribueres gjennom større møbelkjeder. Økt kjøpekraft blant befolkningen holder etterspørselen til fag-

arbeiderne oppe på et nivå der det er rom for å overleve. Fokuset på holdbarhet, gjenbruk og miljø kunne vært 

en viktig driver i utviklingen av faggruppen, men så langt har ikke denne trenden gitt noen synlig effekt. Samtidig 

er det alltid behov for dyktige snekkere - og dette er nok den viktigste driveren i markedet.  

Det er i større grad 1:1 forhold mellom bedriften og snekkeren enn det er innen byggfagene. Dette gjør at 

samfunnet tjener på at denne faggruppen tar Mesterbrev og derigjennom får en opplæring innen LØM-fagene.16 

Samtidig kan Mesterbrev oppfattes som dyrt da man betaler selv.  

 Bilfag 

Teknologiutviklingen har vært en sentral driver for utviklingen innen bilfagene. I løpet av de siste 30 årene har 

bilen gått fra å være en girkasse på fire hjul til å bli en datamaskin på fire hjul. Å ligge i forkant teknologisk krever 

mye av bedriftene og har ført til konsolidering. De største har blitt større og de minste har blitt kjøpt opp eller 

forsvunnet fra markedet.  

                                                                 

16 Lønn, Økonomi og Markedsføring 
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En bilmekaniker får gjennom fagutdannelsen en grunnutdanning. Derfra overtar merkeverkstedene kursingen av 

sine ansatte. Den enkelte ansatte får opplæring innen teknologien knyttet til sitt merke. Det er stor forskjell 

mellom teknologiene som de ulike merkene benytter seg av noe som gjør de ansatte svært spesialisert.  

Innen bilfagene er det merkene som selger. Kunden møter en bedrift og ikke en enkeltperson. Det er bedriften 

og bedriftens sterke merkenavn som tiltrekker seg kunden og som er garantisten for kvaliteten som kunden 

opplever. Mesterbrev har liten betydning for bedriften utad mot kundene.  

Det er strenge krav til dagens verksteder og alle lovlige verksteder må være godkjente av Statens vegvesen. Dette 

bidrar til en høyere seriøsitet blant aktørene i faggruppen og det er vanskeligere for ufaglærte å kapre større 

markedsandeler.  

Bilmerkene og deres verksteder er internasjonale bedrifter. Bedriftene er så store at Mesterbrev ikke regnes som 

tilstrekkelig for å drive bedriftene. Mesterbrev benyttes innen bilfagene som en insentivordning for de ansatte 

og for å utdanne mellomledere.  

Det var stor interesse for å ta mesterbrev da bilfagene ble en del av ordningen i 2008. Etter 2009 har interessen 

både for å ta mesterbrev og for å opprettholde mestertittelen falt. Bransjeorganisasjonen tilbyr relevante korte 

kurs som dekker behovene for bilfagene innenfor arbeidsrett, forbrukerrett, ledelse, verkstedsøkonomi med 

mer, i tillegg til omfattende kursing av ansatte som merkene selv står for. Alle bilimportører har egne skoler som 

utdanner og videreutdanner ansatte.  
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9. Hvordan har mesterbrev fungert ut fra formålene? 

Dette kapitlet beskriver og vurderer hvordan mesterbrevordningen har fungert ut fra de formålene som er gitt 
i Ot.prp. nr. 30 (1985-1986) og Innst. O. nr. 62 (1985-1986).  

 Hva var målene da mesterbrevordningen ble innført?  

Loven og forarbeidene som ligger til grunn for mesterbrev ble utarbeidet på midten av 1980-tallet. Da Mester-

brev ble innført i 1987 var dette for å løse datidens markedssvikt der det var vanskelig for forbruker å se forskjell 

på kvaliteten på leverandørene17 og for å lage like konkurransevilkår i hele landet. Den nye loven avløste Hånd-

verksloven som på det tidspunktet mer eller mindre hadde utspilt sin rolle.  

Selv om Håndverksloven hadde mange positive trekk ved seg var det største problemet at den bare gjaldt i et 

fåtall kommuner, noe som førte til at forholdene for den enkelte næringsdrivende ble ulike fra landsdel til lands-

del og fra kommune til kommune.  

En klar forskjell mellom Håndverksloven og Mesterbrev var at det gjennom Håndverksloven var knyttet krav om 

håndverksutdannelse for å kunne drive en håndverksbedrift. Håndverkslovens grunnleggende prinsipp er at den 

som vil drive håndverksvirksomhet med leiet hjelp i fag som går under loven må godtgjøre bestemte kvali-

fikasjoner. Frem til 1970 var det et krav at daglig leder hadde rett kompetanse. Etter lovendringen i 1970 var det 

tilstrekkelig at virksomhetens faglige leder hadde håndverksbrev. Kravet knyttet til at faglig leder måtte inneha 

gitte kvalifikasjoner ble fjernet da mesterbrev ble innført. Samtidig ble kravet om kvalifikasjon overført fra 

bedriften til mesteren, eller personen med mesterbrev.  

Den andre forskjellen var at Mesterbrev ble innført som en landsdekkende ordning. Gjennom å sikre kvaliteten 

til håndverksstanden skulle ordningen derigjennom ivareta forbrukernes interesser slik at de ikke kjøpte 

mindreverdige varer og tjenester.  

En viktig forskjell fra da ordningen ble innført til i dag er at informasjonsflyten på 1980-tallet baserte seg på trykt 

informasjon. Mestersymbolet ble lansert som et symbol for kvalitet og kompetanse og stod godt frem som 

symbol i det trykte materiellet. I dag har internett overtatt som viktigste informasjonskanal og kvalitetssikringen 

av det som legges ut er lav. Dette gjør at det for forbruker er enda vanskeligere å avgjøre hva som er etterrettelig 

informasjon.  

Målene til mesterbrevordningen ble omtalt i forarbeidene til lovene. Målstrukturen er ikke klart definert i disse 

forarbeidene, men i figuren under har vi forsøkt å skissere en oversikt over målene for ordningen.  

                                                                 

17 Asymmetrisk informasjon mellom kunder og leverandører 
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Figur 5: Målstrukturen til mesterbrevordningen. Kilder: Ot. prp. nr. 30 (1985-1986) og Innst. O. nr. 62 (1985-1986) og NFD 

 

En svært interessant observasjon er at ordningen spisses og vektlegges større kraft i behandlingen i Stortinget. 

Den rettes også i større grad over fra bedriftene til å beskytte forbrukere som kjøper håndverkstjenester.  

 Beskytte, som var formuleringen i Ot. prop., er byttet ut med klargjøre i Innstillingen.  

 Opprettholde en faglig dyktig håndverksstand er byttet ut med garantere høy faglig kvalitet.  

 Videre er punktet knyttet til rekruttering tatt ut av formuleringen i Innstillingen fra Stortinget.  

 Å sikre norsk konkurranseevne er presisert i innstillingen, mens denne var noe vagere formulert i Ot. prop. 

 Hvordan er målene formulert i dag og er de hensiktsmessige? 

Målene har ikke endret seg nevneverdig siden de ble formulert for 30 år siden. Det er likevel gjort mindre 

justeringer av styret til ordningen, Mesterbrevnemda. Mesterbrevnemda oppnevnes for fire år av gangen, og 

utformer en strategi for fireårs-perioden de er oppnevnt. I denne strategien er det formulert et formål med 

ordningen basert på forarbeidene til loven: 

 Sikre status, styrke rekrutteringen og opplæring i håndverksbedriftene 

 Sikre etablering og sunn drift av bedriftene 

 Ivareta forbrukernes interesser 

Alle de tre målene er like viktige i dagens samfunn som de var for 30 år siden. Det er fortsatt viktig å sikre status 

for yrkesfagene. På en måte er dette enda viktigere i dag enn tidligere. Utdanningsstatistikken viser at interessen 

for yrkesfag er lav og fallende, mens det er en tilsvarende økende interesse for en akademisk utdannelse. Det å 

gi status til yrkesfagene slik at flere velger yrkesfag som en karrierevei fremstår dermed som like viktig i dag som 

før.  

Formålet med loven formulert i Ot.prp. 
nr. 30 (1985-1986):

• Beskytte publikum mot mindreverdige varer og tjenester
• Sikre rekrutteringen av arbeidskraft helt frem til 

mesternivået
• Opprettholde en dyktig håndverkerstand som står for 

faglig dyktighet og kvalitet, til beste for forbrukeren og 
samfunnet

Formålet med loven formulert i Inns. O. 
nr. 62 (1985-1986)

• Klargjøre for publikum at innehaveren av mesterbrev er 
en person med bestemte kvalifikasjoner og som faglig 
legitimerer en vel kvalifisert næringsutøver

• Garantere en høy faglig innsikt og dyktighet hos 
tittelinnehaveren. Både for å beskytte publikum og sikre 
norsk konkurranseevne.
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Figur 6: Kumulativ vekst i antall studenter og antall elever med lærekontrakt i håndverksfag.  
Kilde: Utdanningsdepartementet/DBH 

 

Med unntak av verkstedhåndverksfag, som kan vise til oppgang, har antall studenter med lærekontrakt sunket 

innenfor alle faggruppene innen Mesterbrev i perioden 2009 til 2015.  

Figur 7: Antall studenter med lærekontrakt innen Mesterfagene. Kilde: Utdanningsdepartementet (2016)  

 

Det å ha et reelt tilbud om videre opplæring i håndverksfagene etter svenneprøve er like sentralt i dag som før. 

Tilbudet om en yrkesfaglig karriere tas gjennom et videregående løp. Det at man på et senere stadium i livet har 

muligheten for videre opplæring er viktig, både for bedriftene, for samfunnet og for den enkelte yrkesutøver.  

Det eksisterer andre økonomiske og administrative utdanninger som kan oppfylle kravet, men det er mulig at 

det er en lavere terskel for mesterne å gjennomføre et program som er spesialtilpasset deres yrke.  

Sett i lys av utfordringene i byggenæringen med et useriøst arbeidsliv og svart arbeid er det kanskje enda viktigere 

i dag enn tidligere å sikre etablering og sunn drift av bedriftene. Yrkesfagopplæringen har fokus på å utdanne 

personer til et yrke og har mindre teori knyttet til kunnskap innen økonomi, fagligledelse, lover og regler. Dette 

styrker behovet som yrkesfagene har for Mesterbrev som nettopp gir en innlæring i hva som skal til for å drive 

en bedrift og personalansvar.  
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Et resultat av opplæring, utdannelse og sunn drift av bedriftene er ivaretakelse av forbrukernes interesser. 

Forbrukerne er en sårbar gruppe ved kjøp av håndverkstjenester fordi de i flere situasjoner ikke kan se resultatet 

(og bedømme det) før det er ferdig. I tillegg mangler de fleste forbrukere også den fagkunnskapen som er 

nødvendig for å vurdere om arbeidet er utført i henhold til godt faghåndverk og gjeldende regler og forskrifter. 

Mesterbrev skal bidra til å ivareta forbrukernes interesser. I omtale av Mesterbrevloven og dens formål18 

poengteres det at «Mestertittelens viktigste oppgave vil være å klargjøre for publikum at innehaveren er en 

person med bestemte kvalifikasjoner og å legitimere den vel kvalifiserte næringsutøver.» Det er i forbrukernes 

interesse å benytte en kvalifisert næringsutøver og måloppnåelsen blir en ikke målbar, indirekte konsekvens av 

Mesterbrev.  

 Er målene målbare? 

I forrige avsnitt argumenterte vi for at målene til ordningen er like hensiktsmessige i dag som for 30 år siden. Det 

er ikke det samme som å si at målene er målbare. Vi skal se litt nærmere på det her.  

Når vi vurderer om målene er målbare er det et forhold som er særlig viktig: Mesterbrev er en personlig 

utdannelse. Flere av målene er knyttet til bedrifter. Det trenger ikke være samsvar mellom den som har Mester-

brev og den som starter og driver bedriften.  

Mesterbrev er et mindre virkemiddel. Det er svært mange andre forhold som kan påvirke hvordan bedriftene 

agerer og hvilke resultater de oppnår. Dette gjør det vanskelig å knytte effekten av det å være en synlig og 

godkjent Mesterbedrift opp mot virksomhetens aktivitet og resultater.  

 Mål 1: Sikre status, styrke rekrutteringen og opplæring i håndverksbedriftene 

Å sikre statusen til håndverkerne kan måles gjennom verdien av kunnskapen som erverves gjennom Mesterbrev. 

Verdien av kunnskapen kan måles opp mot verdien av hva den enkelte sitter igjen med etter endt studietid og 

godkjent eksamen. Slik Mesterbrev er lagt opp i dag sitter den enkelte igjen med en beskyttet rett til å benytte 

mestertittelen og rett til å markedsføre en virksomhet som mesterbedrift, såfremt årsavgiften til Mesterbrev er 

betalt. Det å ha en eksklusiv rett til å kalle seg mester gir status til den enkelte mester og ovenfor andre 

håndverksbedrifter og håndverkere. Vi er usikre på hvilken status dette gir i samfunnet for øvrig.  

Mesterbrev gir ingen oversettbar formalkompetanse og det er derav ikke mulig å oversette et mesterbrev til et 

utdanningsnivå kjent i samfunnet. Dette er en klar svakhet og statusen som mesterbrev gir kan dermed ikke 

måles.  

Det er vanskelig å se hvordan det går an å måle at mesterbrev styrker rekrutteringen i håndverksbedriftene. 

Under spørreundersøkelsen til mesterbedriftene vektlegges heller ikke dette som viktig av bedriftene. Dette er 

beskrevet under måloppnåelse.  

Opplæring i håndverksbedriftene er også vanskelig å måle utover en statisk telling av antall tildelte mesterbrev. 

Denne er svakt økende i perioden. Mesterbrevordningen er en videreutdanning innen faglig ledelse av ansatte, 

lover og regler, samt drift av bedrifter. Mange refererer til mesterbrev som en gründerutdanning. Gjennom 

utdannelsen lærer kandidatene hvordan de skal etablere og drive en bedrift gjennom kurs i faglig ledelse og 

bedriftsledelse. 

                                                                 

18 NOU 1984:34 
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Flere av faggruppene innen Mesterbrev har tilbud om kursing som en del av opplæringen i sitt fagområde. Det 

er vanskelig å argumentere for hvorvidt Mesterbrev skiller seg fra disse kursene i opplæringsøyemed annet enn 

at gjennom Mesterbrev lærer kandidatene å drive bedrift. Gjennom annen kursing tilegner kandidatene seg mer 

bransjespesifikk opplæring.  

 Mål 2: Sikre etablering og sunn drift av bedriftene 

Målet om å sikre etablering og sunn drift av bedriftene er i prinsippet målbart. Likevel er det noen utfordringer. 

En av dem er at målet kan oversettes på (minst) to måter. Man kan enten tenke seg at dette handler om at 

bedriftene som etableres følger loven. Dette er ikke målbart. Man kan også tenke seg at sunn drift av bedriftene 

kan knyttes opp mot bedriftens økonomiske resultater. Dette kan være produktivitet målt som verdiskaping per 

ansatt og lønn per ansatt. Produktivitet kan måles gjennom bedriftenes regnskaper.  

Siden mesterregisteret er et personregister og ikke et bedriftsregister er det riktignok ikke mulig å måle målopp-

nåelse over tid da det ikke finnes et historisk register over mesterbedrifter. Vi har fått tilgang til data for 2014 

der vi har både et sanntidig bedriftsregister og regnskapsdata for bedrifter registrert19 med minst en ansatt 

Mester. Basert på et år går det an å gi en deskriptiv beskrivelse av produktiviteten i mesterbedrifter kontra 

bedrifter som ikke er det.  

 Ivareta forbrukernes interesser 

Det er vanskelig å se hvordan man kan måle hvordan Mesterbrev ivaretar forbrukernes interesser. Til dette er 

målet for abstrakt. En annen utfordring ved å måle dette er at forbrukerne når de skriver kontrakt eller avtaler 

at noe skal gjøres, forholder seg til en bedrift, mens Mesterbrev er en personlig utdannelse.  

 Mesterbrev når delvis målsettingene sine 

Vi har sett over at Mesterbrev er et næringspolitisk virkemiddel rettet mot både forbrukere og bedrifter. 

Ordningen har tre hovedmål som kan deles opp i fem målsettinger. Vi har i foregående avsnitt argumentert for 

at flere av målene vanskelig kan måles. Vi vil likevel gjøre en skjønnsmessig vurdering av måloppnåelsen til 

ordningen.  

Mesterbrev når delvis målet om å sikre status, styrke rekruttering og opplæring i håndverksbedriftene: 

Mesterutdanningen oppfattes som svært nyttig av mesterne. Enigheten går på tvers av faggruppene. Mesterbrev 

er den høyeste faglige utdannelsen en håndverker kan ta. Og ordningen bidrar til at håndverkere tar en høyere 

utdannelse innenfor faget sitt. Mesterbrev når således målet om opplæring i håndverksbedriftene.  

Det tar to år å gjennomføre mesterbrevutdannelsen. Utdannelsen gir innehaveren rett til å kalle seg mester når 

nødvendig godkjenning er innfridd og årlig avgift er betalt. Utdannelsen kan ikke oversettes og sammenliknes 

med tilsvarende tid brukt på andre studieløp. Således taler det for at Mesterbrev er et kurs, snarere enn en 

utdannelse. Fordi mesterbrev ikke kan oversettes og derav sammenliknes med tilsvarende tid brukt på annen 

utdannelse bidrar ordningen i mindre grad til å gi status til yrkesfagene.  

Mester er en lovbeskyttet tittel og dette oppfattes som nyttig av mesterne, også på tvers av faggruppene. Det at 

tittelen er beskyttet med lov bidrar til status i yrkesfagene.  

                                                                 

19 Vi har data for alle regnskapspliktige bedrifter.  
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Gjennom intervjuene påpekes det av flere at Reform 94 er den faktoren som har hatt størst påvirkning på 

rekrutteringen til yrkesfagene. Gjennom Reform 94 fikk ungdom en eksklusiv rett til yrkesutdanning, og en til-

svarende ekskludering av gruppen med eldre søkere. For yrkesfagene betyr dette at den fremtidige rekrut-

teringen avhenger av om ungdom velger en yrkesfaglig karriere, ikke at det er mange i befolkningen ellers som 

vil starte en karriere innen yrkesfag. Flere av fagene innen yrkesfag krever en viss modenhet for å søke seg til. 

Eksempelvis tror vi at et fåtall vet at de vil bli bunadssyer når de er 15-16 år.  

Mesterbrev når målet om etablering og sunn drift av bedriftene: Den deskriptive økonomiske analysen viser at 

de bedriftene som var mesterbedriftene i 2014 innen byggfag hadde høyere verdiskaping per ansatt og høyere 

lønnskostnader per ansatt enn kontrollgruppen. Sammenhengen er ikke signifikant. Likevel er vi av den opp-

fatning at Mesterbrev er med på å bidra til etablering og sunn drift av bedriftene. På lik linje med andre bransje-

organisasjoner og andre ordninger setter Mesterbrev fokus på et seriøst arbeidsliv. Det er nedfelt i Mesterbrev-

lovens §3 at et Mesterbrev kan nektes tildelt eller tilbakekalles fra den som under utøving av næringsvirksomhet 

har gjort seg skyldig i mislige forhold eller har vist grov forsømmelighet. Forhold i bedriftene som strider mot 

loven må ansees å falle inn under dette.  

Når delvis målet om å ivareta forbrukernes interesser: Mestertittelens viktigste oppgave er å klargjøre for 

publikum at innehaveren er en person med bestemte kvalifikasjoner og å legitimere den vel kvalifiserte nærings-

utøver.20 En mester må gjennomført en fagutdanning i tillegg til minst fire års praksis i faget. De to siste årene 

kan tas samtidig som man tar mesterbrevutdannelsen.  

For forbrukeren betyr dette at man gjennom å velge en yrkesutøver med mesterbrev får en næringsutøver som 

har både fagkunnskap gjennom avlagt svenneprøve/fagprøve og minst fire år i praksis. Forbruker beskyttes i noe 

grad mot mindreverdige varer og tjenester gjennom å benytte en mesterbedrift som seleksjonskriterium, men 

sammenhengen er ikke opplagt fordi det ikke stilles krav til mesterbedriften. 

Den viktigste årsaken til at vi mener at ordningen bare delvis når målet om å ivareta forbrukernes interesser er 

at det ikke knyttes noen andre krav til de bedriftene som markedsfører seg som mesterbedrift utover at denne 

har en Mester ansatt. Det er ikke klargjort for forbruker hva slags kvalifikasjon en Mesterbedrift skal ha utover 

dette.  

I dag gjøres avtaler om leveranser av håndverkstjenester mellom bedrifter og kunder og ikke mellom enkelt-

personer i selskaper og kundene. Det er bedriften kunden forholder seg til underveis i prosessen og ved 

eventuelle uenigheter og reklamasjoner. Når mesterregisteret markedsfører bedrifter og mestere likestilt blir 

dette forholdet enda viktigere. I og med at kundene ikke har noen garanti for at oppdraget utføres av en fagmann 

beskyttes forbrukernes interesser i mindre grad.  

I de tilfellene hvor det er et 1:1 forhold mellom mester og bedrift beskyttes forbruker mot mindreverdige varer 

og tjenester.  

 

                                                                 

20 Kilde: Lovdata 
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10. Hvilke resultater har mesterbrev oppnådd? 

I dette kapitlet ser vi på hvilke resultater som mesterbrev har oppnådd. Effekten av ordningen kan vanskelig 
måles i kroner og øre. Det er heller ikke mulig å trekke en direkte parallell mellom det at bedriften er en 
Mesterbedrift og de resultatene bedriften oppnår. Det går likevel an å si noe om hvilken effekt ordningen har 
for forbrukere, som ordning og for bedriftene. Vi vurderer også om lovens formål er hensiktsmessig sett opp 
mot målsettingen om størst mulig verdiskaping i norsk økonomi. 
 
Mesterbrevordningen er hjemlet i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring (mesterbrevloven) som ble 

vedtatt 20. juni 1986 og trådte i kraft 15. januar 1987. Målene til ordningen er formulert i forarbeidene til loven 

og ikke i selve loven.21 En utforming av næringspolitiske virkemidler skal gjøres på en slik måte at de løser eller 

justerer for en markedssvikt. De skal ha en effekt. En ønsket effekt for Nærings- og fiskeridepartementet er størst 

mulig verdiskaping i norsk økonomi. Før vi ser på om lovens formål er hensiktsmessig sett opp mot målsettingen 

om størst mulig verdiskaping i norsk økonomi, skal vi se på hvilke mål ordningen har hatt og har i dag. 

 Bidrar mesterbrevordningen til økt verdiskaping i norsk økonomi?  

Nærings- og fiskeridepartementet er eier av Mesterbrev. En overordnet målsetting for Nærings- og fiskeri-

departementet er størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi, og mesterbrevordningen skal bidra til denne 

målsettingen.  

Verdiskaping er et godt mål på hva interessentene i en virksomhet sitter igjen med når alle utgifter er betalt. 

Dette er lønnskostnader til de ansatte, utbytte til eierne, skatt til staten og rentekostnader til långivere. Økt 

verdiskaping vil gi økte inntekter til interessentgruppene og således bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi. Vi 

har både undersøkt den faktiske verdiskapingen som mesterbedriftene bidrar med i 2014 og testet hvilken 

forklaringskraft mesterbrev har for verdiskaping i mesterbedriftene.  

 Mesterbedrifter har høyere verdiskaping per ansatt i 2014, men forklaringskraften 

er ikke signifikant 

For å vurdere om ordningen bidrar til økt verdiskaping i norsk økonomi har vi tatt utgangspunkt i mester-

bedriftene i 2014. 22 For å ha et sammenligningsgrunnlag ser vi på bedrifter som ikke er mestere innenfor samme 

NACE-koder som mesterbedriftene. Siden vi ikke har en tidsserie kan vi ikke se på utvikling i økonomiske 

størrelser innenfor de to gruppene over tid. I etterkant av denne evalueringen bør det komme på plass et system 

for ivaretakelse av historikken i mesterregisteret. Det å ha tilgang til historiske data knyttet til hvilke bedrifter 

som har vært mesterbedrifter ulike år er helt essensielt for å kunne måle om ordningen bidrar til økt verdiskaping 

i norsk økonomi  

Vi har kun kunnet utarbeide deskriptiv statistikk for faggruppen byggfag. Det er to grunner til dette:  

 Byggfagene har flest observasjoner og representerer rundt 80 prosent av de aktive mesterne. Vi har 

med andre ord et bredt utvalg.  

                                                                 

21 Loven presiserer at det skal stilles kvalifikasjonskrav til den som det utstedes mesterbrev til, overgangsordning fra 
Håndverksloven, lovbeskyttelse av mestertittelen og tilhørende straff av de som misbruker denne, tilbakekallelse av 
mesterbrev til de som grovt forsømmer sitt arbeide, muligheten for å klage på avgjørelser og at ordningen skal 
finansieres gjennom behandlingsgebyr og årsavgift.  
22 Mesterregisteret overskrives hvert år, og det er derfor ikke mulig å hente ut mesterbedrifter bakover i tid.  
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 Innenfor byggfagene er det i tillegg relativt enkelt å definere en kontrollgruppe basert på NACE-koder.  

I de andre seks faggruppene er det til dels få mesterbedrifter kombinert med at bedriftene i de underliggende 

fagene i faggruppen er spredt på svært mange ulike NACE-koder. Det er selvfølgelig også her unntak, slik som 

frisører, som er en del av estetiske fag.23  

Utvalget av bedrifter innen byggfag er tilfredsstillende når vi ser på antall bedrifter i de to gruppene, med 2 466 

mesterbedrifter og 7 978 i kontrollgruppen når vi velger bedriftene innenfor en 90 prosent percentil. Tilsvarende 

tall for frisørene er 95 mesterbedrifter og 1624 andre bedrifter.  

Vi har sett på både verdiskaping per ansatt og lønnskostnader per ansatt i den deskriptive analysen. Verdiskaping 

og lønn per ansatt er et godt mål på bedriftenes produktivitet og et mål på det relative forholdet mellom innsats-

faktorer og produksjon.  

Figuren under viser verdiskaping per ansatt og lønnskostnader per ansatt innenfor aktive mesterbedrifter og 

kontrollgruppen i 2014. Kontrollgruppen består av bedrifter som ikke er mestere, men som er innenfor de samme 

NACE-kodene som mesterbedriftene hovedsakelig hører til i.24 Figuren viser at både verdiskaping og lønnskost-

nader per ansatt er høyere for mesterbedriftene sammenlignet med ikke-mesterbedrifter i 2014 for bygg-

fagene25. Dette indikerer at mesterbedriftene bidrar til økt verdiskaping i norsk økonomi i 2014.  

I den økonometriske modellen har vi testet forholdet mellom mesterbrev og verdiskaping/lønnskostnader per 

ansatt. Dette viste at mesterbrev ikke har en signifikant påvirkning på bedriftenes resultater selv om den 

deskriptive analysen gir dette resultatet. Mesterbrev har med andre ord ikke sterk nok forklaringskraft.  

                                                                 

23 For frisører er utfordringen at det er få frisørbedrifter med mesterbrev sett opp mot det totale antallet frisører i 
landet  
24 Passive mesterbedrifter, det vil si bedrifter som tidligere har vært mesterbedrifter, er ikke en del av kontrollgruppen. 
Se detaljert beskrivelse av hvordan gruppene med mesterbedrifter og ikke-mesterbedrifter er definert i kapittel Feil! 
Fant ikke referansekilden.. 
25 Det er noen store bedrifter i hver gruppe, for eksempel store entreprenører. Derfor har vi begrenset utvalget til 90 
prosent-percentilen i hver gruppe relatert til ansatte. Det betyr at vi har ekskludert de 10 prosentene av bedrifter i 
hver gruppe med flest ansatte. Mesterbedriftene er i snitt noe større enn ikke-mesterbedriftene. Det betyr at vi har 
ekskludert mesterbedrifter med flere enn 29 ansatte og ikke-mesterbedrifter med flere enn 16 ansatte. 
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Figur 8: Verdiskaping og lønnskostnader per ansatt i mesterbedrifter og ikke-mesterbedrifter i 2014 i byggfaget. Kilde: 
Mesterregisteret/Menon (2016) 

 

Verdiskaping per ansatt må måles med forbehold. Det er to forhold som det er viktig å være oppmerksom på når 

man bruker dette målet. For det første tas det kun høyde for én innsatsfaktor – arbeidskraft. Dermed er dette et 

produktivitetsmål som egner seg best for å måle produktiviteten i arbeidsintensive selskaper, slik som i bygg-

fagene. Produktivitetsmålet skiller ikke mellom ulike typer arbeidskraft. For mesterbedriftene gjelder særlig 

dette de største bedriftene som har en profesjonell administrasjon og ledelse. 

Den deskriptive analysen kan oppfattes som en nullpunktsmåling som senere kan benyttes for å se på utvikling 

over tid når data foreligger. Når man får tilgang til dette gir et produktivitetsmål følgende implikasjoner. Dersom 

en bedrift øker produksjonen uten å øke faktorinnsatsen betyr dette at produktiviteten i bedriften har økt. 

Dersom en bedrift kan øke verdiskapingen relativt til antall ansatte vil dette være et resultat av økt effektivitet i 

bedriften. Avlønningen må ikke overstige verdiskapingen per ansatt. Derfor er disse to målene satt i sammen-

heng. 

 Påvirker mesterbrev produktiviteten i bedriftene?  

Mesterbrev er en av mange faktorer som kan påvirke det økonomiske resultatet i en bedrift. Siden mesterbrev 

er en utdannelse innen økonomi og ledelse er det grunn til å tro at de som kan dette har et godt grunnlag for å 

drive økonomisk godt og derigjennom bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi.  

For å kunne kontrollere for flere faktorer som påvirker de økonomiske resultatene til bedriftene formulerer vi en 

økonometrisk modell. Her vil vi kontrollere for regionen som bedriftene er lokalisert i og størrelsen på bedriften. 

Selv om de største bedriftene i utvalget har over flere tusen ansatte har 90 prosent av utvalget av bedrifter 19 

eller færre ansatte. Vi mener derfor at det er denne gruppen av bedrifter som mesterbrev i hovedsak retter seg 

mot. Derfor har vi kjørt modellen for dette utvalget, altså for bedrifter som hadde under 20 ansatte i 2014. 

 

0

100

200

300

400

500

600

Verdiskaping per ansatt Lønn per ansatt

Tu
se

n
 N

O
K

Mesterbedrifter Ikke mesterbedrifter



   

M E N O N  E C O N O M I C S  4 2  R A P P O R T  

 

Resultater av modellen 

Når vi ser kun på bedrifter med mindre enn 20 ansatte er det en positiv effekt av mesterbrev på verdiskaping.26 

Forskjellen mellom mesterbedrifter og ikke-mesterbedrifter er signifikant.27 Det vil si at mesterbedrifter hadde 

                                                                 

26 Ved å se på hele utvalget finner vi ikke noen effekt av mesterbrev på verdiskaping. Dette indikerer at det er de 
mindre bedriftene mesterbrev er relevant for. Eller det indikerer at effekten «vannes ut» av at verdiskapingseffekten 
av mesteren(e) spres på mange ansatte.  
27 Forskjellen er signifikant ved et signifikansnivå på 1 prosent. 

Metode: Økonometrisk modell 

For å prøve å si noe om hvordan mesterbrev påvirker verdiskapingen i norsk økonomi har vi formulert en 

økonometrisk modell. Denne modellen tar i bruk statistiske metoder og brukes til å estimere økonomiske 

sammenhenger som vi ønsker å undersøke. I denne rapporten bruker vi den statistiske modellen for å 

identifisere hvordan mesterbrev påvirker økonomisk aktivitet for bedriftene. Modellen er formulert i 

likning (1): 

(1) 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝛽2𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 + 𝛽3ln (𝑆𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒) + 𝑢  

I modellen ser vi på hvordan effekten av å være en mesterbedrift påvirker den avhengige variabelen y. y 

er her både verdiskaping, lønnskostnader og verdiskaping og lønnskostnader per ansatt. Variabelen 

Mester er en dummyvariabel som er lik 1 dersom bedriften er en mesterbedrift og 0 ellers. På denne 

måten kan vi skille mellom økonomisk aktivitet til mesterbedrifter og ikke-mesterbedrifter. Dersom 

parameteren til denne variabelen er større enn null og positiv så indikerer for eksempel dette at 

mesterbedriftene har en høyere verdiskaping enn ikke-mesterbedriftene. 

I tillegg har vi inkludert kontrollvariabler for region og størrelse på bedriftene. Vi har inkludert dummy-

variable for følgende regioner: Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Østlandet, Sørlandet og Innlandet. 

Dette er fordi markedene kan være ulike i de ulike landsdelene. I tillegg har vi også kontrollert for 

bedriftenes størrelse.  

Det er viktig å være klar over at det kan være andre faktorer som påvirker den avhengige variabelen i 

modellen (y). Disse faktorene vil dermed ligge i restleddet på regresjonen (u). Dersom noen av disse 

faktorene er korrelert med mesterbrev vil modellen være beheftet med et utelatt-variabelproblem. Et 

eksempel kan være at de mest egnede bedriftseierne i større grad tar mesterbrev og dermed også driver 

de mest veldrevne bedriftene. Da er evnen til å drive bedrift en utelatt variabel som er korrelert med 

mesterbrev og dermed er med på å drive resultatet i modellen. Det er derfor viktig å tolke resultatene 

med forsiktighet. 

Det finnes flere typer data som kan puttes inn i en statistisk modell. I denne modellen har vi kun data fra 

året 2014, altså tverrsnittsdata. Tverrsnittsdata inneholder informasjon om en tversnittsenhet, i dette 

tilfellet bedrifter på et gitt tidspunkt. Dataene varierer altså mellom disse enhetene, men ikke over tid. 

Alle observasjonene er målt på et bestemt tidspunkt. Siden vi kun baserer oss på ett år i denne modellen 

må vi være forsiktige med å generalisere resultatene.  
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en høyere verdiskaping enn ikke-mesterbedrifter. Denne modellen påviser ikke et årsaksforhold mellom mester-

bedrifter og verdiskaping, altså at mesterbrev fører til høyere verdiskaping, men den viser at de bedriftene som 

har mesterbrev i gjennomsnitt hadde en høyere verdiskaping i 2014. Koeffisienten i modellen indikerer at 

mesterbedrifter i gjennomsnitt har 400 000 kroner mer i verdiskaping enn ikke-mesterbedrifter.  

Vi har også undersøkt hvordan mesterbrev påvirker lønnskostnader i bedriftene. Mesterbrev har en positiv og 

signifikant påvirkning på lønnskostnader i 2014. Koeffisienten i modellen indikerer at lønnskostnadene i 

gjennomsnitt er 300 000 kroner høyere i mesterbedrifter. Det vil si at mesterbedriftene betaler mer i lønn til sine 

ansatte enn ikke-mesterbedrifter. Dette kan muligens indikere mer kompetent arbeidskraft og mer seriøse 

bedrifter.  

I den deskriptive figuren så vi at verdiskaping per ansatt og lønnskostnader per ansatt var høyere i mester-

bedriftene enn i ikke-mesterbedriftene. For å teste forholdet mellom mesterbrev og produktivitet undersøkte vi 

dette i modellen. Resultatene viser at det ikke er en statistisk signifikant forskjell mellom verdiskaping per ansatt 

og lønnskostnader per ansatt for mesterbedrifter og ikke-mesterbedrifter.28 Heller ikke for bedrifter med under 

20 ansatte.  

 Det er trolig de mest seriøse bedriftene som er mesterbedrifter 

Myndighetene ønsker at mesterbrevordningen skal bidra til et seriøst næringsliv. Dette er spesielt viktig innenfor 

byggfagene der bransjeorganisasjonene hevder at seriøse aktører risikerer å bli konkurrert ut av sitt eget marked.  

Mesterbrev kan gjennom den opplæringen som gis i lover og regler bidra til seriøsitet, men denne effekten er 

sannsynligvis overskygget av en annen og mye sterkere effekt. Det er trolig slik at håndverkere som er mest 

seriøse i utgangspunktet er de som er mest tilbøyelige til å ta en mesterbrevutdanning. For useriøse aktører vil 

det å investere i en 2-årig mesterbrevutdanning ikke være aktuelt. På denne måten kan mesterbrev bidra til at 

seriøse aktører får den tryggheten som er nødvendig for å starte sin egen bedrift. Det er likevel høyst sannsynlig 

at mange av disse aktørene hadde etablert bedrift uavhengig av mesterbrev. 

En annen indikator på at det er de mest seriøse bedriftene som er mesterbedrifter er forsøkt illustrert i avsnittet 

over. Både figuren og regresjonsmodellen indikerer en positiv sammenheng mellom det å være en mesterbedrift 

og lønnskostnader per ansatt.29 Lønns- og arbeidsvilkår er sterk presset i bygg- og anleggsbransjen, og høyere 

lønnskostnader per ansatt kan være en indikator på økt bruk av faglært arbeidskraft og mer seriøse aktører. 

 Mesterbrev har lav effekt for forbrukerne 

Mesterbrev skal beskytte forbrukerne mot mindreverdige varer og tjenester. Vi har i evalueringen argumentert 

for at en mester har nødvendig fagkunnskap, samt praksis. Vi har også argumentert for at forbrukere tegner 

kontrakt med en bedrift og ikke en mester. Dette er med på å distansere forbrukeren fra mesteren og mesterens 

kompetanse. 

                                                                 

28 Koeffisienten i begge regresjonene er positive, noe som indikerer en høyere produktivitet blant mesterbedrifter, 
men denne sammenhengen er ikke statistisk sterk nok til å kunne si at denne forskjellen mellom de to gruppene med 
bedrifter ikke er tilfeldig. 
29 Selv om det ikke er en statistisk signifikant sammenheng i regresjonsmodellen. 
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Vi spurte forbrukeren om hva de ville vektlagt hvis de skulle kjøpe håndverkstjenester. Over 90 prosent av 

forbrukerne vektla i stor grad (4= sterkt vektlagt og 3) at bedriften hadde nødvendige godkjenninger, referanser 

fra andre og pris.  

Et inntrykk av at bedriften var veldrevet ble også vurdert høyt. Det at bedriften var en mesterbedrift ble i mindre 

grad vektlagt når forbrukerne skulle kjøpe håndverkstjenester. 22 prosent av respondentene vektla dette sterkt. 

Blant forbrukerne var det 31 prosent som oppga at de kjente til mestermerket. Dette betyr at flere kjenner til 

mestermerket enn de sterkt vektlegger dette når de skal kjøpe inn håndverkstjenester.  

Det er også interessant at 34 prosent svarer at de ikke vet. Det er litt vanskelig å tolke dette svaret da en større 

andel av de som har svart at de ikke kjenner til mestermerket har rangert det som noe de vektlegger. Dette kan 

støtte opp om at den vanlige forbruker er usikker på hva mesterbrev er.  

Figur 9: Spørsmål til 1009 privatpersoner over 18 år om hva de vektlegger når de skal kjøpe håndverkstjenester. Kilde: 
Opinion/Menon (2016) 

 

 

Forbrukerne og leverandører av håndverkstjenester vektlegger ulike forhold når avtaler om kjøp skal gjøres. 

Det er interessant å se at håndverksbedriftene generelt vurderer de ulike faktorene sterkere. På spørsmål om 

bedriften er en mesterbedrift vurderes dette forbausende likt av begge grupper.  
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Figur 10: Hva forbrukere vektlegger og bedriftenes inntrykk av hva kundene vektlegger når de kjøper håndverkstjenester. 
Hvis du skulle kjøpe håndverkstjenester hva ville du vektlagt? Hva er ditt inntrykk at kundene legger vekt på når de 
kjøper tjenester fra din bedrift? Kilde: Spørreundersøkelse til et representativt utvalg av privatpersoner og mestere. 
Kilde: Opinion/Menon (2016) 

 

 Mesterbrev fremstår som viktig for bedriftene 

Det er 17 000 mestere som betaler årsavgiften og som står oppført i registeret. Vi har tidligere sett at mesterne 

benytter mesterbrevet på en svært ulik måte. Selv om de gjør det så betyr mesterbrev noe for bedriftene. 

Mesterbrev har høy score på yrkesstolthet og faglig dyktighet hos bedriftene. Mesterbrev er den høyeste 

utdannelsen en håndverker kan ha og dette omsettes av mesterne til yrkesstolthet. En mester må ha lang erfaring 

for å tilegne seg et mesterbrev, noe som resulterer i faglig dyktighet.  

Samtidig vurderes betydningen av mesterbrev som lavt knyttet til rekruttering, lønnsomhet og å beholde ansatte. 

Dette er interessant da rekruttering er et mål for ordningen.  

Mesterbrev er en litt eksklusiv klubb, men med en lav terskelverdi. De fleste som ønsker å ta et mesterbrev får 

dette til så lenge de kan betale for utdannelsen. 6,1 prosent av mesterne vurderer et mesterbrev som svært viktig 

for at de skal kunne ta en høyere pris. Gjennom intervjuene er det bedrifter som har oppgitt at de ikke markeds-

fører seg som mesterbedrift i fare for å skremme bort kunder som da tror at prisen blir høyere. Siden pris er en 

av de viktigste kjøpskriteriene, særlig innen byggfagene, blir det å kommunisere at forbruker gjennom å velge 

mesterbedrifter får riktig kvalitet og pris avgjørende.  
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Figur 11: Betydningen som mesterbrev har for bedriftene. Kilde: Spørreundersøkelsen til mesterne. Menon (2016)  

 

 

Mesternes vurderinger av mesterbrev er svært positive. Lavest rangert er påvirkningen for at flere tar fag-

utdanning. Vi har tidligere argumentert for at Reform 94 er det som påvirker rekrutteringen til yrkesfagene i 

størst grad.  

Figur 12: Mesternes vurderinger av mesterbrev. Kilde: Spørreundersøkelsen til mesterne - Menon (2016) 
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11. Organiseringen av mesterbrev 

Dette kapitlet beskriver organiseringen av mesterbrevordningen, dens oppgaver og ansvar.  

 Lovansvaret 

Nærings- og fiskeridepartementet har lovansvaret for mesterbrevloven. Departementets næringspolitiske 

avdeling ved seksjon for industri, bergverk og nordområdene forvalter mesterbrevordningen. Seksjonen har 

blant annet som oppgave å utvikle kunnskap om og næringspolitikk overfor industrien, mineralnæringen, og 

bygge- og anleggsnæringen. Når ansvaret for mesterbrevordningen er plassert i denne seksjonen understreker 

det at ordningen er en del av departementets overordnete næringspolitikk, men at den har særlig stor betydning 

som virkemiddel overfor bygg og anlegg.  

 Behov for endringer i lovens § 5 

Lovens § 5 regulerer når en mester mister sin rett til å kalle seg mester som følge av mangel på innbetalt årsavgift. 

Lovteksten er som følger: «Er fastsatt årsgebyr ikke betalt innen en måned etter påkrav i rekommandert brev 

eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode for å sikre at 

meldingen er mottatt, bortfaller rettet til å kalle seg mester.»  

Vår gjennomgang av mesterregisteret viser at av 16 851 mestere er:  

 16 851 registrert med fornavn og etternavn  

 16 825 har et poststed knyttet til navnet sitt  

 16 501 har en adresse i tillegg til poststedet 

 5 har en c/o adresse  

 Registeret inneholder 9 891 unike e-poster, 8 201 har oppgitt personlig e-post  

 2 438 av disse ble permanent avvist30 

 7 453 e-poster kom frem til en mottaksadresse  

Det å sende rekommandert brev er kostbart og gammeldags. Det å formulere gjennom lov at påkrav kan sendes 

rekommandert synes utdatert. Lovteksten bør harmoniseres med utviklingen av fremtidens løsning på dette 

punktet. Og endringen i lovtekst bør gjenspeile hvilke løsninger som velges.  

Vi snakket med 25 passive mestere. Flere av disse visste ikke at de var passivstilt. Flere kunne heller ikke huske å 

ha mottatt krav om betaling. Selv om vi bare har snakket med noen få er det grunn til å tro at dagens system ikke 

fungerer optimalt.  

Siden retten til å kalle seg mester er så sterkt knyttet opp mot innbetalingen av årsavgiften bør det å ha et 

sanntidsregister prioriteres. Det er et spørsmål om det er mesteren selv sitt ansvar å sørge for at registeret har 

riktig kontaktinformasjon eller om dette er mesterregisteret sitt ansvar. I dag har mesterbrevordningen ansvaret 

for å forvalte registeret, mens mesteren selv har ansvaret for å gi riktige opplysninger om seg selv. Dette er en 

fornuftig arbeidsdeling som bør videreføres. Mesterregistrert bør knytte seg opp mot andre registre slik at 

                                                                 

30 Det kan være flere grunner til dette. E-posten kan ha gått i et spamfilter, flere var ugyldige og kom i retur, noen ga 
tilbakemelding om at e-posten var gammel.  
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offentlig informasjon automatisk oppdateres i registeret. Dette kan gjøres både i mesterregisteret og bedrifts-

registeret.  

 Delegering av myndighet 

Mesterbrevloven gir Staten hjemmel til å delegere sin myndighet til å forvalte mesterbrevordningen til en egen 

mesterbrevnemnd. Behandling av klager delegeres til en særskilt klagenemnd. Departementet beskriver 

delegasjonen slik:  

«Nærings og fiskeridepartementet […] oppnevner medlemmer og varamedlemmer til Mesterbrevnemnda etter 

forslag fra berørte organisasjoner. Mesterbrevnemnda har ansvaret for administrering, praktisering og utvikling 

av mesterbrevutdanningen og -ordningen. Nemnda utsteder og tilbakekaller mesterbrev, og fastsetter hvilke fag 

det kan utstedes mesterbrev i. Det er opprettet en egen klagenemnd og det er et eget sekretariat som iverksetter 

og følger opp vedtak». 31 

Delegasjon til mesterbrevnemnda fritar ikke departementet for det overordnete ansvaret for at forvaltningen av 

mesterbrevordningen er i samsvar med mesterbrevloven.  

 Mesterbrevnemnda32  

Nemnda består av en leder, fire medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene er oppnevnt etter forslag fra 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), LO og NHO. Lederen oppnevnes av departementet på uavhengig 

grunnlag. Nemnda oppnevnes for fire år av gangen. Nåværende mesterbrevnemnd har sin funksjonstid for 

perioden 2015 til og med 2018. 

Mesterbrevnemnda: 

• bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen 

• bestemmer kravene til utdanning og praksis 

• bestemmer innholdet i mesterutdanningen 

• tildeler mesterbrev 

• bestemmer om retten til å benytte mestertittelen skal trekkes tilbake (ved mislighold eller grov 

forsømmelighet) 

• vedtar handlingsplan og budsjett for virksomheten. 

 

Mesterbrevnemnda har 4-5 møter per år, og treffer vedtak som gjør det til et myndighetsutøvende organ. 

Nemnda har forskriftskompetanse, og vedtok i 2015 egne forskrifter om blant annet søknad om mesterbrev 

basert på utenlandsk kompetanse, og søknad om mesterbrev basert på realkompetanse.  

Forskriftskompetansen og de øvrige oppgavene gjør at nemnda har mye til felles med et statlig direktorat, men 

uten å være det formelt. Departementet praktiserer ikke aktiv etatsstyring på samme måte som de gjør overfor 

sine direktorater. Nemnda mottar ikke offentlig tilskudd, og dermed heller ikke et årlig tilskuddsbrev med 

                                                                 

31 Ot.prp. nr. 14 (2008/2009) Om lov om endringer i lov 20. juni 1986 om mesterbrev i håndverk og annen næring. 
Kapittel 2.1. 
32 Beskrivelsen i dette avsnittet er hentet fra mesterbrevnemndas hjemmeside: www.mesterbrev.no 
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presisering av mål, resultatforventninger og rapporteringskrav. Departementet gjennomfører to kontaktmøter 

med nemnda per år. Samarbeidet mellom departementet og nemnda er nærmere diskutert i kapittel 4.4. 

 Mesterbrevnemndas sekretariat 

Sekretariatet står for det daglige arbeidet med mesterbrevordningen. Arbeidet skjer på grunnlag av de rammer 

og planer som mesterbrevnemnda har vedtatt. Sekretariatet gir først og fremst service til mestere og informasjon 

til de som vil vite mer om mesterbrevordningen. Sekretariatet har ni ansatte som ivaretar følgende oppgaver: 

• holde orden på mesterregisteret med rundt 17 000 aktive mestere i over 70 fag 
• administrere mesterordningen på vegne av Mesterbrevnemnda 
• være ansvarlig for mesterutdanningen 
• behandle søknader om mesterbrev 
• behandle urettmessig bruk av mestermerket og mestertittel 
• behandle klagesaker på mestere 
• utvikle mesterutdanningen 
• utgi magasinet Mestern 
• markedsføre mesterbrevordningen 
• informere elever og svenner/fagarbeidere om mesterbrevordningen 
• hjelpe mesterne med markedsføringstiltak 
• utvikle nye mesterfordeler 
• www.mesterbrev.no – www.mesterregisteret.no 

  

Intervjuene som er gjennomført tyder på at forholdet mellom nemnd og sekretariat langt på vei er som forholdet 

mellom et reaktivt styre og en proaktiv administrasjon i en bedrift. Nemnda nøyer seg stort sett med å diskutere 

og vedta saker etter innspill fra sekretariatet. I noen saker vil nemnda modifisere sekretariatets forslag, eller 

sende saker tilbake for ytterligere bearbeiding. Imidlertid kommer initiativ, utredninger, argumentasjon og 

forslag stort sett fa sekretariatet. Det gjelder også i spørsmål som det er opp til nemnda selv å avgjøre, og som 

senere skal legge føringer på sekretariatets arbeid. En slik arbeidsdeling mellom administrasjon og styre er 

naturlig. Administrasjonen arbeider med sakene på daglig basis, mens styret møtes kun periodevis.  

Dersom virksomheten består i å forvalte en etablert ordning som ikke eksponeres for endringspress trenger det 

ikke være noen ulempe at styret, eller i dette tilfellet nemnden, i hovedsak har en reaktiv og kontrollerende rolle. 

Saken kan imidlertid stille seg annerledes dersom virksomheten har behov for å gjennomføre betydelige 

endringer, og er utsatt for sterke endringsimpulser utenfra. I slike tilfeller er det naturlig at styret har en mer 

strategisk rolle, og er mer aktiv når det gjelder å ta initiativ overfor administrasjonen. Styret har uansett det 

overordnete ansvar for virksomheten, og dersom administrasjonen, i dette tilfellet sekretariatet, gis for stor 

plass, kan det skape uryddige ansvarsforhold mellom sekretariat og nemnd. En slik uryddighet vil gå ut over 

virksomhetens handlekraft.  

Mesterregisteret er en av sekretariatets hovedoppgaver. Sekretariatet benytter rundt 1,5 årsverk til denne 

jobben. Mest ressurser går med til å holde personregisteret a jour når det gjelder nye mestere, og hvem som til 

enhver tid har betalt årsavgiften. Mestertittelen er knyttet opp mot person. En mester kan inneha flere mester-

brev, og betaler da en årsavgift per brev.  

Mesterregisteret inneholder også en firmadel med oversikt over mesterbedrifter. Kravet til en mesterbedrift er 

at en mester knytter sitt mesterbrev til bedriften. Det stilles ingen krav til mesterbedrifter ut over de som stilles 

til denne individuelle mesteren. Dette kan skape asymmetrisk informasjon mellom forbrukere og håndverks-

bedrifter. Det gjelder spesielt for forbrukere med lite kjennskap til markedet for håndverkstjenester, og 

begrenset erfaring med ulike firmaer.  
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Forbrukere som inngår avtale med en mesterbedrift forventer at leveransen har en faglig kvalitet på mesternivå. 

Mesterregisterets firmadel gir, i tillegg til sted og fag, informasjon om antall mestere som er knyttet til bedriften. 

Registeret gir ikke informasjon om ansattes kompetanse ut over det. Kvaliteten på et firmas leveranse bestem-

mes imidlertid i stor grad av hvilke håndverkere som settes på jobben. Det er vanskelig for en forbruker som ikke 

kjenner firmaet fra før å vurdere alle ansattes kompetanse. I utgangspunktet virker det riktignok rimelig å tro at 

en mesterbedrift vil være mer nøye med å ansette dyktige håndverkere, siden slike bedrifters renommé er mer 

sårbart for å la være å levere høy kvalitet. Ansattes kvalifikasjoner vil imidlertid måtte variere en del, blant annet 

fordi mange firmaer i perioder må rekruttere midlertidig ansatte for å ta unna topper i etterspørselen. I slike 

situasjoner vil antall mestere i bedriften ha begrenset informasjonsverdi. Forbruker må i tillegg søke andre 

informasjonskilder, blant annet firmaets referanser.  

 Løses oppgavene effektivt?  

Mesterbrevnemnda med tilhørende sekretariat står for driften av mesterbrevordningen og et eget mester-

register. Ordningen mottar ikke bevilgninger fra det offentlige, men finansieres gjennom mesternes innbetaling 

av årsavgift og behandlingsgebyr.  

 Byggfagene betaler indirekte for at andre håndverksfag har tilbud om høyere 

utdannelse 

Det er i underkant av 17 000 mestere registrert i mesterregisteret i dag. Det koster 700 kroner per dags dato å 

være oppført og det er et krav om at årsavgiften er innbetalt for at mesteren skal kunne benytte mestertittelen 

med tilhørende logo.  

Mesterbrev er en selvfinansierende ordning der den årlige mesteravgiften dekker utgiftene med ordningen. I 

tillegg til årsgebyret har ordningen inntekter fra behandlingsgebyrer. Årsrapporten for 2014 viser at behandlings-

gebyret utgjør en mindre del av de totale inntektene til organisasjonen, 0,6 millioner mot 11 millioner i årsgebyr.  

Byggfagene dominerer ordningen i dag med 91 prosent av tildelte mesterbrev i 2014 og 81 prosent av de som 

betalte årsavgiften i 2014.  

Figur 13: Fordelingen av mestere og tildelte mesterbrev på faggrupper. Kilde: Årsrapporten Mesterbrev 2014 
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Dette bildet er ikke unikt for 2014, men snarere gyldig på tvers av år. Utvikling i størrelsene over tid er dokumen-

tert i kapittel 3, som belyser utfordringer for mesterbrev. På mange måter belyser dominansen av byggfagene i 

ordningen. Det har ikke vært mulig å kartlegge i detalj hvor mye tid sekretariatet bruker på hver enkel faggruppe. 

Arbeidet med fagplaner gjøres på faggruppenivå og for hvert enkelt av de over 70 fagene som er del av ord-

ningen. Uten byggfagene hadde det vært få ressurser i organisasjonen til å utvikle fagplaner for de mindre 

gruppene. Kompetanseteamet er det største i sekretariatet med fem ansatte som benytter fire årsverk. Dette er 

omtales i neste kapittel.  

Det er ikke et mål i seg selv å kaste noen ut av ordningen. Men det bør revideres hvilke fag som ordningen skal 

omfatte. Hvert enkelt fag bør i etterkant av evalueringen ha et tydelig mål for hvorfor og hvordan mesterbrev er 

riktig for dem.  

 Mesterbrev løser et samfunnsoppdrag  

Enkelte av fagene som mesterbrev omfatter er svært marginale. Noen av disse fagene er tradisjonshåndverksfag 

som ikke lenger etterspørres i stor grad i samfunnet. Mesterne var tydelige på at mesterbrev skal ivareta hånd-

verkstradisjoner. Likevel, er det byggfagene som skal betale for at marginale håndverksfag har et tilbud om 

høyere utdanning? Eller er dette et bilde av at Mesterbrev løser et samfunnsoppdrag som ligger på siden av 

ordningens mandat? Vi foreslår at myndighetene i etterkant av denne evalueringen tar stilling til om det er 

mesterbrev som skal løse dette oppdraget eller om noen av tradisjonshåndverksfagene bør over på en offentlig 

finansiering.  

 Er oppgavene til mesterbrev tidsaktuelle og moderne?  

Mesterbrevordningen er en frivillig ordning der bedriftene selv må se fordelen av å være registrert i mester-

registeret og derigjennom betale årsgebyret. Oppgavene som mesterbrev gjennomfører legger grunnlaget for 

hvor relevant ordningen er for mesterne. Noen oppgaver gjennomføres årlig og noen oppgaver prioriteres 

enkelte år.  

De årlige oppgavene løses gjennom bruk av 8,5 årsverk som fordeler seg som følger:  

 Kompetanseteamet: 5 personer, 4 årsverk 

 Mesterregister: 2 personer, 1 årsverk 

 Misbrukssaker / saksbehandling: 1 person, 0,5 årsverk 

 Kommunikasjonsteamet: 2 årsverk 

 Administrasjon og diverse andre oppgaver: 1 årsverk 

Oppgavene er i tråd med det en moderne organisasjon skal drive med og formålet med mesterbrev.  

Den viktigste oppgaven mesterne mener sekretariatet utfører er å hindre misbruk av mestermerket og utføre 

sanksjoner mot de som gjør dette. Over 90 prosent av mesterne vurderte dette som svært viktig eller viktig. Det 

er rundt 50-100 misbrukssaker som innrapporteres hvert år.  

Kompetanseteamet består av fem personer som til sammen bruker fire årsverk på dette arbeidet. Teamet 

behandler rundt 500 søknader om mesterbrev i året, samt at de driver med læreplanarbeid og videreutvikling av 

mesterkvalifikasjonen. Alle fagområdene krever oppfølgning av teamet. Utover at alle fagområdene krever 



   

M E N O N  E C O N O M I C S  5 2  R A P P O R T  

 

oppfølgning er det vanskelig å estimere tidsbruken nøyaktig på de 70 fagene. Men det er grunn til å tro at for-

holdet mellom tid brukt på utvikling av fagplaner/antall betalende mestere er høyere for de marginale fagene 

enn for byggfagene.  

Figur 14: Mesternes svar på spørsmålet: Hvor viktig er følgende oppgaver som mesterbrev utfører for din bedrift? 
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Figur 15: Årsspesifikke oppgaver. Kilde: Årsrapportene til Mesterbrev 2001-2013  

 

Figur 16: Oppgaver som prioriteres hvert år. Kilde: Årsrapportene til Mesterbrev 2001-2013 
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x Kontaktkonferanse. 

Komp.utvikling (fafo-

rapport)

2001

x Alle læreplaner 

fornyet. Seks faggrupper x 2 messer

x 2 Bergen 

Voss

x Gjennomgang 

av Gule sider

Mesterutdanning via 

Folkeuniversitet

Kvalitetssikring. 

Spørreundersøkelse 

nye mestre

Kommunikasjon 

(Nettsider, media, 

sosiale medier)

Bladet 

Mestern

Ungt 

entreprenørskap/

mesterbrevprisen

Misbruksaker Klagenemdas 

årsrapport

2013 x x x x x x 47 saker x

2012 x x x Mesterbrev 25 årsjubileum. Fb konkurranse +stipender. Ny Mester-APPx x x 44 x

2011 x x x x x x 53 x

2010 x x x x x x 72 x

2009 x x x x x

x intensivert arbeidet + 

samarb. Med statens 

innkrevingssentral x

2008 x x x x x x x

2007 x x (MMI) x x x x

2006 x x x x x "Delt ut 4. år på rad" - NM i ungd. bedr.x x

2005 x x x x x

x opprettet stilling  mot 

ulovlig bruk av mester. 60 

skriftlige henv. I 2005 x

2004 x x x kurstorg på nettside x x

x 30 misbruksaker påtalt. 

2 mesterbrev tilbakekalt x

2003

x nettstøttet 

mesterutdanning 

introduseres. Nett og 

samlinger. x x x Oppstart x 2 Mb. tilbakekalt x

2002 x x x x 24 saker x

2001

x fornyet avtale med 

FU

x Fafo-

undersøkelse blant 

mestre om behov 

mht kompetanse 

avtalt

x Markedsføringsplan 

vedtatt. Første info. 

konsulent ansatt.

x nytt navn, 

design og 

innhold x 2 saker anmeldt. x
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Vedlegg 1: Datakilder og metode 
I dette kapitlet presenterer vi metodikken som er benyttet i evalueringen og hvilke ulike datakilder som er 

benyttet.  

 Modellrammeverk: OECDs evalueringsmodell  

Som overordnet evalueringsmodell har vi benyttet OECDs evalueringsmodell. OECDs evalueringsmodell er en 

fullverdig evalueringsmodell og egner seg godt til å evaluere offentlige virkemidler ettersom den tydelig skiller 

mellom virkemiddelets relevans (trenger man virkemiddelet), effektivitet (organisering av virkemiddelet) og 

effekt/ måloppnåelse (hvilke resultater virkemidlet har oppnådd).  

Under relevans vurderes det om mesterbrevordningen faktisk egner seg som virkemiddel for å løse en markeds-

svikt. Siden ordningen trådte i kraft 15. januar 1987 har verden endret seg kraftig. En sentral del av evalueringen 

har vært å se på om markedssvikten i dag er den samme som når ordningen ble innført og om mesterbrev-

ordningen, som virkemiddel, egner seg for å møte denne i sin nåværende form. 

Under effekt har vi sett på hvilke resultater mesterbrevordningen har oppnådd. I denne delen av evalueringen 

vurderes det om målsettingen med virkemidler er oppfylt. For mesterbrevordningen er disse gitt gjennom 

forarbeidene til loven, Ot. Prp. nr. 30 (1985-1986) og Innst. O. nr. 62 (1985-1986). Et viktig punkt under 

evalueringen av effektivitet vil være å vurdere suksesskriterier for ordningen både målt økonomisk og faglig.  

I den siste delen av evalueringen har vi sett på hvorvidt organiseringen av virkemidlet er effektivt. Eller sagt med 

andre ord, får medlemmene det de betaler for. Det å vurdere om hvorvidt aktivitetene som gjennomføres, slik 

som drift av medlemsregisteret, klagenemda og mesterbrevnemda, er de riktige verktøyene for medlemmene. 

Ordningen finansieres i sin helhet av medlemmene. Det at ordningens aktiviteter er riktige og møter kravene 

synes som et svært relevant punkt i evalueringen da ordningen opplever at flere mestere velger å ikke være en 

del av felleskapet.  

 Datakilder 

I evalueringen har vi benyttet fem ulike datakilder. Disse er dokumentstudier, spørreundersøkelse, nøkkeltall-

analyse, dybdeintervjuer og referansegruppe og er vist i figuren under. Disse fem datakildene har til sammen lagt 

grunnlaget for evalueringsrapporten.  
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Figur 17: Oversikt over datakilder i evalueringen. Kilde: Menon 

 

 Dokumentstudier 

Gjennom dokumentstudier har vi tilegnet oss tilgjengelig og nødvendig skriftlig informasjon for å gjennomføre 

evalueringen. Vi har gått gjennom følgende dokumenter: 

 Ot. prp. nr. 30 (1985-1986)  

 Innst. O. nr. 62. (1985-1986)  

 27 årsrapporter 1988-2014 

 Meld. St. 39 (2012/2013) Mangfold av vinnere. Kapittel 5.2.  

 FOR-2015-04-09-418 

 FOR-2015-04-09-419 

 FOR-2015-04-09-420 

  To spørreundersøkelser  

Vi har i prosjektet gjennomført to spørreundersøkelser.  

Den ene var rettet mot mesterne selv. 2239 mestere fra syv faggrupper svarte på undersøkelsen. Andel svar 

gjenspeiler godt faggruppene i ordningen.  

Dokumentstudier

- Gjennomgang av 
relevant skriftlig 

informasjon

98-117 intervjuer

- Intervjuer med ulike 
interessentgrupper til 

ordningen

Nøkkeltallanalyse

Det trengs å gjøres noen 
utvidede 

nøkkeltallanalyser

Ekspertgruppe 

- En ekspertgruppe med 
representanter som har 
interesser i ordningen. 

To møter, et 
oppstartsmøte og et møte 

hvor vi presenterer 
foreløpige funn og 

konklusjoner

2 spørreundersøkelser

- Mesterbedriftene og en 
kartlegging av private 

forbrukeres kjennskap til 
ordningen

Evalueringsrapport
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Figur 18: Andel svar fordelt på faggrupper og andel betalende mestere og tildelte mesterbrev i 2014 

 

Den andre spørreundersøkelsen rettet seg mot private forbrukere i aldersgruppen 18-67 år. Denne kartla kjenn-

skapen til og betydningen av Mesterbrev i det private markedet. 1009 personer deltok i denne. Undersøkelsen 

ble gjennomført av Opinion på oppdrag fra Menon.  

 Dybdeintervjuer 

Det ble gjennomført over 100 intervjuer i forbindelsen med evalueringen. Disse var rettet mot ni grupper som 

er interessenter i ordningen. Tabellen nedenfor oppsummerer hvem vi har snakket med.

 

81,1%

5,8% 4,6% 3,7% 2,1% 2,0% 0,8%

Andel svar fra Mesterne fordelt på faggrupper 

91%

2% 2% 1% 3% 1% 0%

80%

6% 6% 3% 2% 2% 1%

Andel tildelte mesterbrev Andel betalende mestere

2 Nærings- og fiskeridepartementet

8

NHO Norges Bilbransjeforbund                                                      

NHO Mat og drikke                                                                             

NHO Frisør og velvære                                                                       

NHO Bakeri og Konditori                                                 

Norges Gullmesterforbund                          

Byggmesterforbundet                                                         

Oslo håndverk og Industriforening 

2 LO

2 Veidekke, SIVA 

Nord Norge: Tromsø, Bodø og Lenvik

Vestlandet: Molde, Sandnes og Odda

Østlandet: Fredrikstad, Asker og Rømskog

Midt Norge: Trondheim og Leka

Sørlandet: Kristiansand, Arendal og Lillesand

Innlandet: Hamar

3 Sekretariatet, leder av nemda

25 Tidligere Mesterbredrifter

25 Ikke Mesterbedrifter

5
Startbank, Fagrådet for våtrom, BliMester.com, 

Sentral Godkjenning 

8
Baker, drakt og kostymesyersker, gullsmed, maler, 

murer, tømrer, fotograf, urmaker

95

Mesterbedrifter

15

Innkjøpere og byggherrer

Organisasjoner med ansvar for håndverksfag og næringsutvikling

Sekretariatet og Nemda

Bedrifter som står utenfor ordningen 

Bransjeorganisasjoner og andre godkjenninger
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Tabell 1: Intervjufordelingen mellom passive og aktive mestere 

 

 Økonomisk modell 

For å prøve å si noe om hvordan mesterbrev påvirker verdiskapingen i norsk økonomi har vi formulert en 

økonometrisk modell. Målet med denne modellen var å kunne sammenligne økonomisk aktivitet for mester-

bedrifter og ikke-mesterbedrifter. For kunne gjøre dette trenger vi en kontrollgruppe av ikke-mesterbedrifter 

innenfor hvert fagområde. Byggfag er det klart største fagområdet med rundt 80 prosent av bedriftene. Vi har 

kjørt den økonomiske modellen kun for denne gruppen. Det er to årsaker til dette. Det er veldig få observasjoner 

i de andre faggruppene, særlig blant mesterne. I tillegg er det vanskelig å finne NACE-koder som representerer 

faggruppene. Dermed er det vanskelig å definere en kontrollgruppe for disse fagområdene. For byggfag har vi 

tatt utgangspunkt i følgende femsifrede NACE-koder da vi utformet kontrollgruppen: 81300 (Beplantning av 

hager og parkanlegg), 43330 (Gulvlegging og tapetsering), 41200 (Oppføring av bygninger), 43221 (Rørlegger og 

ventilasjonsarbeid), 43341 (Malerarbeid), 43342 (Glassarbeid), 43911 (Blikkenslagerarbeid), 43919 (Takarbeid 

ellers), 433990 (Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet). Kun mesterbedrifter innenfor disse NACE- 

kodene utgjør «treatment»-gruppen, mens de resterende bedriftene innenfor disse NACE-kodene utgjør 

kontrollgruppen. Bedrifter med ukjent antall eller 0 ansatte i 2014 og med ukjent verdiskaping eller lønns-

kostnader er tatt ut av utvalget. Regresjonene er kjørt for bedrifter med ansatte innenfor 90 prosent percentilen. 

Det tilsier at bedrifter med mer enn 20 ansatte er ekskludert fra regresjonene. 

Passive mestere
Bilfag Byggfag Estetiske fag Matfag Møbel og trefag Verkstedshåndverksfag

4 10 3 3 1 3

Mester i bilfaget - lette kjøretøy 2 Bygg-/tømrermester 5 Frisørmester 1 Kokkemester 2 Snekkermester 1 Gullsmedmester 1

Mester i bilskadefaget 1 Byggtapetserer 1 Kjole- og draktsyermester 2 Kjøttmester 1 Tanteknikkermester 1

Mester i billakererfaget 1 Glassmester 1 Urmakermester 1

Kulde- og varmepumpemester 1

Malermester 1

Rørleggermester 1

Ikke mestere
Bilfag Byggfag Estetiske fag Matfag Møbel og trefag Verkstedshåndverksfag

57 8 3 3 2 24

Mester i bilfaget - lette kjøretøy 1 Bygg-/tømrer 5 Blomsterdekoratør 1 Daglig leder 2 Trefag 1 Gullsmed 2

Aldri hørt om Mesterbrev 56 Stillasbygger 1 Fotograf 2 Kokk 1 Tømrer 1 Urmaker 1

Blikkenslager 1 Aldri hørt om Mesterbrev 21

Rørlegger 1
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Vedlegg 2: Antall mestere per faggruppe 

Tabellene under antall mestere fordelt på faggrupper i perioden 1988 til 2014. Bilfag ble en del av ordningen i 

2008. Noen mestere er av ordningen ikke fordelt på faggruppe og totalsummen kan derfor avvike fra totalt antall 

mestere.  

Tabell 2: Antall mestere fordelt på faggrupper. Kilde: Mesterbrev årsrapporter 

 

1988 1989 1990 1991 1992

Byggfag 12 358           12 534           12 873           12 669           12 574           

Bilfag

Estetiske fag 2 492             2 481             2 587             2 422             2 393             

Grafiske fag 776                738                750                670                669                

Møbel og trefag 842                819                801                730                729                

Matfag 928                1 098             1 097             1 045             1 015             

Verkstedhåndverksfag 1 247             1 192             1 168             1 095             1 094             

SUM 20 792           20 134           19 986           19 207           18 656           

1993 1994 1995 1996 1997

Byggfag 12 546           12 634           12 560           12 612           12 859           

Bilfag

Estetiske fag 2 295             2 235             2 153             2 096             2 044             

Grafiske fag 633                607                585                542                521                

Møbel og trefag 696                669                643                628                616                

Matfag 999                977                939                900                860                

Verkstedhåndverksfag 1 060             1 034             1 019             995                988                

SUM 18 388           18 296           18 032           17 885           17 996           

1998 1999 2000 2001 2002

Byggfag 13 204           13 155           13 260           13 596           13 507           

Bilfag

Estetiske fag 2 011             1 966             1 824             1 761             1 666             

Grafiske fag 497                463                438                395                366                

Møbel og trefag 618                601                599                564                570                

Matfag 902                875                824                788                732                

Verkstedhåndverksfag 965                966                996                943                882                

SUM 18 299           18 123           18 041           18 150           17 783           

2003 2004 2005 2006 2007

Byggfag 13 750           13 574           13 608           13 652           13 577           

Bilfag

Estetiske fag 1 644             1 556             1 484             1 427             1 354             

Grafiske fag 353                314                288                271                255                

Møbel og trefag 565                549                545                538                515                

Matfag 742                684                644                616                587                

Verkstedhåndverksfag 862                794                675                721                687                

SUM 17 969           17 523           17 244           17 225           16 975           
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Tabell 3: Antall mestere fordelt på faggrupper. Kilde: Mesterbrev årsrapporter 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Byggfag 13 836           13 830           13 747           13 737           13 619           13 707           13 667           

Bilfag 569                1 186             1 181             1 120             1 060             1 004             959                

Estetiske fag 1 326             1 245             1 173             1 109             1 040             993                942                

Grafiske fag 249                228                201                186                176                151                134                

Møbel og trefag 522                490                461                443                431                414                391                

Matfag 579                537                486                460                444                424                400                

Verkstedhåndverksfag 675                638                594                558                538                503                476                

SUM 17 799           18 154           17 883           17 653           17 308           17 196           16 969           


