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Følgebrev til Dok. Urimelig endret krav gitt for gruppe Bygg og Tømrermestere

Det rettes til Dem i ly av deres stilling, ett dokument sett til det som oppfattes å være et
urimelighetsgitt krav mot Tømrermestere som faggruppe. Dette i knyttning til forhold som
favner innunder saksforskriften sin tabell vist ved § 11-3, og følgelig krav til tittelangivelse
mot Bachelor, ment å være Bygg- og Anleggsteknikker, i ly av sentralgodkjenning.
Dokument tufter ved sitt utgangs punkt, i ett prinsipalt syn sett etter rettskiIdepyramiden
hvor det i betraktning gis en hevd i at Stortingsmeldinger og proposisjoner, ses som
førende intensjon, for enhver etterkommende lov og endring.
Lov betraktes som øverste føring i denne rettskildepyramiden, derpå tekst gitt i forskrift,
hvorpå supplerende veiledninger er ment å være en fortolkning der det fra et offentlig
forvaltningsorgan, tilskriver tekst ett mer forenklet og utfyllende bilde av forskriften, slik
forstått som en felles eksempelgivning av etatens ansatte seg i mellom.
Med dette menes at det fra min side å ses å være en disharmoni mot dagens tekst og
dens betydning gitt etter pbl §§ 23-3 med 23-8, sett i realitet til SAK § 11-3, som ses å
være tuftet i utgått forskrift nummer 35 av 22.januar 1997, i relasjon til angivelser av
tiltakskiasser, sett til ervervet utdanning og praksistid ved faglig leder, og utdanningstittel.
Disharmoni må ses i sammenheng til referansetidspunkt i tid.
1974 Johansen- utvalget i 1976 ga innstilling til ny yrkesskole utdanning mot år 2000

som i innhold tok til ordet for mer bredde i utdanningen.
1980 Lov om fagopplæring avløste lærlingeloven av 1950, hvor flere fagområder

innlemmes i lov, og muliggjør tilskudd tillærebedriftene.
1986 Håndverksloven ble opphørt og erstattet av Lov om Mesterbrev i håndverk,

med virkning fra 1987.
1994 Reform 94 tilkjennegir prinsipalt tildeling at generell studiekompetanse bygd på

tidligere utdannelse, skal tillegges likevekt.
1997 GOF: Godkjennings- forskriften nr. 35 av 22.januar 1997 blir opphevet. Tross

opphevelse, er det denne referanse DiBK reelt sett i dag, etterlever ved sin
vurdering av enkeltindividets utdanning, sett mot tiltaksklasse knyttet til tittel.

1998 Stortingsmelding nr. 42 1997/98 ved Kompetansereformen, gir betraktning hva
som i favn ses i; Grunn og etterutdanning, realkompetanse og livslang læring.

Ved i knyttning til lov av 17.juli 1998 nummer 61 om Grunnskolen og den videregående
opplæringen, må enn ha i mente at Mesterutdanningen derav ses inkludert. Etter
rettskildepyramiden fordrer dette i syn at enhver nyere utgave aven læreplan sett mot
mesterutdanning, og realkompetanse, etter 17.juli 1998, igjen tuftet i Stortingsmelding nr.
42 av 1997/98 ved sin forståelse av begreper, også tillegges vekt sett i tid og ettertid.
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Med dette som referansegrunnlag gis det derfor i rettet hevd, en prinsipal forståelse som
knytter den referansetekst gitt i SAK §§ 11-2 og 11-3 vist ved sin tabell, i knyttning til
angitt lov nr. 35 av 22.januar 1997, igjen med knyttning til lov nr. 61 av 17.juli 1998 :
Grunnskolen og den videregående opplæringen, sett i relasjon til Fag og Svennebrev og
Mesterbrev, et reelt grunnlag for min hevd, at dagnes tekst og praksis, er tuftet i et utgått
kriteriet sett i år med praksis, for klassetilkjennelse av ansvarsfunksjon, sett i mot tittel.

Det som her formidles, er at når det i saksforskrift § 11-2 viser til hjemmel i lov nr. 61 av
17.juli 1998 : Grunnskole og den videregående opplæringen, må dette i realitet også i sin
vidde og favn, forstå og inkluderer tidligere utgaver av samme lov ved sitt grunnleggende
innhold i oppbygning, og til realitetsreferanse ved endring i 1986, hvor Mesterloven derpå
ble inkludert innunder oppgitt lov- referanse.
Ved å se dette i realitet tillæreplaner frem til 2014 som i sitt grunnlag tilkjennegir at ved
tittelbærer som Mester, gis det forståelse av og ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne
utøve sitt virke i funksjon innen tiltaksklasse 1, en indikator; uten forbehold av noen art.
Prinsipalt i hevd, tilsier dette i tilskrive Ise at det ikke foreligger noe grunnlag til den
tekstforståelse som fremkommer i SAK 11-3 ved sin angivelse av opparbeidelse av
praksis for utøvelse i tiltaksklasse 1, ikke ses å ha noen grunnlag i noen lov- angivelser.
Med en prinsipal forståelse hvor det er rådene praksis i vekt i forståelse av at nyere lov,
forskrift og veiledninger tilsidesetter eldre tekst i lov, forskrift og veiledning dersom annet
ikke fremkommer av annen lov.

Vår hevd er at dette rettsprinsipp her er tilsidesatt og derfor gis det grunnlag til vår
saksvinkling sett dithen at det foreligger et urimelighets krav mot Tømrermestere og
andre bygg relaterte Mestere. Nærmere redegjørelse gis i etterfølgende dokument.

Av erfaring er jeg kjent med at misforståelser kan oppstå i forbindelser ved ett hvert
dokument. Dette kan relateres til undring i forbindelse med referansekilde, eller hva som
tilegnes i tanke rundt et punkt, eller setnings oppbygningens gitte betydning.
Dersom det etter gjennomlesning foreligger et behov av nærmer forklaring, vil jeg stille
meg til disposisjon for den person som måtte rette en henvendelse på Deres vegne.

Med vennlig hilsen
ADMINISTRATIVE Byggtjenester AS
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Bernhard Hamgaard Tufto - Faglig leder
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