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Dette prosjektet har blitt finansiert gjennom støtte fra Europakommisjonen Forfatteren er
eksklusivt ansvarlig for denne publikasjonen og Europakommisjonen er ikke ansvarlig for
eventuell bruk av innholdet..
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I Europa er håndverksbedriftene stort sett en familiebedrift som blir etablert av et par. Det blir
forventet at ektefellen skal hjelpe til for å støtte og hjelpe familien, og dermed blir ektefellen
ofte den usynlige ansatte i bedriften.
På bakgrunn av denne mangelen på økonomisk, rettslig og trygdemessig sikkerhet
koordinerer derfor Chambre de Métiers et del’Artisanat du Rhône et europeisk prosjekt som
er finansiert gjennom Europakommisjonens Leonardo da Vinci- program som tar for seg
ektefeller som arbeider/hjelper til i håndverksbedrifter, deres status, anerkjennelse av de
arbeidsoppgavene de utfører og deres utdannelse og kompetanse. Prosjektet har fatt tittelen
E.C.O.A. – Europe. Formålet med prosjektet er todelt, nemlig å integrere håndverkerektefellen trygdemessig og yrkesmessig og å sikre håndverksbedriftenes kontinuitet.
Syv ulike organer/organisasjoner er partnere i prosjektet:
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône – Frankrike: Representerer over
23.000 håndverksbedrifter eller over 61.000 personer som er ansatt innenfor
håndverksbransjen i Rhône i Frankrike. Et offentlig organ, etablert i 1925 som taler
håndverkernes sak overfor myndighetene.
•

•

•

•

•

•

Handwerkammer zu Köln – Tyskland: Håndverkerlauget i Køln er ett av de største
laugene i Tyskland som er representert i viktige komiteer på både føderalt og regionalt
nivå Forsvarer håndverkernes rettigheter og er aktivt engasjert i opplæring på regionalt
nivå
Union Départementale des Entreprises de la Coiffure (UDEC) – Frankrike.
UDEC er en av 112 arbeidsgiverorganisasjoner på fylkesnivå innenfor frisørbransjen i
Frankrike. Den har vært en profesjonell arbeidsgiver organisasjon siden 1973. Over
100 bedrifter i Rhône.
Handels- og industrikammeret i Budapest/håndverksseksjonen – (BKIK)Ungarn: Grunnlagt i 1850 som et statlig organ for å fremme handel og industri og de
ulike økonomiske sektorene. Senere inkluderte BKIK også håndverk. BKIK fremmer
nasjonal lovgivning og statlige tiltak og har bidratt til implementeringen av disse.
BKIK har hovedfokus på å fremme og utvikle bistand og konsulenttjenester innen
entreprenørskap og å fremme saker som gjelder Europa.
FAS Training Centre Cork – Irland er ett offentlig opplæringssenter og en autoritet
når det gjelder sysselsetting i Irland Gjennom tjenestene som senterets ”Business
Unit” tilbyr, har FAS et omfattende tilbud av opplærings og utviklingsprogrammer til
irske bedrifter.
Confartigianato Formazione, Torino, Italia: Confartigianato Formazione har
ansvar for yrkesopplæring innen Confartigianato-gruppen i regionen rundt
Piedmontdalen og Aostadalen. Italias største håndverker og småbedriftsorganisasjon.
NHO Håndverk – Norge: NHO Håndverk ble etablert i 1993 og har 3200
medlemmer, hovedsakelig små håndverksbedrifter. NHO Håndverk har fokus på
utdanning, skattespørsmål, bedriftsutvikling, arbeidsmiljøspørsmål,
lønnsforhandlinger og offentlig informasjon. Foreningen er tilsluttet Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO) – Norges ledende arbeidsgiverorganisasjon
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Første fase av prosjektet bestod i å gjennomføre en komparativ undersøkelse i
deltakerlandene vedrørende situasjonen for håndverkerektefeller før man laget en felles
opplæringsmodul.
Formålet med denne komparative undersøkelsen var todelt og kan beskrives slik
1. Å lage en statusrapport om situasjonen til håndverkerektefellene i deltakerlandene
vedrørende involvering i bedriften, anerkjennelse av deres arbeidsinnsats, status,
deres utdannelses og opplæringsbehov og de opplæringshindrene de møter.
2. Å identifisere eksisterende opplæringsprogrammer myntet på
håndverkerektefeller.
3. A å få kjennskap til lovhivningen når det gjelder håndverkerektefellenes status
For å oppnå det første delmålet ble det sendt ut et spørreskjema utarbeidet av
prosjektpartnerne (se vedlegg) til håndverkerektefeller i de respektive land, basert på følgende
kriterier:
•
•
•

Håndverkerektefeller (uansett status) til bedriftsledere i håndverksbedrifter som jobber
deltid eller heltid i bedriften.
I de tilfeller der det finnes kurs spesielt beregnet på håndverkerektefeller ble det sendt
ut spørreskjema både til de som har gjennomgått opplæring og de som ikke har det
Et representativt utvalg i forhold til de ulike håndverksfagene

Målet var å samle inn minst 100 svar fra hvert av deltakerlandene. Dette målet ble ikke
nådd i alle deltakerlandene av ulike grunner: spesielle forhold knyttet til landet eller
organisasjonen. Totalt kom det inn 444 svar. Disse fordeler seg som følger:
Antall mottatte skjemaer
123
77
65
36
100
23
20
444

Frankrike
Tyskland
Ungarn
Irland
Italia
Norge
Sveits
Totalt

Det andre og tredje delmålet gjorde det påkrevd å sende ut spørreskjemaer til de ulike
prosjektpartnerne (se vedlegg)der det ble utarbeidet en historisk oversikt vedrørende
håndverksbedriftens, spesielle plass og håndverkerektefellens plass i bedriften, nasjonal
lovgivning vedrørende håndverkerektefeller i angjeldende land og til slutt spesielle kurs laget
spesielt for håndverker ektefeller.
Denne filen inneholder resultatene av denne undersøkelsen som skal omarbeides for hvert
enkelt land slik at de er i overensstemmelse med de oppgaver som håndverkerektefeller
utfører i det aktuelle landet og den nasjonale definisjonen av håndverk.
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1. IDENTIFISERING AV HÅNDVERKEREKTEFELLEN
1.1 FORDELING AV MENN OG KVINNER
I de syv deltakerlandene er bedriftslederen hovedsakelig en mann (i 80 % av tilfellene) i
bedrifter som ble drevet av et par.1 Men noen land representerer unntak her. I Norge for
eksempel er det 40 % menn som er jobber i ektefellens bedrift. I Italia er stillingen som
assistent til bedriftsleder i 67 % av tilfellene besatt av innehaverens sønn eller bror, og
ikke av ektefellen. Mannlige assistenter som fylte ut skjemaet viste seg derfor å være
bedriftslederens sønner eller brødre, og dette førte til at undersøkelsen gav et feil bilde av
situasjonen. 2 Disse ”mannlige” besvarelsene ble derfor utelatt fra opptellingen, noe som
ga et 100 % kvinnelig resultat for Italias del.

1. Female / Male distribution
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1.2 ALDERSFORDELING PÅ HÅNDVERKEREKTEFELLENE
De fleste kvinnene som svarte på undersøkelsen var mellom 35 og 54 år1. Dette er nok en
gang et gjennomsnitt som omfatter Europa som helhet, og som derfor skjuler store
forskjeller. I Ungarn er over 55 av håndverkerekefellene over 55 år. Dette kan forkares ut
fra det faktum at disse personene er for gamle til å finne annet lønnet arbeid og derfor
jobber i familiebedriften. Dessuten tihører alderspensjon til sjeldenhetene i Ungarn.
2. Age of assisting spouses
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BEDRIFTEN

2.1 ALDER PÅ HÅNDVERKSBEDRIFTENE
Nesten 60 % sv bedriftene i undersøkelsen er mer enn 10 år gamle.1
3. Age of enterprise
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For Norges del øker denne prosentandelen til 85 %.på grunn av spesielle forhold hos
denne deltakeren. Blant medlemmene av NHO Håndverk finner vi små og mellomstore
bedrifter som har eksistert et visst antall år. (De fleste bedriftene blir medlem av en
landsforening først etter å ha eksistert i minst 5 år.)

1

Se graf 3
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2.2

SEKTORER OG BRANSJER

Bygningsbransjen og tjenestesektoren utgjør de største sektorene for de europeiske
arbeidslivsorganisasjonene som er med i denne undersøkelsen1. I Irland utgjør
bygebransjen en spesielt stor andel av disse bedriftene – noe som er ganske representativt
for fordelingen av håndverksbedrifter på nasjonalt nivå. Det var overraskende å merke seg
at mat varebedrifter ikke var representert i 3 av deltakerlandene (Irland, Italia og Norge).
Dette betyr ikke at det ikke finnes mat og næringsmiddelbedrifter i disse landene – tvert
om, men matbedriftene er ikke er medlem av de organisasjonene som deltar i dette
prosjektet partnerorganisasjonene i dette prosjektet, slik som fagforeninger,
arbeidsgiverorganisasjoner og handelskamre etc. dekker ikke alltid alle fagdisipliner Noen
deltakere har en medlemsmase som kun består av bedrifter som opererer i bestemte
sektorer.
4. Enterprise business sector
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2.3 VITNEMÅL, FAGBREV ETC. FOR BEDRIFTSEIERE
Sveitsiske bedriftsledere innen håndverksbransjen har helt klart den høyeste utdannelsen.
45 % av sveitserne har studert 3 år eller mer etter videregående1. Dette kan forklares ut
fra det faktum at det er relativt vanlig at ungdommer med lærlingkontrakt fortsetter å
studere på Université des Métiers (yrkesfaglig universitet).
Det er også verdt å merke seg det høye yrkesfaglige utdannelsesnivået i Tyskland der
eiere av håndverksbedrifter er innehavere av mesterbrev fordi dette er obligatorisk for å
kunne starte egen virksomhet. Andre steder har håndverksbedrifseiere stort sett fagbrev /
yrkesfaglig opplæring på videregående nivå.

5. Enterprise manager’s diploma
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2.4

STØRRELSE PÅ BEDRIFTEN – ANTALL ANSATTE

Majoriteten av de bedriftene som deltok i undersøkelsen hadde mellom 1og 4 ansatte i
gjennomsnitt1. Andelen håndverksbedrifter uten ansatte ligger over gjennomsnittet i
Frankrike, Ungarn og Italia. (Dette skyldes kulturen som gjelder for familiebedrifter, samt
sosiale og økonomiske forhold). De er også viktig å merke seg at selve definisjonen av
håndverksbedrift som brukes ide ulike landene har innvirkning på bedriftsstørrelsen. I
Frankrikke er bedriftsstørrelsen en del av definisjonen – der kavet e mindre enn tid ansatte, og
ikke bare yrke eller type håndversfag. Dette er ikke tilfelle i blant annet Tyskland hvor
yrkestittel alene gir rett til å klassifiseres som håndverksbedrift.
6. N° of enterprise employees
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HÅNDVERKEREKTEFELLEN I BEDRIFTEN

3.1

NÅR BEGYNTE HAN/HUN Å JOBBE I BEDRIFTEN?

I gjennomsnitt har 50 % av håndverkerekefellene jobbet i familiebedriften fra starten av1 –
noe som viser hvor sterkt ektefellen er involvert i bedriften.
7. Date of joining enterprise
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3.2

HOVEDOPPGAVENE I BEDRIFTEN

I gjennomsnitt utførte håndverkerektefellene i de 7 deltakerlandene hovedsakelig
administrative oppgaver1, etterfulgt avregnskap og salg, personalledelse og oppgaver knyttet
til leverandørpleie.
8. Main tasks in enterprise at European level
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Disse hovedoppgavene blir så etterfulgt av oppgaver som gjelder spesielt for bestemte land, 2,
slik som for eksempel Ungarn, der personalledelse utgjør en liten aktivtite på grunn av det
lave antallet ansatte.

1
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9. Main tasks in enterprise
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ARBEIDSTID TILBRAKT I BEDRIFTEN

Stort sett har ikke håndverkerektefellen lønnet arbeid i bedriften (>70 % av tilfellene har det)
på grunn av sin tette tilknytning til bedriften.1
10. Salaried job outside the enterprise
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Ektefellen tilbringer derfor mellom 4 og 8 timer per dag i bedriften2
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11. Time spent in enterprise
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På den annen side har de fleste håndverkerektefellene I Irland lønnet arbeid, ofte en
deltidsjobb, utenfor bedriften, noe som fører til at den tiden de arbeider i familiebedriften med
1-3 timer.. Denne korrelasjonen er ikke alltid tydelig fordi i Norge jobber rundt 50 % av
ektefellene fulltid utenfor bedriften samtidig som de jobber I familiebedriften. Å kombinere
flere jobber samtidig er vanlig i Norge, noe som forklarer den store arbeidsmengden.
3.4

DELTAKELSE I BESLUTNINGER SOM ANGÅR BEDRIFTEN

Over 80 % av håndverkerektefellene svarte ja på spørsmålet om beslutninger som angikk
bedriften ble fattet felleskap med bedriftslederen. 1Dette bekrefter nok en gang den viktige
rollen som håndverkerektefellene har i forhold til bedriftens liv og I forhold til den langsiktige
utviklingen av bedriften

1

Se graf 12.

15

12. Are decisions made jointly with the enterprise manager?
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3.5

STATUS FOR HÅNDVERKEREKTEFELLER

Håndverkerektefeller er stort sett lønnet i Tyskland, Norge og Sveits. I andre land har de
enten ingen status, eller de har en spesiell status i henhold til den nasjonale
selskapslovgivningen som gjelder forhåndverksbedrifter.1
13. Status in enterprise
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I tre av landene (Frankrike, Ungarn og Italia) har man innført en egen juridisk status som
gjelder spesielt for håndverkerektefeller.
Frankrike
En fransk lov av 10. juli 1982, med tillagte endringer fra 1994 legger grunnlaget for den
juridiske statusen til håndverkerektefellene. Dette er et frivillig valg. I dag regner vi med at
kun 6 % av håndverkerektefellene står oppført i handelsregisteret mens det er 60 % av
ektefellene som utfører arbeidsoppgaver i ektemannens bedrift.
Denne loven (Lov nr 2005-882 av 2.august 2005 vedrørende små og mellomstore bedrifter)
hvor det fortsatt foreligger ubehandlede søknader, pålegger håndverkerektefellene å velge en
status.
Det finnes tre ulike statuser å velge mellom for håndverkerektefellene
•
•
•

1

Håndverkerektefelle oppført i handelsregisteret
Partnerektefelle
Lønnet ektefelle

Se graf 13.
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Spesielle regler og kjennetegn for gruppen som har status som ”håndverkerektefelle”
 Denne statusen gjelder kun for ektepar
 Regulært, jevnlig arbeid
 Ingen lønn (deltidsarbeid utenfor bedriften er mulig)
 Begrensede trygderettigheter (sykepenger, svangerskap)
 Opprettelse av egen pensjonsordning
 I tilfeller bedriften skulle få problemer kan ektefellen måtte stilles til ansvar og
hennes/hans eiendeler må stilles til rådighet.
Spesielle regler og kjennetegn for gruppen som har status som ”lønnet ektefelle”
 Aktiv deltagelse i bedriftens aktiviteter
 Undertegnet arbeidskontrakt
 Mottar lønn i henhold til sine kvalifikasjoner
 Fulle trygderettigheter
 Skatteordninger tilpasset bedriften
Spesielle regler og kjennetegn for gruppen som har status som partnerektefelle”
 Bidrar med kapital til bedriften
 Trygderettigheter på linje med bedriftseier
 Begrenset ansvar (kun opp til investert beløp)
I Frankrike er det kun mulig å identifisere dem som har status som håndverkerektefeller
oppført i handelsregisteret. Vi har ikke statistikk for de andre gruppene (partnerektefelle og
lønnet ektefelle) Den nye franske loven vil føre til at dette kommer på dagsorden. Men
erfaringer fra bransjen forteller i følge Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône at det
kun er et svært lite antall ektefeller som har status. Det er flere grunner til dette.
• Ut fra et kulturelt ståsted blir støtte og hjelp fra familien ofte tatt for gitt innen
håndverksbransjen
• Ut fra et økonomisk ståsted genererer ikke bedriften nok fortjeneste i starten til
at ektefellen kan oppgies
• Ut fra et sosialt ståsted er det stadig flere som bor sammen uten å være gift,
men statusen ”håndverkerektefelle” krever at de er gift
• Generelt sett er ektefeller som er gift med håndverkere ikke klar over at disse
statusene finnes, og de tenker ikke over risikoen ved å ikke ha noen status.
Ungarn
Artikkel V av 1990 om entreprenørskap innlemmet i Lov LXXX av 1997 om trygdeavgifter
regulerer området vedrørende såkalte ”familemedhjelpere”.
Men Ungarn har ikke noe krav om at håndverkerektefellen må ha en offisiell status. Det
finnes en spesiell status, nemlig sen som kalles familiemedhjelper, som enten kan innehaes av
en ektefelle, eller en annen slektning, barn, bror eller søster.
Denne statusen gir personen trygderettigheter, samt rett til en lønn på minst 30 % av
minstelønnen. En ektefelle kan jobbe hel- eller deltid. I førstnevnte tilfelle vil trygdeavgiften
bli den samme som for en vanlig ansatt. På grunn av kravet om lønnsutbetalinger, er denne
statusen svært lite brukt.
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Italia
Registrering av ektefeller i registeret for håndverksbedrifter i de ulike provinsene er
obligatorisk og gjøres ved det lokale handelskammeret.
Tittelen assisterende ektefelle i håndverksbedrift blir da brukt.
Tyskland
Det finnes ingen status som gjelder spesielt for håndverkerektefeller, men temaet blir
nevnt i trygdelovgivningen. Fra 1. januar 2005, hvis en ny partner blir rekruttert (enten
ektefelle eller partner eller partner med begrenset ansvar), vil sykeforsikringsfondene
automatisk foreta en statussjekk som følge av at de er ansvarlige for å kreve inn
trygdeavgiftene.
Størstedelen av de ektefellene som ble intervjuet i undersøkelsen var lønnet. Det er verd å
merke seg at spørreskjemaet ble utlevert til håndverkerektefeller som hadde organisert seg
og kjempet for anerkjennelse av sin status.
Irland
I Irland finnes det ingen status som gjelder spesielt for håndverkerektefeller. Mer enn
50 % av ektefellene har ingen status, og derved heller ingen trygderettigheter. Men 25 %
av dem er lønnet.
Norge
På samme måtte som i Irland nevnes ikke håndverkerektefellene i lovgivningen. Men
andelen lønnede ektefeller >45 % overstiger antallet ulønnede ektefeller (39 %). Behovet
for anerkjennelse er uansett viktig.
Sveits
I Sveits er det ingen egen status for håndverkerektefeller, men spørsmålet om
trygderettigheter og anerkjennelse av arbeid utført i bedriften blir ikke reist fordi
mesteparten av personene som blir berørt av dette (>80 %) er ansatt i bedriften. Dette
henger sammen med det faktum at de fleste sveitsiske bedriftene er større enn
gjennomsnittet, og at de økonomiske forholdene også er mer gunstige, noe som gjør det
mulig for bedriften å betale ut lønn til ektefellen.
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4.

OPPLÆRING OG UTDANNELSE

4.1

OPPLÆRING AV HÅNDVERKEREKTEFELLER
4.1.1

HÅNDVERKEREKTEFELLENES GRUNNUTDANNELSE

Generelt sett er det den store variasjonen på utdanningen som kjennetegner
utdannelsesprofilen for håndverkerektefellene. Disse personene ble
håndverkerektefeller som et resultat av et tilfeldig møte, men det vil ikke dermed si at
de nødvendigvis var skjebnebestemt til å bli bedriftsledere. Derfor er personene som
er representert her utdannet innen alt fra regnskapssekretær til lærer til sykepleier. En
typisk utdannelsesprofil for håndverksektefeller er derfor vanskelig å sette opp. Men
det virker som de fleste av dem har et utdannelsesnivå som strekker seg fra fagbrev til
2 års høyere utdannelse utover videregående.1 På samme måte som for bedriftsledere
er Sveits best i klassen her også og utmerker seg med et høyre utdannelsesnivå. 50 %
har eksamen ra videregående etterfulgt av høyre utdannelse på 3 år eller mer.

14. Level of education
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Sammenlignet med bedriftslederne har håndverkerektefellene et noe høyere utdannelsesnivå,2
for ifølge undersøkelsen har 23 % av ektefellene 2 års høyere utdannelse utover videregående
mens kun 17 % av bedriftslederne har dette.
1
2

Se graf 14.
Se graf 15
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15 Comparison of spouse/manager diplomas
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4.1.2 ETTER- OG VIDEREUTDANNING FOR HÅNDVERKEREKTEFELLER
I de syv deltakerlandene gjennomgikk i gjennomsnitt 60 % av ektefellene etter- og
videreutdanning i løpet av karrieren1.
16. Further training
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Svært mange av dem har tatt kortvarige data-, språk- regnskaps- og sekretærkurs mens andre
igjen har skaffet seg lengre opplæring som er spesielt tilrettelagt for deres behov som assistent
til lederen av en håndverksbedrift., slik som for eksempel “Brevet de Collaborateur du Chef
d’Entreprise Artisanale” (BCCEA) [fagbrev for håndverkerektefeller som arbeider assistent til
lederen av håndverksbedrifter] utstedt av håndverks- og handelskammeret som på fransk heter
Gestion de l’Entreprise Artisanale du Bâtiment” (GEAB), som er et kurs som gir rett til
fagbrev i Frankrike, eller Fachwirtin” i Tyskland.
4.2

OPPLÆRINGENS INNVIRKNING PÅ
HÅNDVERKEREKTEFELLENES KARRIERE OG
ARBEIDSSITUASJON

Ektefellenes beretninger i forhold til den innvirkning som opplæringen har hatt på deres
arbeidssituasjon er sammenfattet under. Noen ektefeller sier at opplæringen de tok har
gjort det mulig for dem å redde bedriften fra å gå konkurs at endringer som de har
introdusert i bedriften noen ganger har ført til konfrontasjoner med ektefellen og til og
med familien bak bedriften i årevis. Den tradisjonelle familiekulturen innen
håndverksbransjen er ikke alltid positiv til endringer, og det gjør at det å bringe inn et
fremmedelement (ektefellen) blir vanskelig, men samtidig er det svært gunstig.
Konklusjonen er at opplæringen profesjonaliserer den funksjonen som
håndverkerektefellene har som assistent til bedriftslederen, og at dette er en faktor som gir
økt anerkjennelse og fremgang for bedriften.
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Har opplæringen endret arbeidssituasjonen din?

Før jeg møtte mannen min,
hadde jeg en helt annen type
jobb. Opplæringen satte meg
derfor inn I det jeg måtte vite I
jobben som
håndverkerektefelle!

Jeg er mer motivert og har
store selvtillit.

Nå kan vi fore regnskapet vårt
selv – noe som reduserer
utgiftene våre.

Bedriften vår har tatt i
bruk data!

Jeg er mer effektiv og
organiserer tiden min
bedre.

Jeg har blitt bedre på
personalledelse og gjør
færre feil i forhold til
ansettelser.

Omsetningen vår har økt og
kostnadene har gått ned. Det går
bedre for bedriften vår!

Jeg har langt større
ansvar nå fordi jeg
har bedre kontroll
med de oppgavene
som hører til jobben
min.
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4.3

OPPLÆRINGSBEHOV

Opplæringsbehovene var til dels knyttet til hovedoppgavene som håndverkerektefellene
utførte i bedriften1.

17. Training needs in Europe
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De innmeldte opplæringsbehovene går på ting som ledelse og administrasjon,
(sekretæroppgaver og arbeidsorganisering etc.), jus og regnskapsføring. Når det gjelder jus, er
det variasjoner mellom deltakerlandene i forhold til hvilke rettsområder man ønsker
opplæring i. Opplæring i skatterett er det behov for i alle land, unntatt Norge som oppgir
forbrukerrett som førsteprioritet og Sveits som oppgir handelsrett.
I Tyskland er det stort behov for opplæring i personalledelse og human resource management
mens dette behovet ikke var så stort i de andre landene. Dette kan forklares ut fra det faktum
at antall ansatte i gjennomsnitt er høyere i tyske bedrifter.
Opplæring i kommersialisering er sterkt ønsket (Tyskland 53 %, Ungarn 37 %, Norge 53 %
og Sveits 42 %), mens ønske om slik opplæring var relativt lite i land i Frankrike, Irland og
Italia. Men det viser seg ofte at håndverkere vanligvis er gode på tekniske ting, er de mindre
flinke når det gjelder kommersialisering, noe som avslører et sprik mellom følte behov og
reelle behov.
Behov for opplæring i fremmedspråk, særlig engelsk, har blitt meldt inn fra Frankrike,
Tyskland, Ungarn, Italia, Norge og Sveits. Bare Irland har ikke uttrykt noe behov for
1

Se graf 17
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språkopplæring. 65 % av de norske ektefellene utrykte et ønske om opplæring i engelsk. Den
høye etterspørselen kan forklares ut fra den relativt høye alderen på disse ektefellene som
derfor har mye dårligere engelskkunnskaper enn den yngre generasjonen som behersker
engelsk godt.
Denne undersøkelsen avslørte nok et behov, nemlig behovet for opplæring i familiepsykologi
og relasjoner innenfor rammen av bedriften. Som det ble slått fast under avsnitt 4.2 er det ofte
slik at den endringen det innebærer å introdusere en ny ektefelle i bedriften ofte er en svært
vanskelig og delikat sak innenfor familiebedriftskulturen. Håndverksbedrifter kjennetegnes
ofte av at de etableres av et team som består av et par eller av slektninger (sønn og bror som i
Italia) Ektefellen som har tilegnet seg kunnskap gjennom opplæring, besitter resurser som kan
bedra til å optimalisere driften av selskapet, men hvordan skal hun/han oppnå forståelse for
disse endringene fra ektefellen eller til og med svigerforeldrene som har drevet bedriften på
samme måte i årevis. Opplæring i parrelasjoner og psykologi er også viktig, samt metoder for
hvordan bedriftslederen kan integreres i endringsprosessen.
4.5

HINDRE FOR OPPLÆRING

Det største hinderet for opplæring er uten tvil mangel på tid1
18. Hindrances to training
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Ektefeller som jobber i familiebedrifter har i noen tilfeller lønnet arbeid utenfor bedriften i
tilegg til at de tar seg av barn og familie etc. Fritid er derfor sjeldent. Opplæringen må derfor
virkelig møte et reelt behov og krever omfattende omorganisering av jobb og familieliv.
Utover dette varierer hindringene fra land. I Tyskland representerer familie en større hindring
1

Se graf 18
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enn tidsmangel, og dette kan forklares ut fra mangelen på barnehageordninger. I Ungarn og
Norge er hinder nummer 2 økonomi. I Ungarn er studiefinansiering avhengig av flere
kriterier: studienivå og hvorvidt personen er ansatt eller ikke etc. I Norge har
opplæringskostnadene økt betraktelig og dette gjør at små bedrifter ikke har mulighet til å
delta. Det finnes heller ikke noe finansieringssystem for etter- og videreutdanning i Norge.
Disse faktorene vil bli tatt hensyn til i utvikling av en europeisk opplæringsmodul.
I forbindelse med spørsmålet om tidsmangel og tidsbruk ble spørsmålet om hvor mye tid man
kunne avsette til opplæring tatt opp.1
19. Time dedicated to training
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De fleste (47 %) svarte at de kunne sette av en dag i uken. Etter å ha avgitt dette svaret kom
de også med andre forslag: I dag i måneden, en hel uke etc. Folks muligheter til å delta på
opplæring varierer stort, og det vil være opp til det enkelte deltakerlandet å organisere
opplæringen slik at den passer inn i timeplanen til den aktuelle brukergruppen.
4.5
EKSISTERENDE UNDERVISNINGSOPPLEGG BEREGNET PÅ
HÅNDVERKEREKTEFELLER
Det bør gjennomføres en undersøkelse i hvert av deltakerlandene for å finne ut om det
allerede fantes opplæringsopplegg spesielt for denne gruppen, og undersøkelsen viste at slike
kursopplegg eksisterte hos tre av deltakerorganisasjonene i Frankrike Tyskland og Italia.
Disse kursene er beskrevet under.

1

Se graf 19
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4.5.1 FRANKRIKE: BREVET DE COLLABORATEUR DE CHEF D’ENTREPRISE
ARTISANALE (BCCEA) [FAGBREV FOR HÅNDVERKEREKTEFELLER]
Dette kurset er et godkjent Nivå IV–kurs under det franske klassifiseringssystemet. Målet
med opplæringen er å imøtegå de spesielle behovene til ektefeller som jobber i ektemannens
håndverksbedrift. Hun trenger flere forskjellige typer kunnskaper og ferdigheter og dette
kurset setter henne i stand til å fylle følgende funksjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utføre sekretæroppgaver
Utføre administrative oppgaver
Bruk av data og IT
Analysere bedriftens økonomiske stilling
Identifisere juridiske begrensninger
Personalledelse
Sikre kommunikasjon
Komme med forslag til og utvikle bedriftens handelspolicy

Opptakskrav:
• 2 års arbeidserfaring fra bedrift
eller
• Utdannelse på linje nivå IV
Krav for å bestå kurset:
•
•
•

Det blir avholdt eksamen i hver modul.
Skriftlig og muntlig eksamen
Fagbrev utstedes dersom gjennomsnittskarakteren ligger over 10/20 for hver modul

•
•
•

Fire tverrfaglige moduler
69 dager a 7 timer
1 dag per uke

Modul 1: Sekretæroppgaver og bruk av kontormaskiner (112 timer eller 16 dager)
Formål:
• Kunne utføre alle typer sekretæroppgaver
• Kunne utføre alle typer administrasjonsoppgaver
• Ta i bruk data- og IT-verktøy og øke effektiviteten
•
•
•
•

Innhold:
Dataverktøy
Kontormaskiner
Telekommunikasjon og betalingshjelpemidler
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Modul 2: Kommunikasjon og medmenneskelige relasjoner (70 timer eller 10
dager):
Formål:
• Lære seg selv bedre og kjenne
• Kommunisere effektivt
• Etablere seg i stillingen som håndverkerektefelle /assistent
•

Grunnleggende kommunikasjon
Aktuelle situasjoner:
o Resepsjon
o Intervju
o Problemløsning
o Forhandlinger

Modul 3: Bedriftsledelse (203 timer eller 29 dager):
Formål:
•
•
•
•
•

Posisjonere bedriften i forhold til fagfelt og omverdenen
Identifisere juridiske begreper og skjemaer
Føre regnskap
Økonomistyring
Personalledelse

Innhold
• Bedriften og omgivelsene den operer i
• Jus og rettslære
o Juridiske begreper
o Juridiske skjemaer som bedriften må fylle ut
o Arbeidsrett
o Regnskapsføring
o Økonomistyring og kontroll
Modul 4 Forretningsstrategi og metoder (84 timer eller 12 dager)
Formål:
• Organisering av bedriften
• Deltakelse i bedriftsutvikling
Innhold
• Diagnostisering av problemer utfordringer og løsningsstrategier
• Tiltak:
o Reklame
o Prospektering
o Markedsføring
o Oppfølging
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o Oppsetting av memorandum
Fordelen med dette kurset er at det er skreddersydd for håndverkerektefellene. Det er
omfattende, effektivt tilfredsstillende, praktisk og nyttig. Ulempene er at det er langt og
tidkrevende og vanskelig (spesielt modulen i bedriftsledelse) og derfor medfører ekstraarbeid.
4.5.2 TYSKLAND: FACHWIRTIN – OPPLÆRING I LEDELSE AV
HÅNDVERKSBEDRIFTER
Før 1992 var det et obligatorisk krav fra den tyske håndverksbransjen med fagbrev eller
mesterbrev i for å få innpass på etter- og videreutdanningskurs. Håndverkerektefellene hadde
derfor ikke adgang til slike kurs.
I dag har opptakskravene endret seg slik at realkompetanse også teller som opptakskrav
Siden 1992 har Del 111 (jus og bedriftsøkonomi) og Del IV (Instruksjon og opplæring av
lærlinger) blitt delt opp moduler som det undervises separat i.:
• Fachkaufmann/kauffrau” ledelse og kommersialisering (tilsvarer del III i det tyske
mesterbrevutdannelsen og går over 320 timer.)
• AEVO-instrukørbeviset (tilsvarer del IV av den tyske mesterbrevsutdannelsen og
består av 120 timer).
I 1999 innførte man derfor Fachvirtin-utdannelsen og håndverkerektefellene ble gitt adgang
til dette kurset. Kurset består av de to modulene nevnt over med noen endringer (10 timer
ekstra i tillegg til en modul i personalledelse på 60 timer.)
“Betriebswirt”- en utdannelse som ligger på et høyere nivå enn mesterbrevsutdannelsen, og
som opprinnelig er beregnet på håndverkere, er også åpent for håndverkerektefeller siden
opptakskravet om mesterbrev ble fjernet.
Formålet med kurset:
•
•
•

•

Økt kunnskap om bedriftsøkonomi, jus inkludert viktig opplæring i markedsføring og
personell- og medarbeiderhåndtering.
Gjør deltakerne kvalifisert til å ta inn lærlinger i bedriften
Kurset gir et anerkjent kursbevis som bekrefter kvalifikasjonene til innehaveren, og
som er nyttig i tilfelle skilsmisse eller hvis innehaveren av andre grunner skulle trekke
seg fra bedriften
Åpner opp for nye ideer og fremmer dialog mellom mennesker som møter de samme
problemene.

Opptakskrav
•

Fullført fagopplæring eller kjennskap til bransjen
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•
•
•

•

Vilkår for å få vitnemål:
Oppnådd gjennomsnittskarakter i hver av eksamensmodulene
Karakteren i bedriftsøkonomimodulen blir beregnet ved hjelp av en dobbel så høy som
den koeffisienten som brukes på de andre eksamensmodulene Innenfor
spesialområdene i de enkelte håndverksfagene blir karakteren på den muntlige delen
også beregnet ved å anvende en dobbel så høy koeffisient som den som blir brukt på
den skriftelige delen.
Den skriftelige delen kan taes opp igjen som muntlig eksamen dersom kandidaten ber
om det, eller etter vurdering fra eksamenspanelet hvis de anser at kandidaten kan bestå
på den måten.

Kursopplegg og timeantall
Kurset er delt inn i to hoveddeler:
“Fachwirtinnen”:- bedriftsøkonomi og jus (390 timer)
AEVO opplæringspsykologi Instruktørbevis som gir rett til å instruere lærlinger (120
timer)
 det vil si 510 timer totalt
Siden kursdeltakerne har begrenset tid å sette av til opplæring inkluderer kurset to
selvstudiumsfaser (1/3 del av tiden satt av til selvstudium mens 2/3 er
klasseromsundervisning)
Undervisningen foregår på fredager fra 1800-2100 og lørdager fra 0800 til 1500.
Kursavgiften er på € 2500.
Beskrivelse av de uulike modulene:
Moduler/emner
Bedriftsøkonomimodulen:
Emne 1:
Planlegging og organisasjon
Emne 2:
Regnskapsføring
(Regnskapsføring 70 t + Regnskapsanalyse 50 t)
Emne 3:
Økonomi
Emne 4:
Hvordan sikre god administrasjon og drift
Emne 5:
Markedsføring
Jusmodulen
Emne 6:
Sivilrett
Emne 7:
Arbeidsrett
Emne 8:
Skatterett
Emne 9:
Sosialrett, spesielt trygderett
Personaladminisrasjonsmodulen
Emne 10:
Helse, miljø og sikkerhet
Emne 11:
medarbeiderhåndtering og motivering
Emne 12:
Rekruttering og godtgjørelser
Emne 13:
Videreutdanning og karriereutsikter innen
personaladministrasjon
TOTALT “Fachwirtinnen” Bedriftsøkonomi og jus
“AEVO”-basert opplæringspsykologi i forbindelse med
lærlingeinstruktørbeviset
TOTALT
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Antall timer

220
20
120
20
30
30
110
45
25
30
10
60
10
25
15
10
390
120
510

4.5.3 ITALIA
Det har eksistert et kurs november 2005. Før dette ble ble ektefellene regnet som
bedriftsledere og hadde adgang til kurs som ble holdt i regi av Confartigianato Formazione for
“assisterende bedriftsledere”
Formålet med kurset:
• Å gi håndverkerektefeller generelle ferdigheter i bedriftsledelse
• Å gi håndverkerekefeller opplæring i strategisk ledelse
• særlig innenfor regnskap og administrasjon av håndverksbedrifter
Opptakskrav:
• Fullført obligatorisk skolegang
• Registrert i provinsens register for håndverksbedrifter
• Bosatt i en av byene i Piedmont
Kursopplegg og timeantall
• Totalt tidsbruk: 80 timer
• Skiller mellom regnskapsføring og administrative metoder for personlige selskaper,
foreninger, kooperativer og andre organisasjonsdormer
Organisasjonsstrukturen i bedriften
Planlegging og kontroll
Markedsføring
Økonomistyring
Jus og håndverksbedriften
Arbeidsrett
Banktjenester for bedriften
Budsjettanalyse
Datasystemer
Informasjonsteknologi for bedriften
Regnskapsføring

8 timer
8 timer
8 timer
8 timer
4 timer
4 timer
4 timer
8 timer
4 timer
8 timer
12 timer

4.5.4 DE ANDRE DELTAKERLANDENE
Organisasjonene i de andre deltakerlandene (Ungarn, Norge og Irland og Sveits) tilbyr ikke
opplæring spesielt beregnet på håndverkerektefeller. Men i noen av landene er det mulig å
basere seg på eksisterende opplæringsopplegg eller deler av disse for å implementere en felles
opplæringsmodul på europeisk nivå.
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KONKLUSJON
For mange av prosjektdeltakerne har oppmerksomheten så lang verken vært rettet mot de
trygderettslige, juridiske eller de økonomiske aspektene ved situasjonen for
håndverkerektefeller som jobber i familiebedriften. Denne undersøkelsen har derfor avslørt et
sterkt behov for anerkjennelse av håndverkerektefeller og en sterk etterspørsel etter
opplæring. For de som har vært så heldige å motta opplaring spesielt tilpasset sin situasjon
som håndverkerektefelle, har resultatene vist seg å være svært gunstige, ikke bare i forhold til
bedriftens kontinuitet, men også på et personlig og karrieremessig plan for ektefellene selv.
Prosjektdeltakerne møttes i Cork i Irland i juni 2006 for å komme frem til enighet om
etableringen av en felles opplæringsmodul beregnet på håndverkerektefeller basert på
behovene som ble identifisert gjennom denne undersøkelsen. Der ble det bestemt at modulen
skissert under skal bli etablert og prøvd ut av alle deltakerne fra september 2007. Selvsagt står
de enkelte deltakerne fritt når det gjelder å legge til nye moduler basert på spesielle behov
innenfor de ulike fagene og i forhold til brukergruppen.

Europeisk opplæringsopplegg for
håndverkerektefeller
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SPRÅK
Fremmedspråk
Nasjonalt språk
Fagspråk
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