
Høringsuttalelse fra Mesterbrevnemnda 
vedtatt i møte 2. september 2008 
 
 
 
Forslag til endringer i lov 19. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og 
annen næring (mesterbrevloven)og i forskrift 12. desember 1986 nr. 2187 til 
mesterbrevloven 
 
Mesterbrevnemnda støtter Nærings- og handelsdepartementets forslag til lovendring i 
mesterbrevloven § 1 og begrunnelsene for dette. Basert på erfaringer med nåværende 
sanksjonsordning, mener nemnda at muligheten til å ilegge et overtredelsesgebyr ved 
misbruk av mestertittel og mestermerket vil være et egnet og nødvendig sanksjonsmiddel for 
å opprettholde og styrke mesterbrevordningens status og ivareta forbrukernes interesser. 
Slik det framgår av høringsnotatet, er det viktig å slå ned på misbruk, særlig av hensyn til alle 
som rettmessig markedsfører seg som mestere. 
 
Når det gjelder saksbehandlingsregler og rutiner, er Mesterbrevnemnda enig med 
departementet i at allerede etablerte prosedyrer og organisering med egen klagenemnd vil 
kunne danne et godt grunnlag for gjennomføring av lovendringen. Etter den 
saksgjennomgangen som nå er foretatt som grunnlag for forslaget, er nemnda også enig i at 
et overtredelsesgebyr vil være den mest hensiktsmessige sanksjonen. 
 
Mesterbrevnemnda støtter på denne bakgrunnen også de foreslåtte endringene i forskriften 
12. desember 1986 nr. 2187 til mesterbrevloven. Nemnda har imidlertid en kommentar til 
forslaget til ny § 6 i forskriften når det gjelder gebyrstørrelse. Vår erfaring til nå er at de fleste 
som blir varslet om overtredelse sørger for å bringe forholdet i orden. Overfor et mindre antall 
mener vi imidlertid at det vil være viktig at beløpet er så vidt stort at det virker forebyggende. 
Når en velger å ikke gå inn for en løsning med dagbøter, vil derfor Mesterbrevnemnda 
oppfordre departementet til å vurdere en skjerping av reaksjonen gjennom å heve gebyrene 
for 2. gangs og 3. gangs overtredelse til for eksempel kr 15 000 og kr 30 000. Nemnda vil 
også påpeke at det er viktig å vurdere hvordan ordningen virker, med sikte på å endre 
gebyrstørrelse eller andre forhold om det viser seg å bli behov for det. 
 
Departementet regner med at innføringen av overtredelsesgebyr vil medføre økte kostnader 
til administrasjon for Mesterbrevnemndas sekretariat. Disse økte kostnadene er tenkt dekket 
inn gjennom en økning av årsgebyr og behandlingsgebyr som er nemndas 
hovedfinansieringskilder. Mesterbrevnemnda har drøftet dette aspektet, og mener at det vil 
kunne lette situasjonen for sekretariatet, men også sikre kvalitet i selve innkrevingen, om en 
instans som Statens innkrevingssentral kunne ta over selve innkrevingen etter at saken er 
ferdig saksbehandlet. 
 
Bare gjennom erfaring med ordningen vil det være mulig å vurdere hvor kostnadskrevende 
den nye sanksjonsordningen vil være. Mesterbrevnemnda vil løpende vurdere utviklingen på 
dette området, og vil eventuelt komme tilbake til departementet for å drøfte ulike sider ved 
saken om det blir behov for det. 

 


