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statsrådetTill och chefen för Kulturdepartementet

Genom beslut den december22 1993 bemyndigade regeringen chefen
för Kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, tillkalla särskildatt en
utredare med frågoruppdrag utreda utfärdarättatt mästar-attom
brev för hantverkare.

Med stöd bemyndigandet förordnades den februari7 1994av
rättschefen Marianne Eliason särskild utredare.som

Samma dag förordnades hovrättsassessorn Lena Hjelmtorp som
sekreterare.

Utredningen har antagit Mästarbrevsutredningen.namnet
fårUtredaren härmed överlämna betänkandet Mästarbrev för hant-

verkare. Utredningsuppdraget därmed avslutat.är

Stockholm i maj 1994

EliasonMarianne

Lena Hjelmtorp
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Sammanfattning

kompetensbevisMästarbrev kan tilldelasär skickliga hant-ett som
verkare. Enligt nuvarande bestämmelser utfärdas mästarbrev av
Företagarnas Riksorganisation efter handläggning och yttrande av
Mästarbrevsnämnden, nämnd företrädare för Före-sammansatten av

Riksorganisation, Närings- och teknikutvecklingsverkettagarnas samt
frånKonsumentverket. kungörelse årEn 1973 reglerar förutsätt-

ningarna för utfärdandet mästarbrev.av
Bakgrunden till utredningsuppdraget framställningar från andraär

ocksåorganisationer de skall tillerkännas utfärdarättatt attom
frånmästarbrev beslut Konkurrensverket innebörd detsamt ett attav

nuvarande med utfärdandet mästarbrev inte förenligtärsystemet av
med konkurrensintresset.

föreslåsI betänkandet Mästarbrevsnämnden skall upphöra.att
Frågor mästarbrev skall tills vidare skötas Centrala Hantverks-om av
rådet efter den juli Hantverksrådl 1994 Sveriges är ettsom organ
knutet till Företagarnas Riksorganisation i vilket ingår företrädare för
organisationen Närings- och teknikutvecklingsverket. Hantverks-samt
rådet kommer få bredare sammansättning, bla. kommeratt en
Sveriges SmåföretagHantverks- och rådet.beredas plats iatt

De grundläggande bestämmelserna in i särskild lagtas en om
mästarbrev för föreslåshantverkare, träda i kraft den januarilsom
1995.





Författningsförslag

1 Förslag till lag 1994:000 mästarbrevom
för hantverkare

Härigenom föreskrivs följande.

§l Mästarbrev frivilligt kompetensbevisär får tilldelas för-ett som
tjänta och skickliga hantverkare i visst yrke.ett

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter mästarbrev.om

3§ fårRegeringen överlämna till eller flera hantverksorganisa-en
tioner frågor utfärdande återkallelsepröva ochatt mästarbrev.om av

4 § En hantverksorganisations beslut inte tilldela sökandeattom en
mästarbrev eller återkalla fårmästarbrev överklagas hosatt all-ett

förvaltningsdomstol.män
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Om beslut överklagas tillämpas bestämmelsernaett i 23-25 och

30 §§ förvaltningslagen 1986:223.

Denna lag träder i kraft den januaril 1995.
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2 Förslag till förordning mästarbrevom
för hantverkare

Härigenom föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

får§ Mästarbrev tilldelas förtjänta och skickliga hantverkare i1 ett
framgår förvisst lagen 1994:000 mästarbrevyrke. Detta omav

hantverkare.
Hantverksrådl frågor utfärdande och åter-Sveriges prövar om

kallelse mästarbrev.av

någonrådet frågan tilldela mästarbrev skall2 § Innan avgör attom
från branschorga-yttrande den sökandes kompetensden inhämta om

någon sådan organisation.nisationen, det finnsom

avgifterAnsökan och

Sverigesskriftligen hos Hantverks-3 § mästarbrevAnsökan görsom
råd.

avgift tillfå betala Sverigesönskar mästarbrev skall4 § Den ensom
Hantverksråd.

teknikutvecklingsverketNärings- ochstorlek fastställsAvgiftens av
Hantverksråd.samråd med Sverigesefter

Kraven för mästarbrev

får§ tilldelas den5 Mästarbrev som
föräldrabalken,enligt ll kap. §inte har förvaltare 7

skallår i det yrke mästarbrevetminst arbetat äravse,somsex
och erfaren-tillräcklig skicklighetförvärvati detta och harverksam

sitt yrke, ochför kunnahet utövaatt
bokföring företags-i kalkylering ochhar de kunskaper ensom

i yrket.ledare behöver

lCentrala SverigesHantverksrådet juli 1994den 1 anta namnetattavser
Hantverksråd.

lO



örfattningsjförslagF

Om det finns särskilda skäl får den inte uppfylleräven vill-som
koren enligt första stycket tilldelas mästarbrev han eller hon ändåom

sådantförtjänt brev.att ettanses av

6 § Skicklighet skall styrkas avlagt Sveriges Hantverks-genom prov.
råd beslutar fordringarna för provet.om

Innehavare gesällbrev eller motsvarande kompetensbevis be-av
höver inte avlägga särskilt inte har bestämts förannatprov, ettom
visst yrke.

Återkallelse mästarbrevav

§7 Sveriges Hantverksråd återkallakan mästarbrev inne-ett om
havaren brevet i utövandet sitt yrke,av av

gjort sig skyldig till brottsligt förfarande,-
visat vårdslöshetuppenbar eller bristande skicklighet, eller-
inte längre uppfyller de särskilda villkor bestämts för till-som-
delande mästarbrev.av

Ansvarsbestämmelse

8§ Den obehörigen sig för ha mästarbrev döms tillutger attsom
böter, inte gärningen belagd straffimed brottsbalken.ärom

Överklagande

9§ Av lagen 1994:000 mästarbrev för hantverkare framgårom
Hantverksrådets beslut inte tilldela sökandeatt mästarbrevattom en

återkallaeller fårmästarbrev överklagas hosatt allmän förvalt-ett
ningsdomstol. får rådetsl övrigt beslut inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den januari dål 1995 kungörelsen
1973:596 mästarbrev för hantverksutövare skall upphöra attom
gälla.

ll





Inledningl

1 Direktivenl
.

Direktiven framgår vad chefen för Kulturdepartementet anfördeav
vid regeringssammanträde den 22 december 1993 i samband med att

bemyndigadeshon tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten
frågorutreda utfärda mästarbrev för hantverkare.rätt attom

direktiven framhållsI mästarbrev frivilligt kompetens-äratt ett
bevis värdefullt för hantverkaren för styrkaär yrkesskicklig-attsom
heten och för konsumenten för välja kompetent hantverkare.att en
Vidare betonas mästarbrevet fåkan ökad betydelse för hantverkareatt

söker arbete eller vill driva näring i vissa länder i Europa. Mittsom
uppdrag har varit hur offentligrättslig regleringövervägaatt en av
mästarbreven skall utformas samrådi med aktuella organisa-samt att
tioner utarbeta förslag till bildandet eller förändratett nyttav organ
till vilket kan överlämna förvaltningsuppgiften utfärdastaten att
mästarbrev.

Direktiven finns fogade bilaga till1 detta betänkande.som

1.2 Arbetets uppläggning

Jag har vid flera tillfällen sammanträffat med företrädare för Före-
Riksorganisation, Sveriges SmåföretagHantverks- ochtagarnas samt

Stockholms stads Hantverksförening.
Vidare har jag besökt Närings- och teknikutvecklingsverket

NUTEK, Konsumentverket, Skolverket och Sveriges industri-
förbund. ocksåJag har besökt Centrala Hantverksrådet och Mästar-
brevsnämndens kansli i Leksand.

sekretariatet hafthar viss kontakt med Mesterbrevsnemnda i
Norge.

13





2 Tidigare utredningar angående
hantverk

Genom års1846 fabriks- och hantverksförordning avskaffades
skråväsendet. Genom förordningen bestämdes det också det i varjeatt
stad skulle bildas hantverksföreningar för befrämjande hantverketsav
förkovran och för besörjande hantverkarnasav gemensamma ange-
lägenheter. Reformen innebar hantverkets organisationsväsendeatt

frånändrades den yrkesbestämda linjen tidigare gällt till all-som en
linje där inte yrketmän verksamhetsorten bestämde organisa-utan

tionstillhörigheten. Rätten hantverksverkstad ochöppna ha gesälleratt
eller lärlingar arbetskraft krävde fortfarande innehavarenattsom
förvärvat mästerskap i yrket. Genom näringsfrihetsförordningens
ikraftträdande år 1864 Kungl. Maj:ts förordning angående utvidgad
näringsfrihet den 18 juni 1864 infördes i det fullständignärmaste
näringsfrihet; mästerskapsbestämmelserna och skyldigheten till-att
höra hantverksföreningar upphörde.

Rätten etablera sig företagare i självständiga hantverks-att som
yrken frågaviktig för hantverksföreningama kring sekelskiftetvar en
och tiden Mångadärefter. på den tiden angelägna detattvar om
skulle införas lagstadgade kompetensvillkor för den önskade idkasom
näring. 1936 års hantverkssakkunniga fick till uppgift utredaatt
frågorna hantverkets högre yrkesutbildning, lärlingsutbild-om om
ningen inom hantverket uppställande legala kompetens-samt om av
föreskrifter för idka hantverk. De hantverkssakkunnigarätten ladeatt

årunder 1936 fram förslag inrättande statligt hantverks-ett ettom av
ocksåinstitut, vilket skedde Kungl. Maj:ts 141 till års1937prop. nr

riksdag.
I betänkandet Legala kompetensföreskrifter för utövande hant-av

verksyrken SOU 1939:46 konstaterade de sakkunniga bl.a. att
många okvaliñcerade etablerat sig yrkesmän, vilket innebarsom en
risk för bestånd.hantverkets Risken bedömdes dock inte all-ettsom
varligt hot hantverksyrkena. Utredningen föreslog långt-mot att en

15
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skulle ske frivillig kompe-gående sanering hantverket genom enav
utfärdademästarbrevet, legaliseradtensreglering, att statengenom en

betänkandet brevenssärskild mästarbrevskungörelse. I även attangavs
åt hantverksorganisation SHOanförtros Sverigesutförande borde

måstefrån nöd-allmännas sida, somkontroll detoch denatt anses
erhålla auktoritativ prägel,skola kunnaför brevenvändig att en

sakliga prövningen ansökningarnadenskulle atttryggas avgenom
ordförandeåvila särskild nämndskulle treom personer, varsen

bådaKommerskollegium och övriga ledamöterskulle utses varsav
Hantverksinstitut ochnyligen bildade Statenstillsättas detskulle avav

pågående industrialiserings-ansåg vidare denUtredningenSHO. att
betydelse för hantverketmycket ingripandevarit änmeravprocessen

yrkena.fria tillträdet tilldet .
Kungl. Majzts kungörelseresulterade iUtredningens förslag att

utfärdades.för hantverksutövaremästarbrev1940:873 om
Industri-från Sveriges hantverks- ochskrivelseanledningl av en

mästarbrevskungörelsenändringar ivissaorganisation SHIO er-om
uppdrageti 1971Harald Wik göra öxersynhöll fil. dr att en avmars

ansåg mästarbrevet iWikpromemoria ävenkungörelsen. I atten
stå underkungörelse ochsärskildborde baseratframtiden envara

delsför detta1971:2. Skälenkontroll Ds Istatlig myndighets var
skyddet förländerna, delsi de nordiskaenhetliga reglerbehovet av

yrkesskickiighetensutbildningens ochdelskonsumentintressena, och
föreslogspromemorianlandets näringsliv. I smärrebetydelse för

få mästarbrevsökande kunnabl.a. skullei kungörelsen,ändringar en
åtta år då gällde. Dessutomårs för efterarbete i ställetefter somsex

ellerrörelseidkiresökanden skullekravetföreslogs attatt vara
skulle strykas.arbetsledare

huvuddelen remissinstanser-remissbehandlingen förordadeVid av
myndighetervissaoffentligrättslig regleringfortsatt menna en

medverka istatlig myndighetdet fanns skäl förifrågasatte attenom
promemorians ochSHIO bearbetademån utredningen föreslog.den

överlämnade förslag tillförslag ochremissinstansernas ett nytt
förslag till deldettaIndustridepartementet. lkungörelse till storsom

förmästarbrev1973:596den kungörelsenlåg till grund för omnya
Kommerskollegiuminflytande.minskadehantverksutövare statens

skulle utfärdas.mästarbrevi vilka yrkeninte längre beslutaskulle

16



Tidigare utredningar angående hantverk

Statliga myndigheter skulle endast företrädda i Mästarbrevs-vara
nämnden och SHIO:söverpröva beslut. Konsumentintressena skulle
tillgodoses Konsumentverket skulle sitta med iatt Mästar-genom
brevsnämnden.

Den snabba industriella expansionen byggde tekniskasom nya
metoder medförde därefter gamla hantverkstraditioner och hant-att
verkskunnande successivt trängdes tillbaka. Riksdagen begärde därför
vid riksmötet 197778 utredning skulle tillsättas med uppgiftatt en att

utvärderinggöra hantverkets situation och framtidsutsikteren av
NU 197778:55, rskr. 1977782283. Med anledning härav uppdrog
regeringen i december 1978 Statens industriverk utreda dessaatt
frågor.

I Statens industriverks SIND 1981:2 diskuterades derapport
faktorer bidragit till hantverkstraditionerna tillbakaatt trängtssom
och hantverkskunnandet försvunnit. Vidare redovisades förslag till
åtgärder, bl.a. fyra olika alternativ till organisatorisk utformning av

med uppgift verka för hantverketsett utveckling:attorgan

självständigt hantverksinstitut,ett-
hantverksnämnd knuten till Statens Industriverk,en-
hantverksgrupp inom för SIFU Stiftelsen institutet fören ramen-

Företagsutveckling, eller
hantverksnämnd skulle knytas till Statens Kulturråd.en som-

I förordades hantverksgrupprapporten inom föratt en ramen
SIFU skulle bildas.

SIFU statlig stiftelse bildades år 1980 med uppgiftvar en som att
främst fortbildningsverksamhet stärka de små och medelstoragenom

företagens livskraft och utvecklingsförmåga. Stiftelsen lades ned den
1 januari 1994.

Rapporten redovisades i åtgärderproposition för småde ochen om
medelstora företagen innovationspolitikens inriktning prop.samt om
198182:1 18 198 f.. Chefen för industridepartementet konstaterades.

hantverket spelar viktig roll i det svenska näringslivetatt ladeen men
inte någrafram konkreta förslag något hantverksorgan.om

Vid behandlingen i Näringsutskottet ansågs det hantverks-att ett
institut skulle kunna bidra till Sverige i fortsättningenäven skulleatt

tillgångha till väl fungerande hantverksservice och utskottet förut-en

17
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frågan med in-ställning idröjsmål skulleregeringen tautansatte att
Riksdagen anslötlösning.positivhantverketnå förriktningen att en

1981822417.rskr.198182:51,NUförslagutskottetssig till
Johanriksdagsledamoten1982i septemberuppdrogRegeringen

frågor rörande behovilndustridepartementetbiträdaOlssonA. avatt
föreslog i skrivelserhantverksyrken. Denneåtgärder för olikastatliga

central hant-februari 1983och den 141982oktoberden 5 att en
statliga medel.medfinansierasochskulleverksnämnd upprättas

statsrådet sigföredragandeförklaradebudgetpropositionårs1983I
in-hantverksnämnd skullestatligförordabereddinte attatt envara

iinterpellationsdebattbil. 14, B 3. Il982l83zl00,prop.rättas en
industriministerndåvarandeförklarade1983januariden 17riksdagen

industriverkpå Statensankomenligt honomdetThage G. Peterson att
för sinainomnäringspolitiskaövrigaoch att resurserramenorgan

stödderegeringenservice,behovhantverksföretagens attbeakta av
Industri-ochhantverksnämndbildandetill attinitiativprivata av en

hantverksstiftelse ellereventuellstödjamöjlighethadeverket att en
initiativ,privatbildadesdennaorganisationshantverksstiftelse, om

förfogadeindustriverkStatensanslagbeloppmindremed ut ett som
198283:47.interpellationanledning43 i198283161RDöver avs.

behandladeshantverksnämndinrättandeFrågan avenavom
flertalochbudgetpropositionenanledning ettiNäringsutskottet av

Sverige slog vaktviktigtdetförklaradeUtskottet attmotioner. att var
tillgodosesskullebästintedetta intressehantverket genomattmenom

iföreslogsdenstatligtcentralt typtillkomsten somorgan avenav
industriministernvadtillvidarehänvisadeUtskottetmotioner.vissa

in-hadeutskottetfastslogochinterpellationssvareti attuttalat samma
198283234, rskr.industriministern NUfråganställning i som

198283374.
industriorganisation-Familjeföretagenochhantverks-Sveriges

central1983augusti30beslöt denSHIO-Familjeföretagen att en
skulleLeksand. nämndenIimedinrättasskulle sätehantverksnämnd
SIFUindustriverk,StatensSHIO-Familjeföretagen,frånledamöter

ingå. NämndenriksförbundHemslöjdsföreningarnasSvenskaoch
tillår 1988ändradeHantverksnämndenCentralakallades namnmen

Hantverksrådet.Centrala
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och deras uppkomst

3.1 Kort historik

Vid industriidkaremöte år 1896 bildades den första hantverks-ett
sammanslutningen fick Centralstyrelsen för Sverigesnamnetsom
hantverks- industriföreningar.och Sammanslutningen hade problem

fråganmed organisationen påskulle grundas hantverksförening-om
avsedda för alla hantverkare påyrke eller deoavsettarna, som var

yrkesföreningar vissaväxte Problemen ledde tillorter. attsom upp
klyvning organisationen genomfördes år 1905 och Sverigesatten av

Hantverksorganisation SHO bildades.
SHO årbörjade 1916 anordna påmästarkurser försök årochatt

1929 utfärda kompetensdiplom benämndes mästarbrev.att egna som
År 1940 utfärdades tidigare avsnitt 2 kungörelsennämntssom
1940:873 angående mästarbrev för hantverksutövare enligt vilken
SHO fick mästarbrev.rätt Kungörelsen ocksåatt ut ersattesge som
tidigare år 1973 med kungörelsenämnts mästarbrev fören ny om
hantverksutövare där tilldela hantverkarerätten mästarbrev till-att
erkändes Sveriges hantverks- och industriorganisation SHIO i vilken
SHO ingick.

SHIO årgick 1978 med Familjeföretagens förening.samman
Kungörelsen påändrades därför så Sveriges hantverks-sätt ochatt
industriorganisation Familjeföretagen SHIO-Familjeföretagen fick-

utdela mästarbrev SFS 1979:42.rätt att
påKungörelsen årändrades 1987 då utdelarättennytt mästar-att

brev Småföretagensöverfördes till Riksorganisation SFS 1987:57
åroch då1991 överfördes till Företagarnas Riksorganisationrätten

SFS 1991:954. Kungörelsen i sin nuvarande lydelse finns fogad som
bilaga 2 till betänkandet.
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Äldre hantverksorganisationer3.2

år enligt stadgarna sinabildades 1905 hade denSHONär som en av
mindre industrin och verkahantverket och denuppgifter främjaatt

bl.a.sociala ställning. skulle skeDettaför dessa idkares ettgenom
fortbildning.lärlingsväsen ochordnat genom

någraRiksorganisation, efter namnbyten ochSmåföretagens som
tidigareför hantverket SHOden rollsammanslagningar övertog som

för familjeföretag inomriksorganisationnäringspolitiskhaft, var en
uppbyggd rikets 25 hant-näringsliv. Organisationenenskilt avvar

branschförbund. Organisationen42industridistriktverks- och samt
uppgift verka fördess000 företag och60företrädde attvar enca

marknadshushållning,grundad friföretagsamhetenskildfri att
myndigheterregering, ochinför riksdag,företräda medlemmarna

främjaoch samhällslivetinom närings-sammanslutningar samt att
yrkesskicklighetyrkesutbildning och m.m.

Mästarbrevsnämndenbl.a.riksorganisationSmåföretagensTill var
Hantverksrådet knutna.Centralaavsnitt 3.3.1 ochse

hantverksorganisationerNuvarande3.3

Riksorganisation3.3.1 Företagarnas

bildade iFöretagareförbundetRiksorganisation ochSmåföretagens
enligt sinaRiksorganisation FR. FR ärjuni 1990 Företagarnas

obunden,partipolitisktorganisation,näringspolitiskideellstadgar en
marknads-företagsamhet grundadenskildverka förskallsom

slå enskildvaktbl.a.socialtekonomi under att omgenomansvar
rättssäkerhetochnäringsfrihet, fri konkurrensäganderätt, samt att

hantverk och andrayrkesskicklighet inomyrkesutbildning ochfrämja
näringsgrenar.

företräder anslutnadistriktRiksorganisationen uppbyggdär somav
riksorganisa-branschförbund, inomlokalföreningar, samt somav

beslutandeOrganisationensrepresentantskap.företrädstionen ettav
och riksstyrelse.kongressärorgan

erhållasenligt stadgarnai organisationen kanMedlemskap av
organisationensdelarenskildaoch andraföretagare personer som
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grundläggande värderingar. Företagaren blir medlem i lokal-en
förening eller, i kommuner där lokalföreningar saknas, direkt i
distriktet.

Riksorganisationen företräds riksstyrelsen har sitt isäteav som
Stockholm. Styrelsen ordföranden,utgörs vice ordföranden och 18av
ledamöter. dessaAv 18 ledamöter har kongressen valt 14 ledamöter
från distrikten och 4 frånledamöter branschförbundens representant-
skap.

Organisationen har 66 000 direktanslutna och ytterligare 30 000
branschanslutna företag. Centrala Hantverksrådet och Mästarbrevs-
nämnden knutna till FR.är

Organisationen uppbyggd enligtär denna skiss:

Företagarnas Riksorganisation

Företagarnas Stiftelsen Hant-
Utbildnings AB verksfrämjandet

Mästarbrevs-
nämnden

Folkhögskola
Centrala Hant-
verksrådet

Stiftelsen Hantverksfrämjandet bildades år 1987 initiativ av
Småföretagens Riksorganisation beståroch medel överförtsav som
från Föreningen Hantverkets folkhögskola och medel på annatav som

tillförts stiftelsensätt för befordrande stiftelsens ändamål. Stiftel-av
har enligt stadgarna från år 1987är till ändamål främjasen som att

utbildning och information utvecklings- och forskningsarbetesamt
inom hantverks- småföretagssektorn.och Stiftelsen självständigär
huvudman för Hantverkets folkhögskola och Centrala Hantverksrådet.
Enligt stiftelsens stadgar skall rådeti ingå företrädare för stiftelsens
tidigare huvudman Småföretagens Riksorganisation och vissa intres-

myndigheter, organisationersenter, t.ex. och andra sammanslutningar
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verksamhetintresserade stiftelsens ocheller institutioner är avsom
Hantverksrådetträffats härom. Centralaöverenskommelsemed vilka

stadgar.har inte egna

Hantverksrådet år har beskrivitsbildades 1983Centrala som
initiera,huvuduppgift stimulera,och har tillunder avsnitt 2.1, att

hantverkssektorn i Sverige. Centralainombevaka insatserstödja samt
för utökad samverkan mellan olikaHantverksrådet skall verka en

myndigheter, utbild-branschorganisationer,intressenter t.ex.som
Rådet arbetar förverksamma hantverkare.ochningsanordnare en

behålla vidare-vill ocholika intressegruppersamordning somav
hantverksområdet, och detkunskap inomtradition ochutveckla ny

på så främjapådrivare för utvecklingidégivare och sättskall attvara
positioner. Sedan aprilfram hantverketsflyttarnyskapandeoch som

gesäll- ochHantverksrådet ansökningarsamtligahandlägger1991 av
uppdrag FR.landetmästarbrev i av

utseddaordinarie ledamöterstyrelse medHantverksrådet har sexen
Hantverksfrämjandet. Bransch-Stiftelsenledamöter,FR treav

vardera.ledamotoch NUTEK enrepresentantskapförbundens
representerade i styrelsenorganisationerdeFörutom är sam-som

och organisa-också rad myndigheterHantverksrådet medarbetar en
består bl.a.Referensgruppenreferensgrupp.viationer av repre-en

Landstings-Glesbygdsverket,Arbetsmarknadsstyrelsen,försentanter
hemslöjdsfrågor, Skolverket och StatensförNämndenförbundet,

Utbildnings-för bl.a. SAF,Kulturråd. harDessutom representanter
Företagsutveckling SIFU,förStiftelsen institutetdepartementet,

ochKonsthantverkareSverigesFöreningenochnedlagtnumera
Enligtreferensgruppensdeltagit i möten.Industriformgivare KIF
någothaftHantverksrådet referensgruppenhar intefrånuppgifter

organisationer harvissaSkälen för detta1992.sedan är attmöte
organisa-ellermyndigheterandraförintressesaknat attgruppen,

Hantverksrådet deomorganiseratsned ellerhar lagtstioner samt att
myndig-meddirektkontaktermedåren arbetati ställetsenaste mer

organisationer.heter och
närvarande 4,25förLeksand finnsHantverksrådets kansli iVid

tjänster.

22



De olika hanrverksorganisationerna och deras uppkomst

När det gäller finansiering står NUTEK för årligt grundanslagett
skall täcka administrations- och kanslikostnadersom vissa till-samt

läggsanslag för speciella avgränsade projekt. Budgetåret 199192 er-
höll totalt 2 024 000 kr, 924 000 kr för projektetman Mästar-varav
kampanjen. budgetåretFör 199293 bidraget l 663 000 kr.var
Bidraget för budgetåret 199394 uppgår till 500 000 kr och härrör
från Kulturdepartementets huvudtitel.

Regeringen anförde i 1994 års budgetproposition roll vidatt statens
utfärdande mästarbrev håller på ochprövas framtidaattav att en
organisation för utfärdande mästarbrev kan utformasav utan att
särskilda statliga medel behövs prop. 199394:100 bil. 12 2.B
Därför ansåg regeringen det anslag hittills hade disponeratsatt som av
NUTEK för bl.a. finansiering Mästarbrevsnämnden inte bordeav
finnas påmed statsbudgeten från och med budgetåret 199495.
Kulturutskottet har föreslagit bifall till regeringens förslag bet.
199394:KrUl9. Näringsutskottet har föreslagit riksdagen avslåatt

motion med hemställan fortsatta till Centralaen Hant-om resurser
verksrådet motion 199394:N220, bet. 199394:NUl5. Riksdagen
han anslutit sig till förslagen rskr. 282 221.resp.

FR ställer medel till förfogandeäven för Hantverksrådet underatt
treårsperiod, räknat från april 1991, skall ochöverta drivaen gesäll-

och mästarbrevshanteringen. Bidraget budgetåret 199293 uppgick till
200 000 kr. Hantverksrådet får intäkter frånäven de avgifter för
gesäll- och mästarbrev tas ut.som

Från den juli1 1994 kommer rådet benämnas Sverigesatt
Hantverksråd.

Mästarbrevsnämnden regleras i kungörelsen mästarbrev förom
hantverksutövare. Nämnden består fyra ledamöter och fyraav er-

Tvåsättare. ledamöterna NUTEK, skallutsesav av varav en vara
nämndens ordförande, Konsumentverket och styrelsen fören av en av
FR. Nämndens kansli finns i Leksand och sysselsätter sekreterare ien
samverkan med Centrala Hantverksrådet.

Mästarbrevsnämnden utreder kvalifikationerna hos dem sökersom
mästarbrev till- eller avstyrker beviljandetsamt mästarbrev.av
Nämnden har kontinuerlig kontakt med yrkesförbund och bransch-
organisationer och i samverkan med dem reviderar den och framtar
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för mästarbrev. Nämnden skaparprovbestämmelseraktuella normer
bokföringkunskaper krävs i ochriktlinjer för vilkaoch t.ex.som

företarprisberäkning. Vidare nämndenkostnad- ochkalkylering
någonmarknadsföringåtgärder vilseledande t.ex.mot om annonse-,

mästarbrev.uppgivit sig haring felaktigt ett

Utbildningsråd inon. hadeFRFöretagarnas ettvar organsom
fram-frågor rörande gesällbrev, vad gällerhandtidigare bl.a. om

provbestämmelser svarade förfastställandetagning och samtav nya
gamla besiämmelserrevideringkontinuerlig ochöversynatt aven

ansökningar företagardiplomRådet tillstyrkteavslog ochgjordes. om
för diplomet.reglernalade fastsamt

Mästarbrevsnämnden FRuppgifter skötsDessa mm avnumera av
Mästarbrevsnämnden.ochGesäll-benämns

SmåföretagochSveriges Hantverks-3.3.2

sammanslutningSmåföretag SHSochHantverks- ärSveriges aven
närings-småföretag inom enskiltochför hantverks-föreningarlokala

september 1991, byggerbildades den 28Organisationenliv. men
Småföretagens Riks-från f.d. SHIO ochtraditionerocherfarenheter

partipolitisktSHS skall arbetaMålsättningenorganisation. är att
myndigheter, bransch- ochmedförtroendefullt samarbeteobundet i

organisationenorganisationerandrayrkesföreningar samt attsamt
marknzdshushåll-grundadföretagsamhetenskildverka förskall en

slå ekonomiskvaktdärigenomochunder socialtning omansvar
ochSveriges Hanterks-rättssäkerhet.äganderätt ochenskildfrihet,

de hant-särskiltsina stadgarSmåföretag skall enligt värna mnstaom
yrkesskicklighetyrkesutbildning ochsmåföretagen, främjaverks- och

ekonomismåföretagens betydelse för landetsförståelse förskapasamt
för scattereglersysselsättning arbetaför meningsfulloch attsamten
småföretagen kanfår sådan utformningövrig lagstiftningoch att

bestå utvecklas.och
ÅrsmötetÅrsmötet beslutanderiksorganisationensutgör organ.

ochRiksstyrelsen lederlokalföreningar.ombud för anslutnautgörs av
följs,till stadgarnaorganisationens verksamhet,övervakar attser
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årsmötetsverkställer beslut Riksstyrelsen består organisa-m.m. av
tionens ordförande, vice ordförande fyra ordinarie ledamötersamt
valda årsmötet.av

Anslutning föreningar till riksorganisationen beslutas enligtav
stadgarna riksstyrelsen efter skriftlig ansökan.av

Till organisationen omkringär 30 föreningar och 5 bransch-
förbund anslutna, vilket enligt SHS drygt 7 000 företag.motsvarar
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4 Gällande bestämmelser

4.1 Mästarbrevskungörelsen

Kungl. Majzts kungörelse 1973:596 mästarbrev för hantverks-om
trädde i kraft denutövare julil 1973, då kungörelsen 1940:873

angående mästarbrev för hantverksutövare upphörde gälla. Kun-att
görelsen har ändrats vid tillfällen ändringarna har främstsex men

ändring organisationernasavsett Den gällande lydelsenav namn. av
kungörelsen återfinns tidigare i bilaganämntssom

Enligt fårl § mästarbrev tilldelas förtjänta och skickliga hant-
verksutövare i visst yrke. Det FR beslutarett är tilldelandesom om

mästarbrev efter yttrande från Mästarbrevsnämnden.av
fårMästarbrev enligt 4 § tilldelas den inte har förvaltaresom

enligt ll kap. § föräldrabalken,7 har arbetat i minst år i det yrkesex
mästarbrevet har förvärvat skicklighet och erfarenhetsom avser,
har kunskaper i kalkylation och bokföring.samt Möjlighet finns för

organisationen efter framställning Mästarbrevsnämndenatt tilldelaav
någon mästarbrev inte uppfyller de föreskrivna villkoren.som

Enligt får7 och 8 §§ organisationen, efter tillstyrkan Mästar-av
brevsnämnden, återkalla mästarbrev. fårDetta skeett innehavarenom

brevet i utövande sitt yrke gjort sig skyldig till brottsligtav av
förfarande, visat vårdslöshetuppenbar eller bristande skicklighet eller

han inte uppfyller de särskilda villkor föreskrivs förom till-som
delande mästarbrev. Detta enligtär FR mycket ovanligt och kanav
endast komma frågai någon innehavare sysslat med olagligaom
affärer, haft svart arbetskraft fåtteller flertal anmälningarett mot
sig dåligtgrund utförda arbeten.av

Organisationen får enligt 10 § omavgift vid ansökanta ochut
tilldelande mästarbrev. Mästarbrevsnämnden fastställer avgifterna.av

Enligt ll § kan den obehörigen sig för innehautgersom att
mästarbrev dömas till böter inte gärningen belagdär med straff iom
brottsbalken.
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avslå ansökanOrganisationens beslut mästarbrev elleratt attom
återkalla kan överklagas till NUTEK. Mot verkets beslut imästarbrev

får inte föras.sådant ärende dock talanett

Handläggning mästarbrevsärenden4.2 av

Mästarbrevsnämndensmästarbrev skickas in tillansökanEn om
föregående medbeskrivits i detvilket harkansli, är gemensamtsom

Hantverksrådets handläggs där. Till ansökan skallkansli ochCentrala
yrkeskunnigheten, gesällbrev,styrkerbifogas handlingar ex.som

eller bevisutlärningsbevis, intygyrkes- eller mästarprov annatom
års erfarenhet inom yrketvisarHandlingaryrkeskunnighet. sexsom

kan styrkasföretagsekonomiska kunskapernaskall inges. De genom
företagardiplom eller intygRiksorganisationsFöretagarnas genom

sökandenansökan skallmotsvarande utbildning. I omangesannanom
det finnseller branschförbundeller i yrkes-medlem i FRär men

Anmälningsavgiftnågon organisation.på imedlemskapinget krav
finns inödvändiga handlingar medOm inte allaerläggas.skall även

den.kompletteraföreläggs sökandenansökan, att
Mästarbrevsnämnden inansökan begärberedningenVid av en

från berörtfrån organisationens distrikt,på sökandedensynpunkter
från hand-lokalföreningen. Deni vissa fallbranschförbund och

den sökandes hand-kansliet undersökerpersonalenläggande om
nivå provbestämmel-fastställdayrkeskunskaper i medlingar styrker

aktuella yrket.för just detser
två sammanträdensammanträden,MästarbrevsnämndensInför per

via telefon,sammanträdenövrigaår personlig inställelse ochmed
sökande tillmeritsammanställningar de nämn-skickar kansliet ut
ansökan skall till-därefterVid beslutasledamöter.dens mötet om

alla krav inteförekommer ledamöterna ärstyrkas. Det attatt anser
Ärendet möjlighetdå sökandenochuppfyllda. bordläggs attges
ärendet.komplettera

den sökande dettatillstyrks meddelasutfärdande mästarbrevOm av
Samtidigtpå närvarandeslutavgiften för 750 kr.betala inoch ombeds

tillkommer översändasmästarbrevetsökandenunderrättas attattom
utdelandettidpunkt förlokalkontor ochdistrikt- ellerFR:s attett av
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brevet meddelas FR:s styrelse beslutar därefter till-av senare. om
delande mästarbrev. Utdelandet mästarbrevet ske oftast vidav av en
högtidlig ceremoni.

årenDe tio har det utfärdats mellan 142senaste och 333 mästar-
brev år inom 80-tal olika hantverksyrken. viss nedgångett Enper
har skett de åren. Av bilaga framgår3senaste antalet utfärdade
mästarbrev i olika yrken åren 1984-1993.

4.3 Gesällbrev

Gesällbrevet kompetensbevisär erhålls efterett avlagt gesäll-som
Branschförbunden förslag på bestämmelser förprov. ger proven.

Gesäll- och Mästarbrevsnämnden beslutar provbestämmelsernaom
vilken längd på utbildningen skall krävas,samt eller fyra år.tresom

Provet avläggs under delen utbildningen och kontrollerassenare av
och granskas respektive branschorganisation. Ansökan gesäll-av om
brev, granskningsprotokollet och intyg utbildning skickas tillom
Gesäll- och Mästarbrevsnämndens kansli sköter den praktiskasom
hanteringen gesällbreven. Gesällbrev kan därefter utfärdas FR.av av

Själva utdelandet gesällbrevet sker ofta hos den lokala före-av
ningen under festligare former. Det utfärdas 500l gesällbrevca per
år inom 60-tal olika hantverksyrken, bilagaett se

Någon författning reglerar utfärdandet gesällbrev finnssom av
inte.
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5 Framställningar till

Kulturdepartementet

Bakgrunden till mitt uppdrag framgårär direktiven antalsom ettav
framställningar inkommit till Kulturdepartementetsom rörande ut-
färdande ochmästar- gesällbrevav m.m.

Stockholms stads Hantverksförening anhållithar förrättom
föreningen och andra hantverksföreningar utfärda mästarbrevatt
inom hantverksyrken.

Hässleholms Hantverks- Industriförening har hemställt om
författningsändring föreningen ochen andra friståendesom ger

hantverksföreningar delarätt mästarbrev.att ut

Sveriges Hantverks- Småföretagoch har ansökt rätt attom som
riksorganisation utfärda mästarbrev. Stockholms stads Hantverks-
förening och Hässleholms Hantverks- och Industriförening är med-
lemmar i SHS.

Föreningarna och organisationen har redovisat bakgrunden och
skälen till framställningarna. Sammanfattningsvis har organisation-

framfört följande.erna
Småföretagens Riksorganisation trädde beslut den 25 majgenom

1991 i likvidation och organisationen avvecklades. Många tidigare
hantverks- småföreningaroch ombildades till föreningar inom den
nybildade organisationen Företagarnas Riksorganisation. Dessa före-
ningar har inte någonlängre utpräglad hantverksprofil. Oppositionen

den organisationen harmot varit bland hantverksförening-nya stor
i landet. Det missnöjetstörsta har riktat sigarna medlems-mot att

föreningarna påtvingats stadgar kringskär självbestämmandetnya som
hos föreningarna, verksamheten inte kan betraktasatt politisktsom
neutral och grundsyftet slå vaktatt yrkeskunnandeatt och skick-om
lighet kommer i skymundan för politiskt agerande intesom gagnar

31



53SOU 1994:

organisationeni ärMedlemskapetservicenäringarna.ochhantverks-
personligt.dessutom

intelandet harihantverksföreningaräldreantal runtEtt omstort
tidigaresom Dessahantverksföreningar.kvarstårombildats utan

bildatharsmåföretagsföreningarochhantverks- gemen-fristående en
Småföretag. Riks-ochHantverks-Sverigesriksorganisation,sam

inomföretagföreningarlokalasamlasyfte ärorganisationens att av
delsförnärstående näringaroch attsmåindustriservice,hantverk,

minstastödja dedelsyrkestradition,ochyrkeskunnandevärna om
verksamhet.derasiföretagen

Små-tillanslutnatidigarelokalföreningarnaanslutnaDe var
förhaftdärigenomoch har ansvaretRiksorganisationföretagens

Före-sinamästarbrevgesäll- och orter.utfärdandetutdelandet av
dekunskaphantverksföreningarsåsom gamla stor omharningarna

mästarbrevssökande.ställasbörkrav som
medförknippadeinstitutioner,gamlamästarbrev ärochGesäll-

kompe-deskallbrevenhantverksyrken. Föroch att varakvalitet
kunskapmedbedömareutfärdasdeskallbordetensbevis de avvara,

EG-marknad.kommandebehövsBreveni yrkena.omdömeoch en
Gesäll- ochkompetenskraven.höjaförkrävsKonkurrens att
organisation.förmonopolstatligt stöttfår intemästarbrev enettvara

ansökningarnayttrandei överRiksorganisation harFöretagarnas
derashemställtharOrganisationen attävenavslås.de böranfört att

anförts bl.a.skäl harSomregleras.gesällbrevutfärdarätt att
följande.

lokalföreningarRiksorganisationsSmåföretagensHuvuddelen av
inomlokalföreningardärmedochnormalstadgar ärantagithar nya
Denhantverkare.medlemmar ärorganisationensdelEnFR. stor av

hantverk harinriktadvaritverksamhetorganisationensdel somav
satsningardeoch utökatsutvecklatsåren somdeunder genomsenaste

CentralaochHantverksfrämjandetstiftelsernatillanslutningigjorts
Hantverksrådet.

ytterligarebildakommerochlokalföreningar attbildatharFR nya
Sverige.ikommunvarjeifinnsföreningså minstföreningar att en

inne-skulleförslaghantverksföreningarnasgenomförandeEtt av
Resultatetskulle falla.mästarbrevssystemetförgrundernabära att
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skulle bli mästarbrevet skulle förlora sittatt värde kompetens-som
bevis. Detta skulle djupt olyckligt, inte minst med tanke påvara
Sveriges närmande till Europa och den starka ställning mästarbrevet
har inom flertalet EG:s länder. Betydande praktiska problem ochav
administrativa kostnader skulle dessutom uppstå beslutanderättenom
för mästarbrev överfördes från organisationens styrelse till enskilda
lokalföreningar.

Konkurrensverket har i särskild skrivelse till regeringen anförten
bl.a. mästarbrevssystemet kanatt slags myndighetskon-ettses som
trollerat auktorisationssystem. Sådana bör, enligt Konkurrens-system
verkets mening, förbehållas de fall där det finns skyddsintresseett
från det allmännas sida vad gäller bl.a. liv, säkerhet, hälsa och
personlig integritet och detta kan inte gälla för mästarbrevs-anses

syfte i första hand ställasystemet, är vissa utbildnings-vars att upp
krav för olika hantverksyrken. Systemet har enligt Konkurrensverket

koppling till äldre tiders näringsreglering skråväsendeoch dåen bl.a.
konsument- och konkurrenslagstiftning hade underordnad bety-en
delse. Sedan mästarbrevets tillkomst har dock skett betydandeen
utveckling lagstiftningen inom marknadsrättens område. Kon-av
kurrensverket det aktuella för utfärdandeattanser systemet av
mästarbrev inte förenligtär med konkurrensintresset varför mästar-
brevskungörelsen bör upphävas och Mästarbrevsnämnden läggas ner.
Konkurrensverket ifrågasätter också nuvarande för-ärsystemom
enligt med EES-avtalet. Skrivelsen finns fogad bilaga 5 tillsom
betänkandet.
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6 Internationella frågor

6.1 Mästarbrev i andra länder

Centrala Hantverksrådet har uppgivit det finns ökat intresseatt förett
mästarbrev från vill söka arbete och driva näringpersoner isom
andra länder. På tid har detta speciellt gällt arbete inomsenare
byggnadssektorn i Tyskland. Enligt uppgifter från rådet finns stor
efterfrågan på svenska byggnadskunniga för arbete ipersoner
Tyskland krav Ävenställs ofta innehav mästarbrev. inommen av
andra branscher har svensk arbetskraft efterfrågats, med önskemål

innehav mästarbrev.om av
De uppgifter hantverk och mästarbrev i andra länderom som

redovisats i det följande har bl.a. hämtats från Centrala Hantverks-
rådets skrift Hantverks- och yrkesutbildning i Europa.

6.1.1 Danmark

l Danmark har yrkesorganisationerna betydelse. Organisation-stor
har skapat hantverksråd bevakar småföretagensetterna och hant-som

verkarnas intressen. Ett flertal hantverksutbildningar finns. Utbild-
ningsbevis utfärdas efter avslutad utbildning. vissaI fall avslutas
utbildningen med svendepröve gesällprov. Den innehar gesäll-som
brev eller har likvärdig utbildning kan enligt 17 § näringslagen kalla
sig mester. Mästartiteln så skyddad.är sätt Traditionellt mästar-
brev finns inte.

6.1.2 Finland

Enligt lagen fackliga kompetensexamina från 1972 kan kompe-om
avläggas i form yrkesexamentensexamen och högre yrkesexamen.av

När lagen trädde i kraft gesällbrev med yrkesexamenersattes och
mästarbrev med högre yrkesexamen. I högre yrkesexamen kan den
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och därefter skaffat sigi visst yrkeyrkesexamenhar avlagtdelta som
årår, i minst ieller har arbetat 8arbetserfarenhet i 2-3godtagbar ett

yrkesexameni branschen. Högreavlagt yrkesexamenyrke och om-
som dagar och arbetsprovi l-2teoretisktfattar ett somvararprov

Kompetensexamina handläggsberoende yrke.dagar1-5 avvarar
bistånd centrala kommissioner,Yrkesutbildningsstyrelsen med av

och lärlingsnämnder.fackliga kurscentrayrkesläroinrättningar,

Frankrike6. 1.3

två kriterier,efterhantverksyrkendefinierasFrankrikeI typ av
hantverks-finns lOO-talstorlek.företagets Detochtillverkning ett

registrerade iHantverkarnaföretagen. ärstöder ettkammare som
finnslärlingsutbildningHantverksutbildning ochhantverksregister.

mästarbrev.erhålla gesällbrev ochmöjlighetliksom att

Italien6.1.4

eller utförproduceraromfattar denhantverkareBegreppet som
intekonstnärlig ochpraktisk ellerservicetjänster, natur somavger

antalfinns iHantverksutbildningarmånga anställda.för storthar ett
avslutadockså. EfterLärlingsutbildning finnshantverksyrken.olika

Iblandutbildningsbevisandradiplom ellerkanutbildning ut.ges
finns idet slagMästarbrevfastställdaförekommer somavprov.

inte i Italien.förekommerTyskland

Norge6.1.5

årenhantverk har deåteruppliva gamlaskydda ochsyfte senasteI att
ochhantverkupplysningarmedhantverksregisterupprättats ett om
för-ochreformeradinförs1994i landet. Höstenhantverkare en

års yrksesutbildningtillhantverksutbildning rättbättrad tregersom
års utbildningnormalt fyraEfterlärlingsutbildning.förbättradoch

gesällbrev.erhållas fagsvennebrevkan
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Mästarbrev kan enligt lov mesterbrev håndverkiom og annen
frånnzering 1986 tilldelas den uppfyller bestämdanärmaresom

kvaliñkationskrav. Sökanden skall ha avlagt svenneprovfagprov och
ha verksamvarit i sitt yrke i minst år eller tvåminst år eftersex

ha genomfört mästarkurs i ekonomi,svenneprovet marknads-samt en
föring företagsledning.och Mästarprovsbestämmelser finns i 50ca
olika yrken. Enligt bestämmelser i lagen får endast den harsom
mästarbrev kalla sigrätt finnsDetmästare. Mästarbrevsnämndatt en

handlägger och utfärdar mästarbrev har handsom samt ettom
mästarbrevsregister. Mästarbrevsnämnden offentligär nämnd meden
ledamöter från Näringsdepartementet, arbetstagarorganisation ochen

arbetsgivarorganisation. Nämndens sekretariat knutet tillären en
arbetsgivarorganisation.

fåFör använda sig mästartiteln skall hantverkarenatt av vara
registrerad i mästarbrevsregistret. Registreringsavgift på 300 norska
kronor år Ca 19 000 registrerademästare i registret.tas ut. är Enper
ansökningsavgift på 300 kr i sambandäven med utfärdandettas ut av
mästarbrevet. Mästarbrevsnämnden finansieras helt dessagenom
avgifter.

6. .6 Storbritannien1

I Storbritannien hantverkssektornär självständig och intestyrs av
några författningar. Yrkesorganisationerna har stark ställning ochen
har inflytande innehållet i utbildningöver och önskvärd kompetens
hos yrkesutövare. Inom de flesta utbildningar finns kompetens-en
bevis i form diplom, certifikat, gesällbrev eller mästarbrev.av
Kompetensbevisen utfärdas olika utbildningsmyndigheter.av

6.1.7 Tyskland frånuppgifter f.d. Västtyskland

I Tyskland har hantverk hög och landet har mycket väl-status en
organiserad hantverkssektor. Hantverksutövare någonanslutna tillär

de 45 hantverkskammare finns i landet. Enligt tyskav ca som
hantverkslag får bara inskrivna i hantverks-ärpersoner som

37



SOU 1994: 53

något 126de hantverksyrkenyrkesregisterkamrarnas utöva caav
för detta.registret. Gesällbrev krävsfinns förtecknade isom

i hantverks- och yrkesskoloryrkesutbildning skerHantverks- och
i företag. Gesällbrev och mästarbrev kanlärlingsutbildningoch som

erhållandeför brevenerhållas avslutad utbildning. Kravenefter av
års utbildning och godkäntförordningar. Minstreglerade ifinns tre

få utfärdas tillgesällbrev. Mästarbrev kanförgesällprov krävs att
år efter gesällprovet ochminst i sitt yrkearbetatden har tre somsom

innehåller praktisktavlagt Provet samtmästarprov. ett moment
ekonomi och teori.i pedagogik, Hant-kunskapersökandensprövar

mästarbreven.gesällbreven ochhanterarverkskamrarna

Österrike6.1.8

bl.a. yrkes-väl utbyggd medyrkesutbildningenHantverks- och är
utbildning medEfter avslutadlärlingsutbildning.skolor och examen

mästarbrevochutbildningsbevis. Gesällbreverhålls certifikat och
påminner tyska.detSystemetfinns i flera yrken. om

erkännandeömsesidigtdirektiv6.2 EG:s avom
examina

fördirektiv utarbetasRomfördraget skalliartikel 57 attEnligt
utbildnings- ocherkännandeömsesidigtsäkerställa ett examens-,av
egenföretagaresocharbetstagaresbehörighetsbevis rörandra som

flertal direktivförvärvsverksamhet. Ettutövandeochupptagande av
enskildaspecialdirektivs.k. rörområdet, bl.a. sjupåfinns som

omfatta alla andraskalltvå direktivyrkesområden generellaoch som
specialdirektivenspecialdirektiven. sjuDeomfattasinteyrken avsom

veterinärer,tandläkare,barnmorskor,sjuksköterskor,läkare,avser
och arkitekter.apotekare

ochjanuari 1991i kraft den 1direktiven träddede generellaEtt av
ochförfattningsreglerade byggeryrkenomfattar alla är somsom

år dir. 8948 EEG.minsthögskoleutbildningar är tresom
hemlandetexamensbevis idirektivetmedHuvudsyftet är att gersom
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tillträde till reglerat yrke skalläven behörighetett i andra EG-ge
länder för utövandet yrket.av

juniI 1992 direktiv 9251EEGantogs andra generellom en
ordning för erkännande behörighetsgivande högre utbildning,av en
ordning kompletterar den föreskrivs i direktiv 8948EEG.som som

detta direktivI behandlas två utbildningsnivåer, dels eftergym-
nasiala utbildningar minst år för vilka tillträdeskravetett avlagdär
gymnasieutbildning och inte omfattas det första generellasom av
direktivet 8948, dels alla andra utbildningar, till exempel gymna-
siala utbildningar, kortare kurser och kompetens förvärvs-genom
arbete. De utbildnings- och kompetensbevis enligt direktivet skallsom
beaktas de bevis har utfärdatsär myndighet enligtsom av en som
vederbörande medlemsstats lagar och andra författningar behörig.är

Till direktivet finns bilaga C med förteckning utbild-överen
ningslinjer sådanmed särskild uppläggning gör utbild-en attsom
ningen kan jämställas med den högre de utbildningsnivåerav som

Bland dessanämnts. utbildningslinjer finns angivet utbildningovan en
till hantverksmästare MesterMeisterMaitre. Danmark, Tyskland
och Luxemburg har antecknat del yrkesutbildningar i denna för-en
teckning, bl.a. optiker, tandtekniker och ortopeditekniker.

Direktivet gäller varje medborgare i medlemsstat vill utövaen som
reglerat yrke i värdmedlemsstatett företagare elleren som som an-

ställd. Avsikten med direktivet utbildnings-är eller kompetens-att ett
bevis i hemlandet tillträde till visst reglerat yrkesom ett ävenger
skall behörighet yrket iutöva EG-land.att För detge fallett annat
yrket inte reglerat i hemlandetär i värdmedlemsstaten skallmen
utbildnings- eller kompetensbeviset ändå godkännas grund för attsom

yrket iutöva värdmedlemsstaten. Om hemland och värd-en persons
land ställer olika krav utbildningsnivån visst yrke kan vissett
tids yrkeserfarenhet eller lämplighetsprov krävas.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för följa direk-att
tivet före den 18 juni 1994. Staterna skall inomäven tid utsesamma
de myndigheter skall bemyndigade ansökningarattsom mottavara
och fatta de beslut krävs enligt direktivet.som

I regeringens proposition 199394:203 ändringar avtaletom av om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet före-m.m.
slås antal rättsakter antagitsatt EG underett tiden densom av
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1993 skall in i EES-avtalet.decemberden 31augusti 19911 tas-
bilagadirektivet 925lEEG a.a. VII. IfinnsrättsakterBland dessa

meddelaregeringendet ankommerpropositionen attattanges
införlivandet svenskmedföreskrifter rätt.om
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frågorKonstitutionella7

7.1 Utfärdande mästarbrev myndighetsutövningav -
eller

offentligaDen verksamheten bedrivs i regel statliga ellerav
kommunala Enligt 1l kap. 6 § tredje stycket regeringsformenorgan.

kan dock förvaltningsuppgifterRF överlämnas till bolag, för-
eningar, samfälligheter, stiftelser eller enskilda individer. Om för-
valtningsuppgiften innefattar myndighetsutövning, krävs överläm-att
nandet sker med stöd lag. Enligt övergångsbestämmelserna 6p.av

författningar tillkomna före fortsattäger RF giltighet hinderutan av
de inte tillkommit i den ordning skulle ha iakttagitsatt vidsom

tillämpning den regeringsformen.av nya
Begreppet myndighetsutövning finns inte preciserat förarbetenai

till RF hänvisning har gjorts till tidigare gällande regler iutan en
förvaltningslagen och motiven till denna utövning befogenhetom av

förmån,bestämma rättighet, skyldighet, disciplinär bestraff-att om
ning eller förhållandejämförbart 1973:90prop. 397.annat s.

Termen myndighetsutövning används i flertal författningar ochett
i huvudsak ha innebörd i de olika sammanhangen.avses samma

Innebörden begreppet myndighetsutövning har diskuteratsav
mycket i den offentligrättsliga litteraturen. Se Håkant.ex.
Strömberg, Allmän förvaltningsrätt 16 uppl. 1992, särskilt 19s.
Lena Marcusson, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet
1989 171-247 och Hellners-Malmqvist, Nya förvaltningslagen 3:es.
uppl. 1991, 138 och 153-162. Nämnas bör ocksås. uppsatsen av
Strömberg i Förvaltningsrättslig årtidskrift 1972 Myndighet och
myndighetsutövning.

Gemensamt för all myndighetsutövning det sigär beslutröratt om
åtgärdereller andra uttryck för samhälletsär makt-ytterstsom

befogenheter i förhållande till medborgarna.
Till myndighetsutövning hör först och främst sådan offentlig verk-

samhet, varigenom myndigheterna ensidigt bestämmer enskildasom
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Hitfrihet eller egendom.enskildasiingreppellerskyldigheter om
underlåtaellerålägganden görainnebärsålunda beslut atthör som

eller egendom,friheti personligingreppnågot eller mensom avser
desådana ingrepp, antingeninnebäråtgärderfaktiskaäven rent som

eller ej.beslutformligagrundas
myndig-under begreppetinfallergynnande beslutOckså åtskilliga

ganskaansluter sigåläggandenanyssnämndaTill dehetsutövning.
frånbefrielseochverksamhetförbjudeneljesttillstånd tillnaturligt

emellertidmyndighetsutövning hörTillförpliktelser.lagstadgade
fråga deo.d. lstatsbidragförmåner,socialabeslut omäven om

enskildedenbetraktelsesätteti motiven attanläggsbeslutengynnande
harallmännadetberoendeförhållande till ensamtstår i somett

viss meningidärigenomanspråk ochtillmötesgå hansmöjlighet att
emellertid enligtFråga ärhonom.maktkan utöva motsägas

beslutengynnandedeställetavgörande i ärdetinte attStrömberg om
författningsbestämmelseroffentligrättsligatillämpningmedfattas av

handlingsfrihet.myndigheternasbegränsarsom
vilka intebeslut,vissahänförasvidaremyndighetsutövning börTill

handlingsmönsterinnehåller direktanämndahittillsmed delikheti
regi-enskilde,denrättsverkningar t.ex.indirekta gentemotharutan

legitimationshandlingarutfärdandebeslutochstreringsbeslut avom
kontrollverksamhet.obligatoriskmedsambandibeslutsamt

råd, upplysningarfallermyndighetsutövningbegreppetUtanför
verksamhetsådan faktiskuttalandenoförbindande somsamtandraoch

sjuk-undervisning ellerenskilde t.ex.dentvånginnebärinte mot
sådan verksamhethellerinteräknasmyndighetsutövningTillvård.

Ingåendeformer.privaträttsligaikommun utövar avellerstatsom
fallvarje inteimyndighetsutövning,sålunda intebetraktasavtal som

offentligrättsligasärskildabundenhärvid inte ärmyndigheten avom
avtal ellertillämpninginnebärenbart avbeslutOch avregler. som

myndighetsutövning. Gräns-hellerintelagregler utgörprivaträttsliga
regler ärprivaträttsligaochoffentligrättsligamellandragningen
myndig-begreppetbestämmagällerdetvikt när attsålunda storav

f..19Strömberghetsutövning. s.
såbegreppetdefinieratnämndai den uppsatsenharStrömberg ovan

offent-åtgärdersådanahänförasskallmyndighetsutövning avtillatt
ochenskildedenverkningarväsentliga gentemotharliga organ som
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vidtas stöd ochellermed med tillämpning offentligrättsligasom av av
regler, vilka inte internär reglerarent för-natur utanav attavser
hållandet mellan myndigheterna och medborgarna s. 251.
Ragnemalm instämthar i detta framhållitoch förankringen i offent-
ligrättsliga det avgörande kriteriet i förening med kravetnormer som

verksamheten påverkaskall enskilds situationatt i väsentlig mån.
Ragnemalm, Offentligrättsliga studier, Juridiska föreningen i Lund
1977.

Sammanfattningsvis kan till myndighetsutövningsägas höratt
sådana ärenden ensidigt myndighet.avgörs Väsentligt försom av av-
görandet myndighetenär bunden offentligrättsligaär regler.om av
Det skall fråga bindande beslut, inte endast råd ellervara om upp-
lysningar inte innebär tvång den enskilde. Befogenhetenmotsom
skall enskild.utövas Besluten skall väsentliga förmot denvara en-
skilde. De kan gälla förpliktelser rättigheter eller förmåner.ävenmen

förmånerMed främst förmånersociala sjukpenning ochavses som
barnbidrag förmåner statligtäven stöd eller krediter. Medmen som
rättighet anspråk kan stödjas på författnings-ettavses som en
bestämmelse, uttryckligen preciserad eller beroende ellerav en mer
mindre fri prövning, auktorisation eller form tillståndt.ex. annan av

bedriva viss näring.att
Flertalet de uppställda kriterierna på myndighetsutövningav ovan
uppfylldaär det gäller beslutnär utfärdande återkallelseochom av

mästarbrev.
Förutsättningarna fastlagda i offentligrättsligär författning.en

Bakgrunden till frånmedverkan det allmännas sida tidigarevar som
beskrivits den kontroll ansågs nödvändig för breven skulle fåattsom

auktoritativ prägel. Endast den utpekade organisationen kanen
ensidigt utfärda återkallarespektive mästarbrev. Befogenhetenett

Fråganutövas enskilda. den förmånärmot det innebärom att
inneha sådanmästarbrev är höjdett den kan sägasattav en vara
väsentlig för enskilde.den Innehavet eller avsaknaden brevetav
innebär formellt inget för den enskildes drivarätt näring. Detatt är

helt frivilligt kompetensbevis. Innehavet sådantett bevis kanettav
dock påverka den enskildes möjlighet få arbete elleratt att som
näringsidkare få kunder, vilket fåkan väsentliga konsekvenser för
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påverkaÄn betungande sättdetkan enhenne. ettellerhonom mer
återkallas.mästarbrevsituationenskilds ettom

rörandebeslutskolorsenskildamedskekunnabörjämförelseViss
beslutAdvokatsamfundetsdisciplinåtgärderochbetygsättning samt

myndighets-innefattaruppgifteråtgärder. Dessadisciplinäraom
svåralikasannolikt intefårmästarbrevåterkravEttutövning. ettav

Advokat-beslutlikartatenskildedenför ett avkonsekvenser som
i ochenskildedendockbåda fallenför är attGemensamtsamfundet.

offentligfrånsett rättenverksamhet attsinfortsätta va:akansigför
klienterförlorariskmedadvokaten attf.d.för denförsvarare men

kunder.och
kringgärdar närmastsystemat,reglerdekommerTill detta som

sigoriktigtför den utgerstraffansvaretochöverklaga somrätten att
avgifterockså den rättbör utatt tzNämnasmästarbrev.innehaför att

med visstalaromständigheterkungörelsen. Dessaireglerassom
betraktasmästarbrev börutfärdandebeslutförstyrka avettatt om

mening.aktuellförmån i nuensom
för-förtalarskälövervägande attdettainnebär attSammantaget

myndig-innefattarmästarbrevåterkallaochutfärdamedfarandet att
hetsutövning.

nyligcnregeringen attansettdockskall nämnas attsammanhangetI
förgäller mästar-denmån liknarnågonireglering, somsomen

betraktasskallmiljömärke, inteerhållande somnämligenbrevet, av
myndighetsutövning.

avtaletändringarpropositioneni omharRegeringen avom
prop.EES-avtaletsamarbetsområdetekonomiska 11m.Europeiska

EEGförordningriksdagenföreslagit attbl.a.1993942203
miljtmärknings-gemenskapens23den88092 ettommarsavnr

i lag.inkorpoieringsvenskmed rättinförlivasskall genomsystem
ellertillverkarefrånansökanefterdelasmiljömärke utEG:s

överensstämmerproduktertillendastskallDet somimportörer. ges
ochsäkerhethälsa,kravfastlagdagemenskapeninomvissamed

miljömärketilldelandebetrakta sominteförskälSom avmiljö. att
heltmiljömärkningen äranförtsmyndighetsutövning har enatt

fåförbetalarSökandentvångsinslag. attverksamhetfrivillig utan
ingaharsäljargumentMärketmiljömärke. ett rrenanvända gerett

miljömärke.säljasfår ävenProdukten utanrättsverkningar.särskilda
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Om någon obehörigen använder miljömärke åtgärderskall kunna
vidtas enligt marknadsföringslagen 1975:1418 liksom vid annan
otillbörlig marknadsföring. Någon straffsanktion inte föreskriven.är
Det förekommer inte heller någon skönsmässig prövning detutan är
fråga uppfylla vissa tekniska kriterieratt prop. l993l94z203om s.
260 ff.

Trots de likheter onekligen finns mellan miljömärknings-som
och utfärdandet mästarbrevsystemet ändrar inte det minav upp-

fattning utfärdande återkallelseochatt mästarbrev skallav anses som
myndighetsutövning.

Överlämnandet förvaltningsuppgifterna till FR i kungörelsenav
står då inte i överensstämmelse med kap.ll 6 § tredje stycket RF
eftersom det skulle krävas lagform. Om FR skall ettanses som
substitut för den organisation ursprungligen fick utfärdarätt attsom
mästarbrev har dock förfarandet övergångsbestämmelsernastöd i till
RF.

Åligganden7.2 för enskilda

Enligt 8 kap. 3 § RF skall föreskrifter förhållandet mellanom en-
skilda och det allmänna åliggandengäller för enskilda eller isom
övrigt ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska för-avser
hållanden meddelas lag. Regeringen kan dock enligt 7 eftergenom
bemyndigande i lag, förordning meddela föreskrifter i vissagenom

bl.a.ämnen, näringsverksamhet.
Flera de i kungörelsen angivna bestämmelserna torde innebäraav

sådana åligganden, bl.a. förbudet vid straffansvar felaktigt påståatt att
innehavareär mästarbrev. Vidare torde det,man även regelnav om

har utformats rättighet, åliggande för FR utfärdaettsom en vara att
mästarbreven jfr Marcusson 388 Någotf.. bemyndigande i lag förs.
regeringen besluta de föreskrifter finnsatt i kungörelsen finnssom
inte. övergångsbestämmelseRF:s täcker dock detta fall.även
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avgifterSärskilt7.3 om

avgiftfår närFRmästarbrevskungörelsen utta§10Enligt en
någon. Mästar-tilldelasbrevoch närmästarbrev görsansökan om

avgifterna.fastställerbrevsnämnden
det allmänna,enskilda ochmellanförhållandetFöreskrifter om

iingreppi övrigtellerenskildaföråliggandengäller en-avsersom
justskallförhållandenekonomiskaellerpersonliga somskildas

belast-ochSkatterlag.meddelas§ RF38 kap.enligt genomnämnts
definition.under dennainfalleravgifterande

riksdagenkanriksdagen. DäremotbeslutasalltidskallSkatter av
kom-ellerregeringenbemyndigastycket RFandra9 §kap.enligt 8

kap 3 §grund 8avgifter,föreskriftermeddela avsomomattmun
riksdagendärmed kansambandriksdagen. Imeddelasskall avannars

förvaltnings-påöverlåterregeringen rättenockså medge enatt
Omkap. ll8subdelegation,s.k.kommun, av-ellermyndighet se

stödmedregeringenkankaraktärden sagtsintegiften är nusomav
restkompe-s.k.denenligtdirektdenbeslutaregeringsformen omav

Även regeringenfall kandessaistycket 2.första13 §kap.8tensen
§ tredje138 kap.myndighetunderlydandetillöverlåta sin rätt en

stycket.
kommun.ochhandi första3 §kap. stati 8allmännaMed det avses

förvaltnings-vilkarättssubjekt,enskildatillavgifterMen även
innefattaroch6 § RFkap.enligt 11överlämnatsuppgifter har som

tillbetalasVadreglerna. t.ex.omfattasmyndighetsutövning, somav
kontrollbesiktning ärobligatoriskförBilprovning av-SvenskAB

mening.gifter i RF:s
§3underfallertvångsavgiftermellangränsdragningenVid som

§i 13 börrestkompetensenunderfalleravgifterfrivilligaoch som
sådanisigbefinnerenskildedenvidfästasvikt enavgörande om

betalatvingadkanfaktiskt attellerrättsligt av-hansituation ansesatt
helhets-efterfallsärskiltvarjeförfårFrågan avgöras engiften.

frivilligtavgiftenErläggs218.1973:90 ensombedömning prop. s.
heltellerbidra tillochprestation attellerförersättning avservara

avgifts-verksamhetsområdet börinomkostnaderallmännasdettäcka
avgiftssätt-kompetensområde. Närregeringensinomfallasättningen
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ningen syftar till intäkter klart överstiger det allmännas kost-som
nader, bör avgiften falla inom riksdagens kompetensområde.anses

Frågan karaktären olika avgifter diskuteras i Strömbergom av
Nonngivningsmakten 2:a uppl. Lund 1989. Strömberg anger exem-
pel avgifter enligt hans mening borde hänföras under 8 kap. 3som
§ NågraRF 76.s. dessa ärav

avgifter vederlag förutgör prestationer den enskilde ärsom som
skyldig anlita, sotning, renhållning, obligatoriskatt t.ex. kontroll,
avgifter vederlag för myndighetsutgör prestation i sambandsom
med myndighetsutövning, avgifter för byggnadsnämnds åt-t.ex.
gärder enligt ll kap. 5 § plan- och bygglagen l987:lO, ansök-
ningsavgifter vid de allmänna domstolarna,
avgifter för prestationer omedelbart tillgängligaär för all-som
mänheten och inte kan innehållas i det enskilda falletsom utan an-
litande offentligrättsliga maktmedel, TV-avgifter ocht.exav av-
gifter för nyttjande allmän plats.av

Som påexempel avgifter faller inom regeringens områdesom
i motivennämns för de affärsdrivande verken ochtaxorna avgifter

erläggs för tjänster s.k. uppdragsmyndigheter. Andra exempelsom av
kan avgifter för frivillig lotsning, för frivillig provning, exeku-vara
tionsavgifter och premie för exportkreditgaranti.

liggerDet till handsnära in avgiften under detatt sortera som
Strömberg avgifter vederlag förutgör myndighetsanger som som
prestation i samband med myndighetsutövning och alltså dense som

avgift enligt 8 kap. 3 § RF. Till frånskillnad de där nämndaen
prestationerna dock hantverksorganisationemasär bevis mästar-om

någotbrev den enskilde frivilligt betalar för få. Inget tvångsom att
förekommer. skyldighetIngen finns någonför innehaatt mästar-ett
brev för driva näring fåeller arbete. Denatt kostnad förett som
närvarande för mästarbrev täcker i allmänhet intetas ett hant-ut
verksorganisationens kostnad för administrationen, i fall intevart om

till hela verksamhetsområdet innefattar utfärdandetävenman ser som
mästarbrev i rad udda yrken där inga branschorganisationerav en

finns. såledesJag den enskilde inte befinner sig sådaniattanser en
situation rättsligthan eller faktiskt kan tvingad erläggaatt attanses
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avgifterjämföra den medhandsockså tillligger nära attavgiften. Det
provning.frivilligför

utfärdandetför mästar-avgifterdettainnebärSammantaget att av
regeringensär inomfalleravgiftermeningminenligtbrev som

Enligtrestkompetensen.s.k.denpå grundkompetensområde av
får regeringen nämntsstyckettredjel3§ genomkap. som8

meddelaregeringenundermyndighetåtöverlåta attförordning
avgiften.fastställafallethäri detdvs. attibestämmelser ämnet,

enskiltuppgifteröverlåta sådana ettmöjlighet organNågon att
före-föreskrifter ochfrågadeteftersom ärintedockfinns om

Strömbergjfrrättssubjektenskildaöverlåtas tillinte kanskriftsrätten
alltsåmåsteregeringen,undermyndighetellerRegeringen,30. ens.

överlåtas till FRkan intestorlek. Den rättenavgifternasbestämma
detvå funktioner,fyllerFöreskrifternaorganisation. gereller annan
desamtidigtbevisenförbetalaskyldigheten gersomförstöd att

lagtsåliggandeutför detdenbetalt när somorganisationen rätt att ta
den.

provbestämmelserFastställande7.4 av

fastställaFR:sockså rättnågra ord attsägasbörsammanhanget omI
harSom justkungörelsen.istycket§ första5förfordringar proven

intenormgivning över-föreskrifterbeslutakan rätt attnämnts en
tillpåminnerprovfordringarnaochprivaträttsliga enlåtas till organ

tillnormbeslutföreskriftförUtmärkandeföreskrifter.del enom
före-förvaltningsbeslut ärfall attenskiltifrån beslutskillnad ettett

gällande.generelltochbindandeskriften är
dentillämpbarhetgenerellkravetuppfyllerföreskrift omEn

vissaellerlagvisst typersituationer avettexempelvis avavser
iberörpåeller sätttillsigriktarden annat enellerhandlingssätt om

204.1973:90prop.bestämd krets s.allmänna personertenner av
ibeslut har diskuteratstvådemellanGränsdragningen typerna av

62 och12197576: lse prop.sammanhang s.olika t.ex. prop.
ff.4198990:143 s.

provbestämmel-fastställandebenägen attatt avJag närmastär anse
alltsågällande ochgenerelltbindande ochskallinte somansesserna
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inte skall föreskrifter. Man kananses vara väl tänka sigt.ex. deatt
fastställs för visst tillfälle. I flertaletett yrken utfärdas endast ett
fåtal mästarbrev år. En viss flexibilitet tordeper bli aktuell. Rege-
ringsfonnens regelsystem får inte bli alltför stelbent. Med det angivna

finnssynsättet det inget hinder låta organisationmot att beslutaen om
vilka provkrav skall gälla för visst yrke.som ett

Är7.5 Mästarbrevsnämnden myndigheten

betydelseAv från offentligrättsliga utgångspunkter ocksåär om
Mästarbrevsnämnden skall betraktas myndighet. Dettasom ären
avgörande för bl.a. förvaltningslagen 1986:233om och sekretess-
lagen 1980:100 tillämpliga påär dess verksamhet. Vidare har det
betydelse för nämndens verksamhet står underom JO:s och JK:s
tillsyn eller ej. Om det skulle även nämndenatt ägnar siganses
myndighetsutövning faller dock, oberoende nämndens organisa-av
toriska struktur, denna del verksamheten under JO:s och JK:sav
tillsyn.

Mästarbrevsnämnden skall granska ansökningshandlingarna och
verkställa den utredning behövs och sig till organisationen.som yttra
Vidare skall Mästarbrevsnämnden tillstyrka mästarbrev skallatt ut-
färdas i viss yrke, fordringarnaett för återkallandeochprov av
mästarbrev. Slutligen fastställer Mästarbrevsnämnden avgifterna för
mästarbreven.

Mästarbrevsnämnden består fyra ledamöter. NUTEK två,av utser
Konsumentverket och FRen en.

Hellners-Malmqvist anför viktatt när avgörav man ettom organ
skall förvaltningsmyndighet i förvaltningslagensanses vara en mening

framförär allt tillhörigheten till den offentligrättsliga statliga eller
kommunala organisationen. Gränsen andra med offentligamot organ
förvaltningsuppgifter kan ibland svår dra. Frågoratt ivara som man
tveksamma fall har anledning ställa är haratt inrättatvem som organ-

och hur det haret skett, grundas verksamheten på någon lag eller
författning,annan styrelseutser e.d., hur finansierasvem organets

verksamheten, vilken bindning finns till regeringen, andra myndig-
heter osv.
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myndighet.förkarakteristiska dragockså vissaMarcusson enanger
följande.enligtsammanfattasDe kan

räkning.kommunensellerförhandlarOrganet statens
hierarki.iinplaceratOrganetl är en

medel.med statligabedrivsVerksamheten
riksdag.ochregeringtillförhållandeirevisionunderkastatOrganet är

regeringen idetaljiochi lagnormaltbestämsOrganisationen avl mer
instruktion.en

kollegi-denverksamhetenbeslutande ärför denOrganisationsformerna
byråkratiska.denellerkollektivadenala,

reglerade.statligtanställningsvillkor äranställdasDe
myndighet.ellerregeringentillsättsi styrelsenLedamöterna enav

förgällaskallVerksförordningen organet.

löntagarfonds-frågai dennaavgörandetcentralaDet avsermest
myndighetsstatus ärderasgjortsuttalandenDestyrelserna. omsom

imyndigheterdedockfannRegeringsrättenmotstridiga. attdock var
kopplingdentillMed hänsynmening.tryckfrihetsförordningens som

betraktasfondernabörmyndighetsbegreppen sommellanfinns
Hellners-mening :seförvaltningslagensochi RF:smyndigheter även

Malmqvist 45.s.
enligt de olikamyndighetMästarbrevsnämnden ärFrågan enom

Mycket talardomstol.endastslutligt avgöraskanellerlagarna av
betraktasskallintedenföruppfattningminenligt att somdock
uppfattning ärförstarkaste motsattmyndighet. Det argumentet en

författning.iregleratsharnämndenförhållandetdetgivetvis enatt
regel-offentligrättsligadettillbindningdessjagDock attanser

handstill attdet ligger attså närmastövrigti anseär attsystemet svag
myndighet.inteden är en
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8.1 Bakgrund

Systemet med utfärdande mästarbrev har lång tradition bakomav en
sig och ha fungerat större problem sedanutan det infördes.synes

Sedan Småföretagens Riksorganisation och Företagareförbundet
tillsammans bildade Företagarnas Riksorganisation FR har ansvaret
för hanteringen mästarbreven åvilat FR.av

Alla de hantverksföreningar ingick Småföretagamasi Riks-som
organisation anslöt sig dock inte till FR. En del dessa hantverks-av
föreningar har bildat organisation Sveriges Hantverks-en ochny
Småföretag SHS. Föreningarna och SHS har uttryckt önskemål om

få utfärdaatt rätt mästarbrevatt FR.samma som
SHS och de lokala hantverksföreningarna har riktat kritik mot att

FR år 1991 automatiskt fick utfärdarätt mästarbrev iatt visssamt
mån hur arbetet bedrivs.mot

Stockholms stads Hantverksförening har skäl för begäransom
anfört FR idépolitiskäratt organisation med personligt med-en mer
lemskap. Föreningarna har inte längre någon utpräglad hantverks-
profil. Man har också åberopat önskar konkurrensatt förman att
höja kompetenskraven. Mästarbreven får inte statligtett stöttvara
monopol för organisation.en

Hässleholms Hantverks- Industriförening har anfört valtatt man
stå utanför FR därför föreningarnaatt påtvingatsatt stadgarnya som

kringskär självbestämmandet hos föreningarna, verksamheten inteatt
kan betraktas politiskt neutral och grundsyftet slå vaktsom att att om
yrkeskunnande och skicklighet kommer i skymundan för politiskt
agerande inte hantverks- och servicenäringama.som gagnar

Konkurrensverket har framgått tidigare kungörelsensom ansett att
utfärdarätten mästarbrev bör slopas.att Konkurrensverketom har

slagsär myndighetskontrolleratansett att systemet ett auktorisations-
sådanaoch förbehållasbörsystem att det fall detsystem finns ett

skyddsintresse från det allmännas sida vad gäller bl.a. liv, säkerhet,
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för mästarbrevet,gäller inteintegritet.personlig Dettaellerhälsa
utbildningsbevis. Kon-likställas medverket kanenligtvilket ett

för utfärd-aktuelladetvidarehar systemetkurrensverket ansett att
konkurrensintresset.medförenligtintemästarbrevande ärav

övervägandenaUtgångspunkter för8.2

Konkurrensintresset8.2.1

inte kan för-mästarbrevskungörelsensynpunktKonkurrensverkets att
myndig-utformningenochkonkurrensintressetmed att genomenas

föri konkurensenförstegoberättigatkanmedverkanheters ettge
kvalificeradeförhållande till andraimästarbrevmedföretagare

för myndig-företrädaresamtligastarktkritiseratshantverkare har av
benägenmed. Jaghaft kontaktjag har ärorganisationer attochheter

anfört blirKonkurrensverket mästar-kritik. Somdennaiinstämma
knappastkanutbildningsbevis. Detbrevet närmast ansesettsomses
för sitt yrkes-stödkonkurrenshämmande att person somensom

till allaMästarbrevetvissåberopa kompetens.kunnande kan gesen
sökandenfaktorerandratill änhänsyndet attansöker utanomsom

yrke. Ingenvisst nänsynfastställts för tasuppfyller de krav ettsom
innehav brevetochliknandeorganisationstillhörighet ellertill gerav

intedärförprivilegier. Jagliknandeeller attingen ensamrätt anser
avskaffa det.någon anledningsådana finnsskäldet attav

kon-nuvarandedet ärSHSsak systemetEn är attatt anserannan
försvårar SHSmeningen FR:s ensamrättkurrenshämmande i den att

erhållaSHS kaninte inommedlemmarnaeftersommedlemsvärvning
tillmåste vända sig FR.mästarbrev utan

Förhållandet till EU8.2.2

medförenligtifrågasattockså ärKonkurrensverket har systemetom
förtshåll har det raktFrån flera argumentetmotsattaEES-avtalet.

Sverige harnödvändigtframtidai EUdet är attnämligenfram, ettatt
inte insläpps dehantverkare. Annarsförkompetensbevisofficielltett

givitHantverksrådet harCentralamarknaden.på europeiskaden
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frånexempel Tyskland. Som framgår redogörelsen för förhållan-av
dena utomlands finns någon mästarbrev mångaityp länder. Jagav
kan därför inte det skulle någraatt möta problem utgångs-medse
punkt i Sveriges internationella åtaganden behålla mästarbrevs-att ett

Snarare förhållandenatydersystem. sådant behövs.att ett system
Som jag det kommer det svenska mästarbrevssystemetser inte att

direkt beröras det EG-direktiv redovisats i avsnittav 5.2.som
Direktivet omfattar främst utbildnings- och kompetensbevis i yrken

regleradeär i hemlandet. En svensk medsom mästarbrev i icke-ett
reglerat yrke i Sverige kan inte kräva få reglerad tjänst iatt en ett
EUEES-land kravet i EUEES-landet är mästarbrev.om Detett
svenska mästarbrevet kan dock i praktiken innebära svensken fåratt
tjänsten och inte behöver underkasta sig sådaneller prövotidprov

mästarbrev blirutan till.som en person tvungen
effektEn EES-avtalet och eventuellt EU-medlemskapav ett är

möjligheten till ökad rörlighet för inom samarbetsområdet.personer
Ett bibehållet starkt mästarbrev med anseende i de ländergott som
värdesätter mästarbrev kompetensbevis kan underlättaavsevärtsom
för svenska medborgare i del yrkeskategorier söka sig ien att ut
Europa. Att förutsättningarna för utfärdandet mästarbrevet finnsav
reglerat i författning har sannolikt betydelseäven i sammanhanget.
Sammanfattningsvis kan jag inte finna våra internationella åtagan-att
den skulle hinder offentligrättsligett regleringmotvara en av
mästarbreven i framtiden.även

8.2.3 Utdelandet

Bl. SHS har riktat kritik hur själva utdelandeta. mot mästarbrevenav
går till. Man vänder sig FR skall dela brevenmot att till denävenut

inte tillhör den organisationen. Denna frågasom jag dock inteanser
behöver regleras statsmakterna. Jag förutsätter de olikaav att orga-
nisationerna skall kunna komma överens detta. utgångspunktEnom
bör givetvis den sökandes önskemål. En lämplig ordning kanvara väl

den skall fåatt mästarbrev tillfrågasvara ettsom och iom av vem
vilka former han vill ha det utdelat. Det finns väl all anledning att

uppfattningen dettauppmuntra skall ske under liteatt högtidliga
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få innehavarenochyrkeshöjatillbidrakan statusformer. Det ettatt
också kännaskanDetkunskaper.sinastolthetkänna över ensomatt

yrkesutbildning. FR har undersigskaffatför denuppmuntran ensom
skallsökandenenskildeförhållanden, denallaunderhand förklarat att

hansutdelat ochha brevetvillpå han attfå vilketvälja sätt syn-
respekteras.punkter skall

syftaregleringenoffentligrättsligadenVad skall8.3
till

bet.del II,1990912150kompletteringsproposition prop.års1991I
dåvarandedenpresenteradel99091:390l9909lzFiU37, rskr. rege-

minskning denomställning ochförtreårigtringen avett program
regelför-ochdelegeringDecentralisering,administrationen.statliga

i dennainslagviktigaenkling är process.
199l92:100budgetbehandling prop.årsmed 1992sambandI

riktlinjernafastslogsl99l92:l28rskr.FiU20,199192:bil.l, bet.
fortsättaskallverksamheter attdestyrningregeringensför somav

skeskallrenodlinghuvudmannaskap. Enstatligtbedrivas under avett
bedrivas.skall Enverksamhetstatligi vilkaverksamhetsformerde

läggsverksamhetstyrningeninnanskallfråga alltid prövas enavsom
jfr bet.angelägenhetstatlig ävenverksamheten ärfast är enom

170.199293:FiU3O s.
omläggningförverkatharregeringennuvarande avDen en

Åtgärder kon-ochavregleringförvidtagitsharnäringspolitiken.
påinriktatAvregleringsarbetet ärsamhällssektorer.mångaikurrens

konkurrensenhämmarregleringaroffentligaomprövning somaven
harDetsamhälleliga intressen.andraförsvarasinte kanoch avsom

blandmåste förfinnasstyrmetoder annateffektivadock attansetts
förmiljönoch storasäkerhet tryggaatthälsa, samtskydd liv,av

måstenödvändigtkanregelsystemOmintressen.ekonomiska ett anses
blirregelverket intesåskeavvägningar om-att mernoggranna

1993:113dir.jfrkräverskyddsintressetingripandeoch änfattande
avreglerings-regeringensgenomförandetförDelegationentill ettav

1993-94, m.m..förprogram
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Regeringens generella ambitioner såledesär minska det offent-att
liga åtagandet i olika avseenden. I proposition angående kommers-en
kollegium har uttalats önskemål finnat.ex. privat lösningm.m. att en
för auktorisation, godkännande och tillsyn revisorer prop.av
199394:l38. I propositionen fastslås det varken rimligt elleratt är
förenligt med effektiv marknadsekonomi sinaen att staten genom
myndigheter på sig bättretar ochett flexibeltansvar ettsom mera

kan skötassätt näringslivet självt. Ett privat för revisorernaav system
förutsätter statsmakterna beslutar de rättsregleratt skall gällaom som
för verksamheten och har inflytande tillämpningenatt staten ett av
dem.

Ett exempel regeringens ambitionerannat minska offentligaatt
åtaganden direktivet tillär samtliga kommittéer och särskilda ut-
redare offentliga åtagandenpröva dir.att 1994:23. direktivetI

utgångspunkten för analysen verksamhetatt skallanges av en vara en
situation offentligt åtagandeantagen och för-utan ett och nack-att

delar åtagandemed skall bedömas. I det fallett eller fortsattett nytt
offentligt åtagande förordas, får bevisbördan för detta nöd-äratt
vändigt ligga på Ävenden lägger fram sådant förslag.anses ettsom

det finns motiv för offentligt åtagande innebärett detta enligtom ett
direktiven inte nödvändigtvis offentligt stöd eller regleringatt ett en
bör införas; åtagandetvärdet skall devägas samhällsekono-av mot
miska kostnader åtgärd medför. Vidare i direktivetsom en attanges
eftersom den privata marknaden inte kan uppfylla alla politiskt pri-
oriterade mål för samhällsutvecklingen, vissa kollektiva nyttigheter
måste offentliga åtaganden. Som på sådanagaranteras exempelgenom
nyttigheter försvaret, rättsväsendet, naturskyddet, delaranges stora av

vårdenvägnätet och vissa delar kulturarvet. Vidareav attav anges
stordriftsfördelar, brist på konkurrens inom bransch brist-samten
ande information tillgängliga konsumtionsalternativ kan motiveraom
offentliga åtaganden.

Mot bakgrund dessa tankegångar kan Konkurrensverketsav
påsynpunkter i vilka fall det allmänna skall medverka i auktorisa-

tionssystem och liknande diskussion.värt harJag dockvara en
uppfattat mina direktiv så mästarbrevssystemet någoni form skallatt
behållas. avstårJag därför från diskussionen utgåroch i mina fort-

ifrån offentligrättsligsatta karaktäratt skallettresonemang system av
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organisa-framtiden. bör i sammanhangetfinnas i Det nämnasäven att
måna detta.själva myckettionerna är om

sådantdå syften skall tillgodose.Frågan vilka Ettär systemett
måste harmästarbrevför utfärdande sättsystem samma somav

såangående detrevisorerna byggasförslagetbetonats i ärattupp
konkurrenssynpunkt,från ochrättssäkerhets-tillfredsställande att

frånoberoende olikatrovärdighetstadga ochhar samt att ettsystemet
199394: 138 7.säkerställas prop.partsintressen kan s.

garantikan förregleringen mästarbrevetoffentligaDen vara enav
reglering syftar tilluppfyller krav. Endessa även attatt systemet
påpå och provbestämmelserna ikvalitén mästarbrevetsäkerställa att

sådan reglering kanvid behov. Enföljs och reviderasvisst yrkeett
från konsumentskyddssynpunkter. Dessutom kanintressevara av

mästarbrev skallförutsättning för svensktregleringen att ettvara en
få europeiska länder.i andrabetydelse

Finansieringen8.4

idagmästarbreven skerhanteringenFinansieringen genomavav
frånoch bidrag FR.anslag via NUTEKavgifter, ett genomgenom

någotinte föreslagitårets budgetpropositioniRegeringen har nytt
således hänvisad tilli fortsättningenverksamheten. Mananslag till är

frånskjuts tillavgifter och vadinbringasvad kan somgenomsom
utgångspunktkrår från rimlignärvarande 200 000 FR. Enandra, för

avgiftersjälvfmansierad dvs.verksamheten skallbör attatt varavara
för hanteringen. Om detskall täcka kostnadernaför mästarbreven

får för detta.uppstår torde det FRunderskottidag ett svaravara som
ekonomisktvillig bidra tilldock förklaratSHS har är attatt man

avgifterna. Finansierings-tillskott behövsverksamheten utöverom
från SHS sida vad gällermedverkanfrågan därför inte hindrabör en

mästarbrev.utfärdarätten att
får handlägga och beslutaorganisationereller de rättDen attsom

för kostnaderna härför.få betaltmästarbrev bör rättäven att taom
Är påstorleken debörorganisationer har dendet flera rättensom

densamma,efter beviljandetför ansökan ochavgifter uttas varasom
ärendet.organisation handläggervilkenoavsett som
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Jag har i avsnitt 7:3 kommit fram till avgiften skall fastställasatt av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Detsom
ligger då till handsnära delegera till NUTEKatt bestämmaatt av-
gifternas storlek med hjälp underlag från den eller deav organisa-
tioner handhar mästarbreven.som

De kostnaderna istora mästarbrevsärendeett dock inteär själva
handläggningen ansökan framtagningutan provbestämmelserav av
och den kontinuerliga revisionen dem. Om det inte skallav vara

organisation fastställer provbestämmelsernasamma och utfärdarsom
mästarbreven jag det därför rimligt viss andelanser vadatt denen av
utfärdande organisation får in i avgifter för breven skall tillfalla den
organisation fastställer provbestämmelserna.som

8.5 En eller flera beslutsfattare

Med den konstruktion mästarbrevssystemet har förekommer fyra
olika besluttyper av

fastställande i vilka yrken mästarbrev skall finnasav
fastställande provbestämmelsernaav
beslut utfardande mästarbrevom av
beslut återkallelse mästarbrevom av
Någon anledning föreslå förändringar iatt dessa delar har jag inte

funnit. De redovisade beslut kommer alltsåtypernanu behövaav att
fattas i fortsättningenäven även aktörerna inte skall de-om vara

idag. Man bör dock hålla isär fastställandetsamma som av prov-
bestämmelser å sidan och utfärdande breven å andra sidan.ena Detav

inteär nödvändigt det skall beslutsfattareatt bådai fallenvara samma
och kan också tänka sigman än organisationatt skall ha rättmer en

fatta beslutatt detäven i och för sig avviker från vadom som
förutsätts i direktiven.

Jag dock det bara skall finnasattanser mästarbrev ochtypen attav
provbestämmelserna skall enhetliga för varje yrke. Detvara svarar
bäst tanken mästarbrevetmot skallatt utbildningsbevis. Enettvara
jämförelse kan med kursplanergöras inom skolan. I kursplanerna

innehållet i skolans undervisning. Däranges skall syfte,ämnetsanges
mål undervisningen skall strävasom ämnets uppbyggnadmot, och
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skolår.uppnåtts efte antalskall ha ettde kravkaraktär samt som
kanHärigenomkursplanen.fastställerochutarbetarRegeringen

jfrlandetskola i heltlikvärdigtillgången tillsäkerställas prop.en
1992932220.

tillbidraprovbestämnelsernasättkanKursplanen somsamma
alltidböryrkeimästarbrevInnehavbedömning. :ttenhetlig aven

förförvirrandeskulleordningsak. Enbetyda vanannansamma
i detmimetockså hållas imåste storaattkonsumentenkunden. Det

år. Attnågra få mästarbrevendastdetutfärdasyrkenflertalet per
omotiveratförefallerprovbestämmelserolikasådana fall haiäven

frågaifallidetdärförslutsats vatMin är att omolämpligt.och
beslutsfattare.skall finnaendastprovbestämmelserfastställande enav

uppfattnng.dennatillanslutit sigSHS harochBåde FR
givetvisdetprovbestämmelserärfastställande avgällerdetNär av

före-välfinnshantverksintressmochyrkeskunnandevikt attstor
frånockså allmännaletsigsig tänkaoch föri attkanManträdda.

kunnainresseskulle ha attutgångspunkter ettutbildningspolitiska av
utanförliggerdettaförklaratdockharSkolverket attpåverka detta.

närings-iockså instänmamåste attansvarsområde. Manderas nog
rån allmännasdetmedverkanBehovetsjälva.bradettaklararlivet av

alltså relativt begränsat.sida är
mästarbrevutfärdaskall ha rättfleraeller attFrågan ett organom

åter-gillande. Jagintressenflerasigenkel. Här görlikainteär
8.7.avsnittföljandeitill detkommer ett

provbestämmelserFastställande8.6 av

CentralaMästarbrevsnämnden-Rollfördelningen8.6.1
Hantverksrådet FR-

någotnästarbrev ärutfärdandeförorganisationennuvarandeDen av
uppdel-ochprivataochoffentligabådedenoklar. Inom rganryms

Enklar.heltintemellan äruppgifternaolikadeningen organenav
hålla isäri praktikenlättinteDetsker.sammanblandning är attviss
Centralabeskrivakorthetkan i attDetfunktionerna.olikade som
juridisksjilvständigtordeformellt inteHantverksrådet som envara

hand-hantverksrämjandetStiftelseninomettutan organperson
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lägger och utreder ärendena. Mästarbrevsnämnden, bestårsom av
företrädare bådeför det allmänna och FR sig medyttrar FRvetorätt.
slutligen den beslutarär utfärdar mästarbreven.som Mästar-om
brevsnämnden har inget kansli. Den förberedandeeget hanteringen
sköts Centrala Hantverksrådet.av

Mästarbrevsnämnden sig ocksåyttrar över provbestämmelserna,
dessa fram Centrala Hantverksrådettasmen i samarbeteav med

branschförbunden och fastställs FR.av
NUTEK, tillsätter två platser däribland ordförandensom i- -Mästarbrevsnämnden, har förklarat inte längreatt före-man utser

trädare för verket i nämnden väljer frånutan bransch-personer
förbunden, för närvarande företrädare för Målaremästarnasen
Riksförening och för frisörernas branschorganisation. Konsument-en
verket har tjänsteman på verket jurist företrädare.en Honen som- -
har berättat hennes huvudsakligaatt insats består i hon kontroll-att

de söker mästarbrev inteatt har någraerar som anmärkningar hos
Allmänna reklamationsnämnden eller Konsumentverket. Det offent-
ligrättsliga inslaget i nämnden alltså iär praktiken ganska litet. Tre av
de fyra ledamöterna företräder de olika branscherna.

intryckDet jag fått jagnär dels besökt Centrala Hantverksrådet,
dels talat med organisationer m.fl. i ämnet hanteringenär sköts påatt

tillfredsställande ochett sätt allt fungerar väl. Detatt har inte fram-
kommit något tyder på hänsyn skulle tillsom att organisations-tas
tillhörighet eller någon formatt särbehandling skulle före-annan av
komma. Det förefaller också handläggningen sker påsom om ett
korrekt ochsätt givna föreskrifter följs. SHSatt har dock haft syn-

någotpunkter fall.
Det sagda bör dock inte hindra diskussionnu skallen systemetom

det idaggör oberoendeut fråganse som skall haav rättom vem som
utfärda breven. Bl.a. böratt uppdelningen FR, Centrala hantverks-

rådet och Mästarbrevsnämnden diskuteras liksom Mästarbrevsnämn-
dens roll överhuvudtaget och dess sammansättning.
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Mästarbrevsnämndenförroll8.6.2 En ny

krävsmedverkan utöverdet allmännastillframkommitharJag att -
straff-skermissbruk, vilketkompetensbevisetskydda mot genomatt

tillfredsställ-ärförfrämst systemetbestämmelser attgaranteraatt-
harkonkurrenssynpunkt,och systemetfrån rättssäkerhets- attande

från partsintressenolikaoberoendetrovärdighetochstadga samt att
främstsida börfrån organisationernassäkerställas. Intressetkan vara

bedöm-sakområdet finns vidkompetensbehövligförsörja attatt
kritiktillfyllest. Denhantverkskunnandet ärdvs.ningen, närmast att

hantverks-gårhåll riktats attharfrån SHS utsystemetmotsom
ordentligt.tillinteintressena tas vara

skallMästarbrevsnämndenföreslåhandstillligger attDet nära att
därigenomochmyndigheterochorganisationermed flerautökas

låtaocksådå kunna övervägaskulle attMankompetens.bredda dess
Frågan dockbeslutsfunktionerna. ärhaFRoch intenämnden om

form.någon liknandeellernuvarandei sinkvarfinnasbörnämnden
gråzon mellanidag isig redandenbefinneranförtstidigareSom en

uppgifter.offentligrättsligamedenskiltochmyndighet ett organ
till skapamedverkainteuppfattningmin attenligtbörRegeringen

reglerarOmoklar.konstitutionella ärvilkas status manorgannya
börförfattningiuppgifterochsammansättningnämndens manen

myndighet, dvs. närmastden tillochkonsekvensen göraockså enta
ochinstruktiondenledamöterna, attlåta regeringen att enutse geatt

de factoverksamhetenstatsbudgeten,via ävenfinansieraslåta den om
klartdockhardirektiven attavgifter. I sagts utmedfinansierasskall

därföralternativet kantillskapas. Detbörintemyndighetnågon ny
sådankommerdettaförordas. Tillinte attskäletdetredan enav

sig störrestatsmakternamedföra ettskulle tog ansvarlösning att
och inteavsikten ärvaritaldrignågotidag,verksamhetenför än som

önskvärt.

Hantverksrådets rollCentrala8.6.3

gång för-avsnittiförredogjortharjaghar,Regeringen ensom
hantverketnågot förorganisera attinteden menklarat attatt avser
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den bereddär stötta sådant företagenatt skapar i regi.som egen
Centrala Hantverksrådet denär organisationen.

Centrala Hantverksrådet har alltså byggts med statsmakternasupp
goda minne. Efter ha avvisat tankenatt statlig organisation haren

förklarat sig villig stödja privata initiativ. Centralaman att Hant-
verksrådets uppgifter påsikte hantverket. rådettar I ingår bl.a.
företrädare för FR, NUTEK och Branschförbundens representantskap

är inom FR. Hantverksrådetett handlägger påsom organ uppdrag av
FR ansökningarna mästarbrev.om

Sin kunskap vad gäller krav inom de olika yrkena, yttranden från
de sökande, fastställande examensarbeten hämtarav normer, m.m.
Hantverksrådet till fråndel branschorganisationema.stor Dessa har
gemenskap såvälmed FR SHS.som

Ett alternativ låta Centralaär Hantverksrådetatt inta roll ien
sammanhanget. Där finns företrädare för aktuella intressen. l prak-
tiken detgörs arbetet där redan idag eftersommesta det i praktiken
fungerar så Centrala Hantverksrådet berederatt de ärenden i vilka
nämnden sedan sig, dvs. fastställandeyttrar provbestämmelser ochav
utfärdande mästarbrev. Där finns alltså kompetens,rätt verksam-av
heten fungerar idag och har upparbetade goda kontakter medman
skolor och näringsliv. Det skall inte förglömmas där finns ocksåatt
samlat det arkiv årenunder byggtssom upp.

direktivetI har alternativ låtanämnts befintligtettsom att ett organ
ha hand uppgifterna. lösningEn kan rådet helt eller delvisom attvara

över nämndens ochtar FR:s uppgifter. De facto ligger de redan
där frånsett beslutsfattandet.-

8.6.4 Inrättande ett nyttav organ

Ytterligare alternativ också i direktivenett nämns föreslåärsom att
bildandet till vilket kanett nytt överlämna förvalt-av statenorgan,
ningsuppgiften fastställa provbestämmelser ochatt eventuellt också att
utfärda mästarbrev. sådantI skulle fleraett organisationerorgan
kunna samverka, eventuellt också eller flera myndigheter.en

Om statsmakterna reglerar fåskulle det myndighets-organet en
liknande karaktär. Med egentligen jag anförtargumentsamma som
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föreslå någotbereddjag inteMästarbrevsnämndenifråga är attom
själva bildadeorganisationerna ettsådant. sakEn helt omvoreannan

delta.andra Förut-ochmyndigheterinbjödsådant och attorgan
sådantbildasjälvaorganisationernasättningar för ettatt organ

finnas.sig intevisathand har tyvärregen

Slutsatser8.6.5

framgåttjagprovbestämmelsernafastställaUppgiften somanseratt
Hantverksrådet det inteeftersompå Centralaläggastill vidare bör nu

Hantverksrådet finnsHosbildaförutsättningarfinns ett nyttatt organ.
allaangelägetdetEftersom är attbred kompetens.idagredan en
alltochverksamhetenförförtroende attkännerhantverksutövare

SHS beredaspå börbästa äventill sätthantverkskunnande tas vara
SHS ñckskullemöjlighetEni arbetet.medverka atttillfälle varaatt
för SHSföreträdareHantverksrådet,istyrelsepost att enannanenen

provbestämmel-rörandeärendenrådettilladjungerades närtillfälligt
Hantverks-möjlighetytterligareochbehandlas attskall voreenser

till SHS. Jagprovbestämmelsertillförslagrådet remitterar ansernya
också tänka sigrådet. kani Manstyrelsepostfårrimligt SHSdet att en

företrättredan närmastNUTEKmyndigheter, ärytterligareatt --
mästarbrevsfrågor.imedverkainbjudsKonsumentverket, att

iprovbestämmelserfastställauppgiftenföreslår såledesJag attatt
påläggsvidareutfärdas tillsskall kunnamästarbrevi vilkade yrken

idagprecisgivetvisbörHantverksrådet. Uppgiften ut-Centrala som
branschorganisa-utbildningsanstalter,medsamverkaniföras nära

bestämmel-grundläggandem.fl. Dehantverkareenskildationer, mest
längdensökande,krävskompetens t.ex.vilken av ensomomserna

skall i likhetbokföringskunskaper,påkravochyrkeserfarenheten
förordning.iregeringenfastställasgäller,med vad enavnusom

mästarbrevåterkallelseochUtfärdande8.7 av

HantverksrådetCentralaföreslagitjagavsnittet harförradet attI
skallmästarbrevvilkaii de yrkenprovbestämmelserfastställaskall
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kunna utfärdas. Regeringen skall pådock skersättsamma som nu
besluta grundläggande föreskrifter vilka krav skall ställas.om som

Då återstår frågan skall få beslutarättenom vem attsom om
utfärdande återkallelseoch eventuellt mästarbrev i det enskildaav
fallet. Man kan tänka sig uppgiften ligger kvar på FR, ocksåatt att
ytterligare organisationer får ellerrätten dennaäven uppgift läggsatt
på Centrala Hantverksrådet.

8.7.1 Företagarnas Riksorganisation behåller rätten ensam

En möjlighet såledesär beslutanderätten angåendeatt mästarbrev
ligger kvar hos FR. Som tidigare konstaterats har fungeratsystemet
väl årunder de FR och dess företrädare skött mästarbrevshanter-
ingen. FR har bekostat delaräven Genom föreslagnadensystemet.av
förändringen Centrala Hantverksrådet skulle SHS få inflytandeav

vilka kravöver skall ställas för få mästarbrev i olika yrken,attsom
vilket bör värde.vara av

En lämplig komplettering till sådan lösning jag skulleen anser vara
inrätta referensgrupp eller liknandeatt med företrädare utifrån.en

FR skulle fortfarande den beslutande organisationenvara men en
referensgrupp skulle finnas med företrädare för branscherna, hant-
verksintressen, utbildnings- och konsumentintressen yttradem.m. som
sig ansökningarna.över Referensgruppen skulle kunna ses som en
efterföljare till Mästarbrevsnämnden. Det skulle inte nödvändigtvara

reglera den närmare författningatt företrädare förutangenom
branscher, hantverksorganisationer m.fl. borde kunna sigresonera
fram till hur den skulle sammansatt.vara

8.7.2 Flera organisationer rätt beslutaattges

Ett alternativ de rikstäckandeärannat organisationer haratt som
hantverkare eller hantverksföreningar medlemmar och harsom som

viss representativitet och stadga fåskulle utfärdarätten mästar-att
brev efter tillstånd regeringen. De organisationer idag skulleav som
kunna komma ifråga torde FR och SHS.vara
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sådan lösnirg väljabör medmästarbrevansökerDen enomsom
ansökan ock meddelahandlägga hansskallorganisationvilken som

nivån påföljs ochprovbestämmelsernaförbeslut. Ansvaret attatt
kontakterdå på Vid minaorganisationerna.sänks vilarintekraven

samtliga starkthantverksorganisationerna har mästar-värnatmed om
Tillståndkunskapsnivån hållsviktenförklaratochbrevet att uppeav

regeringen kännerorganisationertillendastgivetvisbör somges
få sådantförvillkorenför. rättenförtroende De närmare attdetta
för fram-krävaskommerfast i den lagläggastillstånd bör attsom

tiden.
kon-krävermästarbrevansökan näraHandläggningen en omav

någon organisation bliSkullebranschorganisationerna.medtakter
tidigare harinte sedanutfärda mästarbrevaktuell för rätten att som

förttsätter jagberörs,branschorganisationermed allasamarbete som
riksorganisaticnen,medsamarbetarbranschorganisationema oav-att

medinte.i den eller Ettmedlemmarde samaneteärsett om
innebär santidigthantverksföreningarochbranschorganisationer en

handläggningriksorganisationernas mästar-kontrollviss över av
brevsärenden.

Hantverksrådet beslutarCentrala8.7.3

Hantverksrådet beslutarCentralaslutligen ävenalternativ ärEtt att
praktisk lösningdetSjälvfalletmästarbrev. ärutfärdande enavom

nöd-kanslipersonal besitter dedessrådets ochledamötereftersom
fortfarandeskulleför detta. Organetkunskaperna ettvändiga vara

hantverks-med andrasamarbetemed utvidgatFRinom menorgan
Även sårådet sökabordei dessa ärendenorganisationer. repre-vara

offentlig-tänka sig dethärkanmöjligt. Man ävensentativt attsom
kanfinns med. DetKonsumentverketökarinslageträttsliga attgenom

besluten;sammansättning fattarrådet särskildiske att engenom
rådetsdå med-skäl allaandrapraktisktnågot kan även avvarasom

mästarbrevsirågan. Enförintresse särskiltharkanske intelemmar
rådet dessrådetöverlåtas på eftersomreglering börnärmare om

får myndighets-statsmakternai detaljreglerassammansättning enav
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liknande karaktär. Som tidigare anförts se avsnitt 8.5 bör inte
regeringen medverka till skapa vilkasatt oklar.ärnya statusorgan

Återkallelse8.7.4 mästarbrevav

Som konstaterats i avsnitt 8.5 jag inte föreslå någon för-attavser
ändring konstruktionen mästarbrevet. Möjligheten återkallaav av att

mästarbrev kommer alltsåett finnas kvar. Mästarbrevetatt skall vara
kvalitativt kompetensbevisett och då bör möjlighet finnas ingripaatt

Återkallelseallvarligtmästaremot har misskött sig.en som ettav
mästarbrev torde dock bli aktuell endast i undantagsfall. l 7 § mästar-
brevskungörelsen exempel återkallelsenär kan bli aktuell;anges

imästaren utövandet sitt yrke gjort sig skyldigom till brottsligtav
förfarande, ådagalagt vårdlöshetuppenbar eller bristande skicklighet
eller inte längre uppfyller de särskilda villkor föreskrivs försom

Återkallelsegrundentilldelande mästarbrev. någonav gjort sigatt
skyldig till brottsligt förfarande infördes i samband med den nya
kungörelsen år 1973. I den promemoria låg till grund för änd-som
ringarna tillägget endast skall kunnaatt tillämpas iangavs graverande
fall, ådömtsnär frihetsstrafft.ex. för brott, haren direktperson som
samband med yrkesutövningen Ds I 1971:2, avsnitt 2. Vidarese an-

paragrafen aldrig haratt kommit tillämpasgavs denatt börattmen
kvarstå och sitt sätt skyddutgöra för mästarbrevet.ett Jag föreslår

bestämmelsen försatt till denöver mästarbrevsförordningen.nya
Om Centrala Hantverksrådet både fastställer provbestämmelserna

och utfärdar mästarbrev i det enskilda fallet det naturligtär Hant-att
verksrådet också har uppgiften återkalla mästarbrev.att Detsamma
gäller ÄrFR behållaskall rätten detom harettensam. rättorgan som

utfärda mästarbrevatt bör det också ha tillsynsuppgiftorganet en
innehavarna.gentemot

Om flera organisationer fåskall utfärdarätt mästarbrev uppståratt
problem också Åter-de skall ha återkallarätt mästarbrev.om att
kallelse mästarbrev kan få svåraett konsekvenser för denav enskilde.
Om två eller flera har båderätt utfärda återkallaochatt mästarbrev
skulle teoretiskt den situationen kunna uppkomma organisationatt en
återkallar mästarbrevett organisation utfärdat. Dettasom en annan är
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bara harorganisation rättskullelösninglämpligt. En attinte envara
lösningutfärdat. Ensjälvdenmästarbrev annanåterkräva ett somatt

tredjeHantverksrådet och attCentralaladesuppgiften enattvore
NUTEK.lämpligenmyndighet,ladesdet en

Slutsatser8.7.5

förut-dentordehandstillligger närmast somlösning varaDen som
organi-fleranämligendepartementet, atttillframställningarnaisatts

medförknippaddockDenmästarbrev. ärutfärdafår rättsationer att
uppstå för FR.problemorganisatoriskaskullebl.a.nackdelar,flera

inom FRfortfarandeskulle ettHantverksrådet organCentrala vara
ochhantverksorganisationerandramedsamarbeteutvidgatmedmen

Handläggningenprovbestämmelserna.fastställa avuppgiftenmed att
skallärendendekanslifunktion. Fördock somkräverärendena en

fåantingen upprätta nyttså ettfalli organFRskulleFRavgöras av
handläggarenuvarandelåtafortsättaellerkanslifunktionerna attför

ärendena.beredaHantverksrådetMästarbrevsnämndenCentralapå
lämp-ändamålsenligadettordealternativet mest menDet varasenare
skulleHantverksrådeteftersomifrågasättasmöjligenkanligheten

provbestämmelserna.fastställa
idagutfärdasDetproblem.praktiskaradkommerTill det en

organisa-på fleradettasplittraår. Attmästarbrev200 uppknappt per
rimligt.inteverkartioner

regel-krävapå, dettavarit inne ettredanjagskulle,Vidare som
Detskall rätten.på demställasskallkravvilkaför somsomsystem

deorganisationer änandrafrån även nubortsesinte attkan
branschförbunden kanolikaDesådan rätt.vilja hakanaktuella en

beslutanderätt.haviljaockså förväntas egenen
mästarbrevutfärdaharorganisationer rätt attfleradärEtt system

såvitt jag harländer,europeiskai andraintedessutomförekommer
iåtminstoneskallbreven accepteras,förutsättning förfunnit. En att

kanvilkenutfärdare,finnsbaradettordeländer, att envissa vara
uppdrag.allmännasdethandlaförutsättas

föreslådirektivenmed attenlighetifördärför attJag stannar --
mästarbrev.beslutahar rätt attfinnasskall ombaradet ett somorgan
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återstårDe alternativ då antingenär beslutanderätten skallsom att
ligga kvar hos FR eller Centrala Hantverksrådet skallatt besluta om
dem.

Det skulle värdefullt för flera hantverksorgani-systemetvara om
sationer kan samverka vid beslutsprocessen angående mästarbrevet.
Detta har betonats i direktiven.även Rimligtvis bör förutsättningarna
för samarbete mellan organisationernaett gott störrevara om
beslutsfunktionen ligger hos huvudsakligen handharett organ som
hantverksfrågor den konkurrerandeän riksorganisationenom som

handlägger frågorandraäven skall ha föreslårJagrätten. därför att
uppgiften utfärda återkallaoch mästarbrev skall läggasatt Centrala
Hantverksrådet i den utökade sammansättningen. Härigenom uppnås
också fördelen med enhetlig lösning.en

8.8 Organisationernas uppfattning

harJag den angivna lösningen för bådadepresenterat organisa-
tionerna. FR har därvid förklarat sig nöjd med den och erbjudit SHS

styrelseplats i Centrala Hantverksrådet. SHS däremot har inte velaten
lösningen. SHS deras medlemmaracceptera blir alltför be-attanser

roende eftersomFR Centrala Hantverksrådetäven FR:särav organ.
SHS har i stället velat införa organisatoriskt knutet tillett nytt organ,
NUTEK, där bådade organisationerna NUTEK, Konsument-samt
verket och Skolverket ingåskulle med fastställarätt provbestäm-att
melser. SHS önskar också båda organisationerna skall haatt rätt att
utfärda brev.

Jag beklagar givetvis gåttdet inte uppnå enighet.att Jag kanatt
dock inte SHS förslag. Som framgått minaanamma av resonemang

jag det inte rimligt statsmakterna skall inrättaattanser ett nytt organ,
med den starka frånreglering deras sida SHS föreslår. Det skullesom
i praktiken bli avdelning inom NUTEK. NUTEK har förklaraten

inte önskar bli djupare fråganengagerad iatt vadän ochärman man
inte heller jag detta önskvärd lösning. Som framgått kananser vara en
jag inte heller ansluta mig till tanken flera organisationer skall haatt

utfärda breven.rätt att
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ändåuppnår SHS primäradetlösningenmig föreslagnaMed den av
organisationens kompetensnämligenutgångspunkter,från mina tasatt

får ipåverka besluten och den insynfår med ochdentill varavara,
utfärdar breven. Jag harhellerblir inte FRverksamheten. Det som

Centrala Hantverks-invändningför SHSrespektgivetvis attstor om
kon-beroende sindemoch dettarådet görFR:sär att avorgan

från bådagod viljaMedkorrekt.kurrentorganisation. Den är en
hindrainte behöva bradocksida borde dettaorganisationernas ett

resultat.
avståsig bereddförklaratslutskedeutredningsarbetetshar iSHS att

få beslutasjälva skallorganisationernafrån kravsitt att om
organisationerna skallförhoppningdärför minbreven. Det är att

igång.kommit FR harharsamarbetediskussionfortsätta den somom
ochdjupare samarbetediskuterabereddförklarat är ettatt enatt man

fallasamarbetet skulleföreslagnadetorganisationförändrad nuom
väl ut.
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9 Specialmotivering

Förslaget till lag 1994:000 mästarbrev förom
hantverkare

l § Mästarbrev frivilligtär kompetensbevisett får tilldelas för-som
tjänta och skickliga hantverkare i visst yrke.ett

Paragrafen förklarar vad mästarbrev ochär vilka kan kommasom
ifråga för erhålla mästarbrev.att ett

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter mästarbrev.om

Genom bestämmelsen bemyndigas regeringen meddela före-att
skrifter mästarbrev. Eftersom det frågaär näringsverksamhetom om

dettaär möjligt jfr 8 kap. 7 § första stycket 3 RF. Genom bemyn-
digandet blir det också möjligt meddela straffbestämmelseratt så
länge endast böter föreskrivs jfr bl.a. 1975:8 95 och lagprop. s.
[1975:86] med bemyndigande meddela föreskrifteratt auktorisa-om
tion och godkännande revisor.av

3 § Regeringen får överlämna till eller flera hantverksørganisa-en
tioner frågor utfärdandeprövaatt återkallelseoch mästarbrev.om av

Paragrafen innebär förrätt regeringen, enligt de före-en närmare
skrifter den har beslutat, bestämma eller flerasom att hant-att en
verksorganisationer skall få beslutarätt utfärdandeatt ochom even-

återkallelsetuell mästarbrev.av
Enligt ll kap. 6 § tredje stycket RF kan förvaltningsuppgifter

överlämnas till enskilda Innefattar uppgiften myndighetsut-organ.
övning skall det dock ske med stöd lag. I avsnitt 7.1 har konsta-av

övervägande skälterats talar föratt förfarandet medatt utfärdaatt
och återkalla mästarbrev innefattar myndighetsutövning. Ett över-
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lagstöd. Detmåste därför haHantverksrådetCentralatilllämnande
i lag.konkretuppgiftsmottagarenintedockkrävs angesatt

subjektprivatavilkaellervilketbedömaåligger regeringenDet att
utfärdaförvaltningsuppgiftenhandha attkompetentaär attsom

mästarbrev.

sökandetilldelabeslut intehantverksorganisations att§4 En enom
all-hosfår överklagasmästarbrevåterkallaellermästarbrev ettatt

förvaltningsdomstol.män
till kammarrätten.överklagandevidPrävningstillståntl krävs

och23-25bestämmelserna itillämpasöverklagasbeslutOm ett
1986:223.förvaltningslagen30 §§

vilketikan beslutmästarbrevskungörelsengällandeEnligt den nu
återkallasmästarbrevvilketiavslagits ellermästarbrevansökan om

istyrelsepostharNUTEKEftersomNLTEK.tillöverklagas en
myndigheten överprövarolämpligtHantverksrådet detär attCentrala

dvs.mästarbrev,besluthantverksorganisationsbeslut. Enrådets om
stället kunnaskall i över-mästarbrevåterkallelseellerutfärdande av

förvaltningsdomstol.tillklagas
rättskip-domstolarnasföreskrifterskall§ RFkap. 4llEnligt om

organisation och rätte-derashuvuddragenningsuppgifter, omavom
överklagasskallbeslutenFöreskriftenlag.meddelas igången attom

in i lagen.tagitsdärförhardomstoltill
förvalt-allmännai deinstansordningenpropositionenl m.m.om

dom-förstaskallfastslås länsrättenningsdomstolarna attatt vara
prop.förvaltningsdomstolarnaallmännadeinomstolsinstans

bet.24bil. 3199293:100jfr199394:l33; även s.prop.
föreslåspropositionen även att1992932289. I199293:JuU24, rskr.

tillöverklagandeprövningstillstånd vidhamöjlighetinförsdet atten
kammarrätt.

förasintefår talan ettmästarbrevskungörelsen mot12 §Enligt
nämndaGenomförs deärende.överklagatiNUTEKbeslut nyssettav

be-länsrättsöverklaganderimligtdärfördetförslagen attär av
prövningstillstånd harfå skebörintemästarbrev attutanslut om

påkravomfattasmål börvilkaBestämmelsermeddelats. avsomom
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prövningstillstånd skall in i de materiella författningamatas prop.
l99394:133.

I gällande lydelse 14 § lagen 1971:289 allmänna förvalt-av om
genomningsdomstolar uppräkning de olika måltyperanges som

länsrätt. Genomprövas ändring trädde i kraft denav 1 julien som
1993 infördes generell bestämmelse länsrätt målen att prövarom

enligt bestämmelse i lag skall länsrätt.prövassom Dettaannan av
innebär ingen ändring 14 § nödvändigatt är med anledningav av
denna bestämmelse.

Bestämmelsen i tredje stycket innebär förvaltningslagensatt regler
hur beslut överklagas och överklagande avvisningsbeslutom skallav

tillämpas hantverksorganisations beslut mästarbrev. Reglernaom
överklagande i den förvaltningslagen 1986:223om nämligenärnya

inte särskild hänvisning tillämpligautan i de fall då beslutett ettav
enskilt med offentliga förvaltningsuppgifter överklagasorgan se

198889:66. Hänvisningen till förvaltningslagens bestämmelserprop.
innebär bl.a. beslut skall överklagas inomatt ett veckor från dettre

klaganden fick del beslutet ochatt överklagandeskrivelsen skallattav
in till det har meddelat beslutet. Sammages harorgan som attorgan

skrivelsenpröva har kommit i tid.rättom
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:142

Mästarbrev för hantverksutövare

Dir. 1993:142

Beslut vid regeringssammanträde 1993-12-22

Chefen för Kulturdepanementet, statsrådet Friggebo, anför.

Mitt förslag

En särskild utredare tillkallas med uppdrag frågorutredaatt om
utfärdarätt mästarbrev för hantverkare.att

Utredarens förslag bör läggas fram den 28 februari 1994.senast

Bakgrund

Mästarbrev kan tilldelas skickliga hantverksutövare efter pröv-ett
ningsförfarande reglerat iär kungörelsen 1973:596som mästar-om
brev för hantverksutövare. Enligt bestämmelserna utfärdas mästar-
brev i dag Företagarnas Riksorganisation efterav handläggning och
yttrande Mästarbrevsnämnden, nämndav före-en sammansatt av
trädare för Företagarnas Riksorganisation, Närings- och Teknik-
utvecklingsverket NUTEK och Konsumentverket.

Gesällbrev iär regel första tillett mästarbrev.steg Gesällbrev ut-
färdas huvudsakligen Företagarnas Riksorganisation efterav avlagt
gesällprov. Någon författning reglerar utfärdandet gesällbrevsom av
finns inte.

När mästarbrevskungörelsen från år 1940 upphävdes och ersattes
med gällande kungörelse tillerkändes Sverigesnu hantverks- och
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På grundmästarbrev.utfärdaSHIOindustriorganisation rätt avatt
Sverigesår 1979 tilldenöverfördes rättenorganisationsförändringar
Sl-I10-Familjeföretagenindustriorganisationochhantverks- -

Riksorganisa-Småföretagenstillår 1987därefterFamiljeföretagen,
sambandRiksorganisation. lår till Företagarnas1991ochtion senast

några hantverks-valdeorganisationsförändringendenmed senaste
Några fri-Riksorganisation.utanför Företagarnasståföreningar att

därefterbildadesmåföretagsföreningarochhantverks- nystående en
SmåföretagHantverks- ochSverigesriksorganisation,gemensam

SHS.
utfär-medförändringarframställningar systemetantalEtt avom

Stock-Kulturdepartementet.tillkommitharmästarbrevdandet av
Hantverks-HässleholmsochHantverksföreningstadsholms

författningsändringhemställthar gerlndustriförening somenom
delahantverksföreningar rätt utfristående attandraochföreningarna
utfärdariksorganisationansökt rättSHS har attmästarbrev. somom

hem-Riksorganisation harFöretagarnasgesällbrev.ochmästarbrev
Konkurrensverketregleras.gesällbrevutfärdaderasställt rätt attatt

föranförtregeringen ut-systemettillskrivelsesärskild atthar i en
ochkonkurrensintressetmedförenligtintemästarbrev ärfärdande av
ochhantverksutövareförmästarbrevkungörelsenbådeatt om

upphöra.börMästarbrevsnämnden
anslagdisponeratbudgetårentvå ettde omNUTEK har senaste

Medlen harhuvudtitel. använtsKulturdepartementetsfrån000 kr500
utbildningar,genomförandehantverksföretag,vidinsatserför av

kanslikost-ochadministrations-tillrådgivningochinformation samt
anförbudgetpropositionårs1994Mästarbrevsnämnden. Iförnader

derenodlingförarbetardenbakgrund avregeringen att enmot av
bedrivas ochskallverksamhet attstatligi vilkaverksamhetsformer

hämmarregleringaroffentligaomprövningskerdärför somdet aven
samhälleligaandraförsvaraskaninteochkonkurrensen avsom

vid utfár-roll212 Bbil.l99394:100 att statensprop.intressen
organi-framtidaochhåller prövas attmästarbrevdande att enav

särskildautformaskanmästarbrev attutanutfärdandeförsation av
anslagnågot sådantregeringenDärför attbehövs.medelstatliga anser

bl.a.finansieringförNUTEKdisponeratsharhittills avavsom
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Mästarbrevsnämnden via Företagarnas Riksorganisation inte skall
finnas med statsbudgeten från och med budgetåret 199495.

Nuvarande system

Den söker mästarbrev måste enligt kungörelsen ha arbetat isom
minst år i det yrke mästarbrevet ha förvärvat skicklig-sex som avser,
het och erfarenhet ha kunskaper i kalkylationsamt och bokföring.
Yrkeskunnigheten kan styrkas gesällbrev, utlärningsbevis,genom
intyg ellermästarprov De företagsekonomiskasätt. kun-om annat
skaperna kan styrkas Företagarnas Riksorganisations före-genom
tagardiplom eller intyg motsvarande utbildning.genom om annan

Mästarbrevsnämnden utreder kvalifikationerna hos dem sökersom
mästarbrev till- eller avstyrker beviljandetsamt brev. Nämndenav
har kontinuerlig kontakt med yrkesförbund och branschorganisation-

både ansökan beredsnär och provbestämmelsernär förer en mästar-
brev fram. Nämnden skapartas och riktlinjer för vilka kun-normer
skaper krävs i kalkylation och bokföring. Tvåt.ex. inomsom organ
Företagarnas Riksorganisation sköter hanteringen gesällbreven.av
Företagarnas Utbildningsråd beslutar provbestämmelserna iom sam-
råd med branschförbunden och Centrala Hantverksrådet sköter hand-
läggningen gesällbreven. Det utfärdas 200-300 mästarbrevav ca per
år inom 80-tal olika hantverksyrken ochett l 500 gesällbrev årca per
inom 70-tal yrken.ett

Ett mästarbrev kan enligt kungörelsen återkallas Företagarnasav
Riksorganisation bl.a. innehavaren brevet i utövandet sittom av av
yrke gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller visat uppenbar
vårdslöshet eller bristande skicklighet. Den obehörigen sigutgersom
för inneha mästarbrev kanatt enligt kungörelsen dömas till böter.

Genom mästarbrevskungörelsen har Företagarnas Riksorganisation,
Mästarbrevsnämnden, NUTEK och Konsumentverket tilldelats upp-
gifter förvaltningskaraktär. Vissa skäl talar för beslutav att att ut-
färda återkallaoch mästarbrev för enskild hantverkare be-ären att
trakta myndighetsutövning.som
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den karaktären debestämmelserkungörelsens ärVissa attavav
meddelasregeringsformen skalli 8 kap.enligt regleringen genom

lag.
vidareregeringsformen krävs dettredje stycket6 §Enligt kap.11

till bolag, föreningar,förvaltningsuppgifteröverlämnande sam-att av
med stöd lagskall skeenskilda individerellerstiftelserfälligheter, av

Någotmyndighetsutövning.innefattarförvaltningsuppgiftenom
Riks-tillförvaltningsuppgifterna Företagarnasi lagöverlämnande av

inte skett.Mästarbrevsnämnden harorganisation och
dock giltiga eftersommästarbrevskungörelseni ärBestämmelserna

enligtikraftträdanderegeringsformensföretillkomnaförfattningar
till-de integiltigafortfarandeövergångsbestämmelserna är atttrots

regeringsformen.föreskrivs iordningkommit i den som

Förutsättningar

199l92:l00budgetpropositionårs prop.i 1992Efter förslag
riktlinjernafastslogs1991922128rskr.199192:FiU20,bil. bet.

skall fortsättaverksamheterstyrning de attför regeringens somav
skall skerenodlinghuvudmannaskap. Enstatligtbedrivas under avett

bedrivas.skall Enverksamheti vilka statligverksamhetsformerde
läggsverksamhetstyrningeninnanfråga alltid skall prövas av ensom

angelägenhet.statligverksamhetenfast ärär enom
betydelse-näringspolitiken haromläggningregeringensGenom av

mångakonkurrens iochför avregleringåtgärder vidtagitsfulla sam-
på omprövninginriktatAvregleringsarbetethällssektorer. är aven

inte kanochkonkurrensenhämmarregleringaroffentliga somsom
styrmetoderEffektivaintressen.samhälleligaandraförsvaras av
säkerhet ochhälsa,liv,skyddblandmåste fördock finnas annat av

regel-Omintressen.ekonomiskaför ettmiljön storaatt tryggasamt
såavvägningarnödvändigt krävs attkan noggrannasystem anses

skyddsin-ingripandeomfattande och änblirinteregelverket mer
kräver.tresset

kompetensbevis, ärfrivilligtMästarbrev är ett somatt somanse
ochyrkesskicklighethansstyrkaförhantverkarenvärdefullt för att

hantverkare. Mästar-kompetentväljaförför konsumenten att en
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brevet härstammar från tid då konsument- och konkurrenslag-en
stiftning knappt fanns och i fall inte hade den betydelsevart den har i
dag. På år har lagstiftningen inom marknadsrättensenare utvecklats
starkt. Detta faktum måste självfallet beaktas.

vissaI länder i Europa har mästarbrevet eller motsvarande kompe-
tensbevis eller avgörande betydelsestor för hantverkarens möjlighet

få arbete eller drivaatt näring. EES-avtalets ikraftträdande skapar
förutsättningaräven för ökad rörlighet på arbetsmarknaden inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De organisationer som
sig i ärendet har starktyttrat värnat mästarbrevet skall finnasattom

kvar och har framhållit brevens betydelse konkurrensmedel.som
Detta talar för offentligrättslig regleringatt mästarbrevet ien av

någon form bör finnas kvar. Det bör dock övervägas inte ytter-om
ligare organisationer och föreningar bör ha möjlighet med-atten
verka vid utfärdandet breven.av

Vidare behöver närmare analyseras vilka delar regleringenav som
bör ske lag.genom

Någon rättslig reglering gesällbreven bör enligt min uppfattningav
inte införas.

En särskild utredare bör lämpligen tillkallas för uppgiften.

Uppdraget

Utredaren bör överväga hur offentligrättslig regleringen av
mästarbreven skall utformas. Utredaren bör i samråd med de aktuella
organisationerna utarbeta förslag till bildandet eller för-ett nyttav
ändrat till vilken kan överlämna förvaltningsuppgiftenstatenorgan att
utfärda mästarbrev. Utgångspunkten bör därvid någonattvara ny
myndighet inte skall De organisationer i dag handläggersom
och beslutar i ärenden mästarbrev bör beredas möjlighet till-om att

med andra hantverksorganisationersammans samverka i det nya or-
Utredaren bör beakta konsumenternasganet. även intressen.

Utredaren ocksåbör utarbeta författningsförslag rörande dels reg-
leringen mästarbreven, inklusive kraven för dessa, delsav över-om
lämnande uppgiften utfärda dem. utgångspunktEnatt börav attvara
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i dag. Envad den äromfattande änbliskall an-interegleringen mer
måste dock göras.regeringsformentillpassning

dir.direktivregeringensianförtsvadbeaktabörUtredaren som
utrednings-angåendeutredaresärskildaochkommittéertill1984:5

1988:43dir.EG-aspekterbeaktandeinriktning,förslagens avom
konsekvenserregionalpolitiskaverksamhetensredovisaattsamt om

1992:50.dir.

Hemställan

jaghemställeranfört attharvad jag rege-tillhänvisningMed nu
Kulturdepartementetchefen förbemyndigarringen

förslagutarbetauppgiftmedutredare att omsärskildtillkallaatt en
ochhantverkareförmästarbrevutfärdarätt att

biträdeochsekreterare annatsakkunniga, experter,beslutaatt om
utredaren.

beslutarregeringenjaghemställerVidare att
Utredningaranslaghuvudtitelnselftebelastaskallkostnadernaatt

m.m.

Beslut

bi-ochövervägandenföredragandestillsigansluterRegeringen
hemställan.hennesfaller

Kulturdepartementet
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Kungörelse 1973:596 mästarbrev förom
hantverksutövare;

§1 Mästarbrev får Företagarnas Riksorganisation tilldelasav för-
tjänta och skickliga hantverksutövare. Förordning 1991:954.

2 § Organisationens styrelse beslutar tilldelande mästarbrev.om av
Innan styrelsen fråga tilldelandeavgör mästarbrev skall denom av

inhämta yttrande rörande sökandens kompetens från särskilden
nämnd, Mästarbrevsnämnden.

Nämnden granskar ansökningshandlingarna och verkställer den ut-
redning kan erfordras för bedömande sökandenssom kvali-av
fikationer sig därom till organisationen.samt yttrar Förordning
I 979z42.

3 § Mästarbrev skall visst yrke.avse
Organisationen fastställer de yrken i vilka mästarbrev utfärdas.

Förordning 1979342.

4 § Mästarbrev får tilldelas den som
inte har förvaltare enligt ll kap. § föräldrabalken,7
minst år arbetat i det yrke mästarbrevet skallsex ellersom avse

närbesläktat yrke, verksam iär detta och förvärvat för självständigen
utövare yrket erforderlig skicklighet och erfarenhet,av samt

har för företagsledare i yrket erforderliga insikter i kalkyla-en
tion och bokföring.

Om Mästarbrevsnämnden framställninggör härom, får organisa-
tionen i särskilt fall tilldela mästarbrev den icke uppfyllersom
föreskrivna villkor ändå finnes förtjänt erhålla sådantmen attav
brev. Förordning 1988:1344.
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avlagtstyrkes§ 2föreskrives i 4Skicklighet prov.§ genom5 som
för detta.fordringarnafastställerOrganisationen

be-kompetensbevismotsvarandeellergesällbrevInnehavare av
yrke.för visstbestämtssärskiltavlägga annathöver omprov,

1979:42.Förordning

organisationen.hosskriftligenmästarbrev göres§ Ansökan6 om
sökanden önskarhandlingarfogas deskallansökningshandlingenTill

föreskrivnavillkor äruppfyller dehanstyrkaföråberopa somattatt
1979:42.Förordningmästarbrev.tilldelandeför av

utövandetibrevetinnehavarenåterkallaskanMästarbrev§7 avom
ådagalagtellerförfarandebrottsligttillskyldigsiggjortyrkesittav

ickehanellerskicklighetbristandeellervårdslöshetuppenbar om
tilldelandeförföreskrivesvillkorsärskildadeuppfyllerlängre som

mästarbrev.av
mästarbrev.återkallandebeslutarstyrelseOrganisationens avom

1979:42.Förordning

fårOrganisationen§8
yrke,visstiutfärdasskallmästarbrevfastställa att

i §5gälla förskallfordringvissfastställa avsessomprovatt
stycket,första

mästarbrevåterkalla
1979:42.Förordningdet.tillstyrktMästarbrevsnämndenendast om

ledamöter.består fyraMästarbrevsnämnden§9 av
ordför-nämndensskalltvå,ledamöterna varaAv utses envarav
konsu-Statensteknikutvecklingsverket,ochNärings- avande, enav

Riksorganisation.för Företagarnasstyrelsenochmentverk en av
år.tidför treLedamöterna utses aven

ordning ersättare.iledamotvarjeFör utses ensamma
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Som nämndens beslut gäller den mening de flesta förenarvarom
sig eller, vid lika röstetal, den mening ordföranden biträder.som
Förordning 1991:954.

10 § Organisationen får avgiftuttaga när ansökan mästarbrevom
ochgörs mästarbrevnär tilldelas någon.

Avgifterna fastställs Mästarbrevsnämnden efter framställningav av
organisationen. Förordning 198529.

ll § Den obehörigen utgiver sig för innehasom mästarbrevatt
dömes till böter, gärningen belagdär med straff i brottsbalken.om

12 § Talan beslut varigenom ansökanmot erhållande mästar-om av
brev avslagits sådanteller brev återkallats föres hos Närings- och
teknikutvecklingsverket besvär.genom

Mot verkets beslut i sådant fårärende talan föras. Förordning
1991:954.

81





Bilaga 3

Utfärdade mästarbrev 1984-1993

Yrke 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Bagare 7 3 l O -- -Billackerare I I IBilmekaniker
Bilsadelrrmkare IBilskadereparatör I I IBiodlare -
Bokbindare -
Boktryckare
Byggmästare A N
Byggnadssnickare IBåtbyggare uCharkuterist I IDamfrisör 8 äo Qu O N 0
Etuimakare
Florist O O
Fot0graf,-portr.
Fotvârdarc
Frisör
Förgyllare
Gardindekoratör - nGlasmästare -Gravör -Guldsmed 11 Q x
Gummireparatör -Herrfrisör 36 N L gO A
Hudterapeut IJuvelfattare -Kakelugnsmakare -Klockgjutare - I |Klänningssluäddare 1
Konditor 17 o
Konstsmed
Kopparslagare
Krukmakare IKörsnär
Köttmästare
Låssmed gD w N N
Maskinelektriker
Mekaniker - nMetalltryckare 1
Modellsnickare -
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Modist -- ---
3lMurare --- 25 281425 2415 llMålare

1Möbelrenoverare
12Möbelsnickare

Oljeeldnings- 1 --- -
installatör

9Optiker
Perukmakare
Pianoreparatör -

N -2Plåtslagare |u
Portföljmakare -

1Pälsskräddare
2Radioservice

radio TV
Reseeffektmakare 1 -
Riggare --

-Rörinstallatör u
Sadelmakare u-
Segelmakare -
Silvergravör -
Silversmed -

nytillv.Skomakare --
211rep.- -- 14Skorstensfejare 17

ndamSkräddare n--
herr- -- -

3Smed
Stengravör -
Stenhuggarebildh. -
Svetsare - AbO5Tapetserare
Textilyrken tex
handvävare,br0dör

lTräbildhuggare ---
Trädgârdsanläggare s-- -- 39 235Urmakare
Vapenhantverkare --- 1Violinbyggare ---

142167223 181229275 225199 333222ârTotalt
MWSFATY|IM.DOCBHOIN
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Utfärdade gesällbrev 1988-1993

Yrke 1988 1989 1990 1991 1992 1993.
Bagare 10 14
Bagare- Konditor 27 55 43 67- -
Billackerare 1- - - - -Bilsadelmakare l l- - - -Bokbindare 2 2- - - -Byggnadsmålare 249 296 392 396 3 15 458
Byggnadsplåtslagare 24 57 63 12 10 6
Båtbyggare 3- - - - -Charkuterist 1 4 6 1- -Damfrisör 156 141 93 76 19 47
Damskräddare 23 24 27 l 1 16 43
Dekupör 1 l 3 2- -Florist 29 56 55 37 66 56
Fotograf 3 2 3- 4 -Fotvårdare 1 2- - - -Frisör 314 470 572 590 597 588
Frukt Grönt 10 10 32 17 25-
Förgyllare 2 2- - - -Gardindekoratör 9- - - - -Gitarrbyggare 2 2 1 2 1 1
Guldsmed 5 11 3 10 12 11
Handvävare 2 l- - - -Herrfrisör 40 30 36 21 9 21
Herr- Damfrisör 21 - - - - -Herrskräddare 9 12 7 12 16 10
Hovslagare 2 - - - -Kakelugnsmakare 1 - - - - -Klänningsskräddare 17 24 20 8 4 5
Konditor 48 4-1 12
Konstbroderi 1- - - - -Konstknyppling 1- - - - -Konstsmed 2 3 2 1 2-
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199319921991199019891988Yrke
11Konstvävare ----

2 131Körsnär --
318176142121116handelndetaljiKöttyrket
211327133012Låssmed

1Metalltryckare -----
3Modist -----
1Musikinstrumentbyggare -----

1Murare -----
6214Möbelrenoverare --

70777266 5857Möbelsnickare
393832302416Optiker

1Orgelby -gare -g ---
1Perukmakare -----

1Pälsskräddare -----
7ll 3Sadelmakare ---
1111 1Silversmed -

11lSkomakare, --rep. --
62592733182Skorstensfej are

31086Slaktare --
1Smidesmekaniker -----

195129205Tapetserare
1Tunnbindaryrket -----

1819221616Urmakare -
10Violinbyggare -----

632444 11571629 l496 112301Summa
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u MISSKONKURRENSVERKET
32592Dnr1993-03-29SwedishCompetitionAuthority

Regeringen
Kulturdepartementet KULTURDEPARTEMENTEI

Reglstratom
...t 1993 -03- 31
DnnK Ci; çiVL
Aktbil.påMästarbrevssystemet effekter konkurrensen-

Konkurrensverket tillhar uppgift främja effektiv konkurrens inom såvälprivatatt en som
offentlig verksamhet.Det sker medstöd konkurrenslagen, 1982:729,KLattgenom av

företagskonkurrensbegränsandebeteenden.pröva Konkurrensverket ocksåskall lämna
forslag till ändringar konkurrenshämmanderegleringar, verka för effektiv konkurrensav
inom denoffentliga sektorn främja konkurrensinriktat i samhället.samt ett synsätt

skrivelseI till Konkurrensverket har branschorganisationenSverigesHantverks- ochen
Småföretag ifrågasattSHS för FöretagarnasRiksorganisationFR utfärdaensamrätten att
sådanamästarbrev reglerasi särskild kungörelse1973:596 utfärdarättensom attom
mästarbrevfor hantverksutövare.Konkurrensverket redovisar i föreliggandepromemoria
synpunkter konkurrenseffekter nuvarandemästarbrevssystemoch kungörelse.av

Slutlig prövning vid utfärdande mästarbrev Mästarbrevsnämnden,I nämndengörsav av
ingår for Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK,representanter Konsumentverket
och FR. Mästarbrevssystemet såledeskan slagsmyndighetskontrolleratauktori-ettsessom
sationssystem.Sådana bör, enligt Konkurrensverketsmening, förbehållasde fall därsystem
det finns skyddsintressefrån det allmännassidavad gällerett bl.a. liv, säkerhet,hälsaoch
personlig integritet. Detta kan inte gälla for mästarbrevssystemet, syfte i förstaanses vars
hand ställa vissautbildningskrav forär olika hantverksyrken.att Mästarbrevetkanupp
såledeslikställasmed utbildningsbevis.ett

Nuvarandemästarbrevssystemhar koppling till äldre skråvä-tiders näringsregleringochen
dåsende bl.a. konsument-och konkurrenslagstiñning hade underordnadbetydelse.en

Sedanmästarbrevetstillkomst har dock skett betydandeutveckling lagstiftningenen av
inom marknadsrättensområde. Konkurrensverket det utfär-aktuella föratt systemetanser
dande mästarbrevinte förenligt med konkurrensintresset.är Kungörelsenav rätten attom
utfärda mästarbrevinklusive Mästarbrevsnämndenbör därför slopas.Konkurrensverket
ifrågasätterockså nuvarande förenligt medEES-avtalet.ärsystemom

Beslut i detta ärendehar fattats generaldirektören.Föredragande Niclas Silversved.av var
Närvarandevid beslutet direktörerna Lindörn, Sahlinoch Sundberg,verksjuristenvar
Orhem byråchefenSundbom.samt

-n Holgersäaå .ä
Jo gen

Niclas Silversved

Kopia till
87Näringsdepartementet
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1KONKURRENSVERKET
AuthorityswedishCompetition

32592Dnr1993-03-15

4

ntästarbrexssvstemkungörelsetillämpningviddiskrimineringIfrågasatt av -
SverigesHant-branschorganisationenifrågasätterKonkurrensverkettillskrivelseI en FRRiksorganisationfor Företagarnas attSHSSmåföretagverks och ensamrätten

utfärda1973:596kungörelsesärskild rätteni attreglerasutfärda mästarbrev omsom
yrkesutövarc ärinnebärEnsamrättenhantverksutövare.mästarbrevför att somen

FR,mästarbrevhosmåstemedlemi ansökaSHS om

bildidesföljande SHS närframkommit bla.utredning harKonkurrensverketsAv
bildadeshärmedsambandI ävenupphörde under 1991.riksorganisationSmåföretagens

iändring1991:954förordningenFR. EnligtRiksorganisationFöretagarnas om
utfärdafor hantverksutövaremästarbrev rätten1973:596 är attkungörelsen om

ijuniIndustridepanementetdåvarandeansökte hosförbehållen SHSmästarbrev FR.
dennaockså de bör hademästarbreveñersomutfärda att1991 rätt anserattom

inte harÄrendet i december 1991överfördes till Kulturdepartementetbehörighet. som
fattat beslut i frågan.

bedömningKonkurrensverkets

Lagens1982:729, KL.konkurrenslagenärendenenligthandläggerKonkurrensverket
föranledskonkurrensbegränsningar nä-skadligatillämpningsområdeomfattar avsom

verksamhetyrkesmässigtbedriverochringsidkare.Med näringsidkare en somavsesvar
somjuridiska liksomfysiskasåvälomfattasekonomisk Här samman-personerart.av

inte,vinstsyñe finnsNågotnäring. kravslutningar sådana bedriversomav
diskrimine-konkurrensrättslig meninghuruvida SHS ifrågandetta aktualiserasI ärende
nuvarandefrågangällerFrämstkungörelse mästarbrev.gällandegrund omomras av

SHSförsvårar möjligheten föroffentlig regleringkungörelseär somatt somanse en
lika villkor.hantverksföretag konkurreraoch medlemsanslutnadessa att

fall effekti dettakonkurrensbegränsnittgen, ärifrågasättaDen SHS enavensomav
tillämpningsområde.kungörelse, omfattas inte KL:soffentlig reglering avgenom

främjaKonkurrensverket till uppgiftuppgiftenlagtillämpande har attUtöver den direkt
ocksåskallverksamhet.Verketprivat offentligsåvälinomeffektiv konkurrens somen
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2
BESLUT
1993-03-15 Dnr 32592

ändringarlämna till konkurrenshämmandeforslag regleringar, verka för effektivav
offentligakonkurrens inom den sektorn stimulera konkurrensinriktat isamt ett synsätt

Vsamhället.

från har föranlettAnmälan SHS Konkurrensverket från konkurrenssynpunktatt nänna-
belysaoch analyserahela med mästarbrev. I bifogadsystemet promemoriare redovisas

dennaanalys. promemorianAv framgår kungörelseninklusive Mästarbrevsnämn-att
den, enligt Konkurrensverkets mening bör slopasmedhänsyntill bedömdanegativa
efTekter.Promemorianhar med särskild skrivelseöverlämnatstill regeringen.

Mot dennabakgrund finner Konkurrensverket inte skäl vidta åtgärderytterligare iatt
saken.Ärendet därmedavslutat.är

Beslut i detta ärendehar fattats generaldirektören. Föredragande Niclas Silversved.av varNärvarandevid beslutet direktörerna Lindörn, Sahlinoch Sundberg,verksjuristenvar
Orhem byråchefcn Sundborn.samt

XÃ.-.

JörgenHolger

Niclas Silversved

Kopia till
SverigesHantverks- och småföretag FolokopiamêFöretagarnasRiksorganisation medoriginé;Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Närings- och teknikutvecklingsverket
Konsumentverket

Bilaga

Promemoria:Mästarbrevssystemet effekter konkurrensen-
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lKONKURRENSVERKETi
AuthoritySwedishCompetition

32592Dnr1993-03-15

på konkurrenseneffekterMästarbrevssvstemet -

Bakgrund

såvälprivatinorr.effektiv konkurrens somfrämjauppgifttillharKonkurrensverket att en
1982:729,KLkonkurrenslagen,stödmedskerverksamhet.Det attoffentlig avgenom

också lämnaskallKonkurrensverketbeteenden.konkurrensbegränsandeföretagspröva
konkurrenseffektivförverkaregleringar,konkurrenshämmandeändringartillförslag av

isamhället.konkurrensinriktat synsättfrämjaoffentliga sektorn ettdeninom samt

ochHantverks-SverigesbranschorganisationenharKonkurrensverkettillskrivelseI en
FRRiksorganisation attfor FöretagarnasifrågasattSHS ensamrättenSmåföretag

utfärdamäs-1973:596 rätten attkungörelsenireglerasmästarbrev omutfärda som
imedlemäryrkesutövareinnebärEnsamrätten somatthantverksutövare.för entarbrev

konkurrenstegränsningenärifrågasattaDenhos FR.mästarbrevansökamåsteSHS om
Kcnksrrensentillämpningsområde.KL:sinomligger inteochregleringoffentligen

mästarbrevssystemettillinte anslutnarespektiveanslutnamellanyrkesutövare ärsom
snedvridas.emellertidriskerar att

mästarbrevmedSystemet

Hant-Sverigesdåvarandeoch1932stadfastesmästarbrevangåendeKungörelse gav
mästarhrevmed är attSyftetmästarbrev.utfärdaverksorganisationrätten att ensam

område.Försittinomkunskapvissbesitterhantverkareyrkesutövareintyga enatt en
års2kräverviketgesällbrev,inneharyrkesutövaren ettkrävserhållamästarbrev attatt

förutsättningunderutfärdasGesällbrevetyrkeserfarenhet.praktiskårsstudier och ett
fastställs repre-färdighetsprov,i vissagenomgått avoch godkäntssökande somdenatt

Bådacensorer.s.k.yrkesorganisationrespektiveochellerfrån SHS FRsentanter
erhålla krävs, utövermästarbrevFörgesällbrev.utfärda attharorganisationerna rätt att

iförekom-ocharbetslivserfarenhetvitsordadårs690 haryrkesutövarengesällbrev,att
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2
PROMEMORIA
1993-03-15 Dnr 32592

särskilda För erhålla såledesavlägger mästarbrevkrävsmandefall mastarprov. att ett
års arbetslivserfarenhet årshar och studier.7 2 utfärdayrkesutövaren Rättenatt att

den fastställdesi kungörelse,förbehålleninnan respektiveyrkesför-mastarbrevvar,
till dennaening Anledningen överfördes till rikstäckandeorganisationrättatt en var

såväldåvarandeönskemålfrån riksorganisation de berördayrkesorganisationernasom
uppnåuniformitet och hög kvalitetsnivå alla yrkeskategori.att mästareoavsettom

12 § mästarbrevskungörelsen organisation, i detta fall fattaFR,att ämnaranges som
beslut utfardande mästarbrevskall inhämta;ttrande från särskild nämnd,om av en
Mästarbrevsnämnden, sökandenskompetens.Vidare fårendastFR utfär-attom anges
da, fastställafordringar for återkallamastarbrevet mästarbreveti visst yrkesamt om
Mästarbrevsnämndentillstyrkt beslutet. ingår tvåI nämnden for Na-representanter
rings- och Teknikutvecklingsverket NUTEK, for Konsumentverket och for FR.en en
Nämnden följaktligen det slutligen ansökanär mästarbrev.Talanprövarorgan som om

beslutvarigenomansökan erhållande mästarbrevavslagitsmot fors hosNUTEKom av
besvär. sådantMot NUTEKts beslut i fårärende talan foras. Mästarbrevgenom är

således myndighetskontrollerad auktorisation. NUTEK ocksåoch visstFR fi-en ger
nansielltstöd for marknadsföring hantverksyrken.av

Auktorisationssystem

Generellt finns två auktorisationssystem,myndighets-respektive näringslivs-typer av
kontrollerat Förstnämnda främst aktuellt i de fall yrkesutövningenarsystem. system
har anknytning till människorsliv och hälsa,säkerhet då det frågasamt är storaom
ekonomiskavärden.Det näringslivskontrollerade grundar sig iblandsystemet sär-
skild författning enligt vilken auktorisationcn meddelas speciellorganisation. Inomav
dessatvå övergripande kan urskiljas antalvarianter oñasystem ett ärgrupper av som
specialkonstrueradefor olika yrkeskategorier. Dessa vanligtvis frivilliga.ärsystem
Skillnadenmellanolika auktorisationssystemhar merendelssin i bakomliggandegrund
syftenoch uppläggning.

Mångfalden och variationen i auktorisationssystemen auktorisation inte kangörav att
enhetligt begrepp samlingsbcteckning.ett förde-Desessom utanmera snararesom en

lar åberopasoña i sambandmed auktorisationsforfarande säkerställan-bla.som ett är
de trygghet till liv, säkerhet,hälsaoch personlig integritet. Vidare åberopasfördelarav

säkerställande yrkcsskicklighet tillgångoch till seriösanäringsutövaresom av samt att 91
auktorisationenfungerar information till konsumenterna.När det gäller mästar-som
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mark-aktivtföretagentydernågotframkommit attintedock somharbrevssystemet
för konsumenten.innebärvad dettaochmästarebegreppetnadsför

prisstel-såsominslagkonlmrrenshämmandeförriskenauktorisation ärmedNackdelar
aukto-konkurrensskydddet somrationaliseringarforincitament genomochhet svaga

för-etableringshindertillutvecklas somKonkurrenskyddet kan ettävenrisationenger.
får under-prisetrisk förfinns attnäringsutövning.Det ävenFöretagsenskildasvårar

konkurrens-kostnadshöjandeförmån förtillkonkurrensmedelbetydelseordnad som
också för-kanauktorisationssystem varaservice.Ettöverdimensioneradmedel, t.ex.

vidöverkvalitet,förfår betala t.ex. repara-konsumenternakravsåmed höga attenat
effekt tillprishöjandekonkurrensbegränsningarkan dessa ge enAllmänttioner. sett

för konsumenten.nackdel

kunnamästarbrevskallhantverksutövareförmästarbrevkungörelseni§Enligt 7 om
till brotts-skyldigsiggjortsitt yrkeutövandetibrevetinnehavarenåterkallas avavom
ellerskicklighetbristandeeller omvårdslöshetuppenbarådagalagtförfarande ellerligt

tilldelandeförföreskrivsvillkor avsärskildauppfyller delängreinteinnehavarna som
någotinte mästar-framkommitutredning har attKonkurrensverketsVidmästarbrev.

stödmedutfärdatsharmästarbrevtidsperiod avunder denåterkallatblivitbrev som
kostnadskrävandeattochocksåtordeDetsedan1932.dvs.kungörelsen, resurs-vara

underhantverkareenskildakompetensutvecklingenhosochkvalifikationernafölja upp
förenatkaniblanddet ävenbörsammanhanget varatidsperiod. nämnasattIlängreen

rekommenderaattbeslutabranschorganisation attförintressekonflikt att ommed enen
sitt mästarbrev.behållainte skallnågonmedlem

mästarbrevetmedsyfteredovisatanföraprincipielltinget motKonkurrensverket har att
Ikompetensnivå yrkesutövaren.förvisspåvisaellerinnebäradeti sig, dvs. enatt avses

visstillhörinte orga-yrkesutövareviktigt ensärskiltdet attsammanhang somdetta är
diskriminerasintemästarbrev,erhållaberättigadskulle ettnisation, attvarasommen

förfördelas.eller

mästarbrevssystemctMyndighetsrollen i

medprägeloñiciellsammansättningnuvarandefårMästarbrevsnämnden engenom
utfärdandebeslutochprövning avNämndensmyndighetskaraktär. omnärmasten

Beslutnäringsutövning.tillmöjligheter avenskildaspåverkaocksåkanmästarbrev92 fårärendesådantiNUTEKbeslutMot etttill NUTEK.överklagasnämndenkan av
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Enligttalan föras. Konkurrensverket dennabesvärsordningär i sig otillfredsställande
till frånmed hänsyn NUTEK deltar iatt representanter Mästarbrevsnämndensbeslut.

Konsumentverket tillsynsmyndighetför bI.a.är marknadsforingslagenoch har möjlighet
ingripa bI.a.auktoriseradeyrkesutövareatt mot agerande oförenligt med dennaärvars

lag. kan möjligenDet önskvärt det finns tillgång tillatt kvalificeradvara personal i en
sådannämnd kan medverkatill utfärdandetoch användandetsom att mästarbrevav
sker enligt gällandekonsumentlagstiñning. sådantEtt behov utesluter dock inte att
Konsumentverket formellt ingåäven iutan Mästarbrevsnämnden,att kan upprätthålla

effektiv bevakningoch uppföljning huren bestämmelsernai bI.a. marknadsförings-av
lageneñerlevs.

Kompetenseninom de myndigheter ingår i Mästarbrevsnämndentorde inte i förstasom
handomfatta kunskaper vad kan hög yrkesskicklighet inomom utgörasom anses vart
och de omkringett 100-taletyrken berörsav När det gäller bedöm-som systemet.av
ningenenligt de kompetens-och kvalitetskriterier skall tillämpas inom olika hant-som
verksyrken torde i praktiken FR hadet avgörandeinflytandet vilka får mästar-som
brev. Det kan heller inte uteslutas nämndensuppgifteratt och nuvarandebeslutsord-
ning kan innebära producentintresseniblandatt kommer i första hand medankonsu-
mentintressen valfrihet, mångfaldoch lågapriser berördasom tjänster kommer i
andrahand.

Syftet med auktorisationssystent myndighetskontrolleradeär äri de flestasom fall att
det finns skyddsintressefrån detett allmännassida,dvs, skall bättreatt systemet ge
möjligheter säkerställatrygghet till bI.a.att liv, säkerhetoch hälsa inteän systemetom
fanns Myndighetskontrollen såledesskall i dessafall fungera säkerhets-ytterst som en
garanti for dem utnyttjar tjänsterna omfattassom Enligt Konkurrens-som systemet.av
verket kan de yrken i dagslägetomfattas mästarbrevssystemetintesom omfat-av anses

skyddsintressetas med redovisadett inriktning.av Mästaryrken kan i stället ansesvara
sådanahantverksyrkendär mästarbrevönskarbibehålla kulturelltmangenom ett arv
eller har behov säkerställa vissnivå yrkeskicklighet.attav Mot den bakgrundenen av

NUTEK:sär och Konsumentverketsdeltagandei Mästarbrevsnämnden, kansom upp-
fattas myndighetsgarantifor hög kvalitetsom berördaen tjänster, inte motiverad.
Utformningen kan myndighetersmedverkan oberättigat forsteg igenom konkur-ettge

for företagarerensen med mästarbrevi förhållandetill andra kvalificerade hantverkare. 93
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ellerolika företagkonkurrenssynpunkt,är attfrånbättreäralternativt system,somEtt
inslagkvalitetssäkrasskallyrkesutövning utanhursjälva övervägerbranschföreningar

utöver utbildningsbevisgällervadmyndighetsgodkännande somindirektellerdirektav verksam-innebäråtgärdergenomförnäringslivetfall somdeläroanstalter. Iolikafrån
uppföljningbevakningochtillanslutningikonkurrenshämmandenaturhetsregleringav

tillmedhänsynbehovvid prövasfår dettahantverkareolikahosyrkesskicldighetav
områdemarknadsrättenslagstiftningen

Slutsatser

berördadärreglerirgoffentligkaraktärenhar närmast enmästarbrevssystem avDagens
förinomsamarbeteformaliserat ramenharbranscherochmyndigheter ettstatliga
kunskapbristandemyndigheternastordeansvarsområde.VidareMästarbrevsnämndens

medföra atthantverksutövareolikaföryrkesskicklighetoch etc.färdighettekniskom
mästarbrev.erhållaskallvilkahandi första avgörblir FR sompraktikenidet som

ansökningarprövningsinstans omobjektivfristående avrollMästarbrevsnämndens som
ifrågasättasocksåkansammanhang omdettaifrågasättas.Idärmedkanmästarbrev

EES-avtalet.medförenligtutformat,det ärärnuvarandesystem,som

centralanuvarandefrånyrkesskicklighetkontrollochuppföljningöverföring avEn av
ordningbättreKonkurrensverket,enligtskulle,själva vara ennivå yrkesutövarnatill

alternativaförökatsannoliktDärmed skapas utrymmeettkonkurrenssynpunkt.från
konkur-blirutsträckningi ökad ecttjänsterberördakvalitetdärsystemlösningar

vissaförkunskapergrundläggandebakgrundbranscher. Mot attaktuellairensmedel av
in-gymnasielinjerkan övervägasattyrkesinriktadestudier bla.erhållsyrken genom

utbildnings-för denrainomutbildningsbevisellerkvalitets- ramenutfardandeordna av
verksamhet.

ochnäringsregleringtidersäldretillkopplingharmästarbrevssystemNuvarande en
underordnadbe-hadekonkurrenslagstiñningoch endå konsument-bl.a.skråväsende

utvecklingbetydandedock sketthartillkomstmästarbrevssystemets enSedantydelse.
kungörelseaktuellKonkurrensverket attmarknadsrätten.inom anserlagstiftningenav

Mäs-inklusivemästarbrevKungörelsenkonkurrensintresset.med ominte förenaskan
näringsliveteventu-ochupphävskungörelsenOmdärför slopas.tarbrevsnämndenbör

behov,vidfår dessa,karaktärauktorisationsliknandeinföraskulleellt systemavegna
område.marknadsrättens94 lagstiftningenenligtprövas
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