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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i lov 19. juni 1986 nr. 35 om 
mesterbrev i håndverk og annen næring (mesterbrevloven) og forskrift til 
mesterbrevloven  
 

 Vi viser til departementets høringsbrev av 15. juli 2008 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom 

disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen 

har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for nærings- og forbrukerrett. Lovutvalget består av Kristin Veierød (leder), Audun L. 

Bollerud, Henrik A. Jensen, Anne Cathrine Røed og Hilde Ulland. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

Departementet foreslår i mesterbrevloven § 1 innført en hjemme for Mesterbrevnemnda til å 

ilegge en administrativ sanksjon i form av overtredelsesgebyr ved misbruk av mestertittel og 

mestermerket, delvis til erstatning av gjeldende sanksjonsmiddel som er anmeldelse og eventuell 

bøtestraff. 
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Advokatforeningen slutter seg til at det fremstår som hensiktsmessig å innføre en administrativ 

sanksjon for å søke å effektivisere håndhevingen av overtredelser av mesterbrevloven 

(misbrukstilfeller).  

 

Når det gjelder gebyrets størrelse, må en etter Advokatforeningens syn veie mot hverandre på den 

ene siden behovet for at gebyret er høyt nok til at det har den tilsiktede effekt, og på den annen 

side den rettssikkerhetsgaranti som ligger i at særlig grove tilfeller anmeldes til politiet med sikte 

på eventuell bøtestraff. 

 

Advokatforeningen mener departementet har avveid disse hensyn på en god måte når 

departementet har foreslått en ordning som innebærer at overtredelsesgebyrene graderes fra kr. 

5.000 – 15.000 fra 1. til 3. gangs overtredelse, og at overtredelser utover dette, og i særlig 

graverende tilfeller, politianmeldes og gjøres til gjenstand for bøtestraff. 

 

Advokatforeningen slutter seg også til at overtredelsesgebyret må tilfalle staten i samsvar med 

vanlig praksis.  

 

Endelig slutter Advokatforeningen seg til den varslingsfrist som foreslås innført med rett for den 

som risikerer gebyr til å forklare seg innen 4 uker. Dette fremstår som en viktig 

saksbehandlingsregel og rettssikkerhetsgaranti for den som rammes, bl.a. hensett til at gebyr bl.a. 

kan ilegges for manglende betaling av årsavgift m.v. – som kan skyldes rene forglemmelser.” 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

 

Berit Reiss-Andersen       Merete Smith 

leder         generalsekretær 

 

 


