
Akershus Senterparti mener at alle håndverksbedrifter som selger varer og tjenester innen byggfag 1 

må minst ha en ansatt med relevant mesterbrev.  2 

Stadig flere foretak blir etablert uten formell kompetanse innen faget de skal selge tjenester i. Dette 3 

påvirker selvfølgelig kvaliteten på tjenesten og kunder får det de betaler for. I tillegg til at useriøse 4 

bedrifter oftere går konkurs, er de med på å perforere kompetansen vi har i dag, som bransjen har 5 

brukt generasjoner på å bygge opp. For å konkurrere om jobbene, er disse bedriftenes eneste 6 

virkemiddel å dumpe prisene, som igjen er med påå øke den sosiale dumpingen. Akershus 7 

Senterparti mener derfor at det må være et minimum, at en ansatt i firmaet innehar et mesterbrev 8 

innen byggfag, om de skal drive med salg av håndtverkstjenester innen denne bransjen. Dette 9 

uavhengig av hvilke selskapsform en har og eller hvilket land foretaket er registrert i. Hvis foretaket 10 

ikke er registrert i Norge, må de inneha tilsvarende eller bedre kompetanse enn norsk mesterbrev. 11 

Her bør det settes ned et utvalg/nemd som kan gå igjennom kompetansen de forskjellige foretakene 12 

har, som vil etablere seg/selge sine tjenester i Norge. Samarbeidspartnere for et slikt utvalg burde 13 

blant annet være de forskjellige landsforbundene i byggfag, Byggenæringens Landsforbund og 14 

Mesterbrevnemda. Det bør også legges inn nok ressurser til å følge opp de forskjellige foretakene, 15 

med straffereaksjon som bøter/forelegg, karantene eller tvangsavvikling om en ikke følger disse 16 

retningslinjene. Straffen bør være på lik linje med de foretakene som ikke betaler statlige og 17 

kommunale avgifter. 18 

Målet er at bedriftene som nå opptrer seriøst igjen skal kunne bruke ressurser på å bygge opp 19 

kompetanse, satse på opplæring og levere de tjenester kundene forventer. Storsamfunnet vil på sikt 20 

tjene på at det blir færre konkurser, mindre økonomisk kriminalitet samt ulovlig arbeidsinnvandring 21 

og sosial dumping.  22 

For å opprettholde gode håndtverksbedrifter bør vi støtte opp med den ordningen vi allerede har og 23 

vidreutvikle  mesterbrevordningen og mesterbedrifter som innehar en utdannelse som bygger videre 24 

på et svennebrev( fagbrev) i alle håndtverksfagene. 25 

Akershus Senterparti vil at kommune, stat og fylke ved offentlige anskaffelser skal kreve at det er en 26 

mester i bedriftene som får anbudet.   27 

 28 


