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Årsstatistikken 2016 med oversikten over virksomhetene med 
høyes omsetning er nå presentert. Aktiviteten i 2016 endte opp 
på samme nivå som året før.

Les mer om årsstatistikken fra side 2

Bli med 22. juni!

Den 22. juni er det tid for bemanningsbransjens årlige 
konferanse; #Bemanning2017 og den tradisjonelle 
sommerfesten. Nytt av året er at bransjeforeningens 
årsmøte også blir da. Dette er årets viktigste møteplass for 
bemanningsbransjen. Et arrangement du ikke må gå glipp 
av.  Les mer og meld deg på her…
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http://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/arsmote-og-bemanning2017/
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Stabilisering og forsiktig optimisme

2016 ble et nytt krevende år for bemanningsbransjen. 
Selv om man ser en stabilisering, er dette en 
stabilisering på et lavt nivå. Det positive er at 
stabiliseringen skjedde på grunn av et oppsving mot 
slutten av året som forhåpentligvis fortsetter inn i 
2017. 4. kvartal 2016 var det første kvartalet med  
vekst på fire år og i løpet av denne tiden legges det til 
grunn at bransjen har mistet ca 15% av sitt volum.

Bemanningsbransjen er svært konjunkturutsatt. I en 
periode med økt arbeidsledighet er det ikke uventet 
også et vanskelig marked for bransjen.  Det er 
samtidig viktig å ta med seg at konjunktursvingninger 
og variasjoner i etterspørselen etter arbeidskraft er 
selve grunnlaget for at bemanningsbransjen er 
etterspurt.

Bemanningsbransjen er en viktig inngangsport til 
arbeidslivet og har ved å sikre mer enn 85 000 
personer jobb i løpet av 2016 bidratt til lavere 
arbeidsledighet. Ved siden av å være en inngangsport 
er bemanningsbransjen også viktig ved overganger. 
Når det ikke lenger er jobber innen oljeservice, hvilke 
andre jobber er en kvalifisert til?

I 2016 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i 
NHO Service en total omsetning for hele sitt 
produktspekter som var 8% høyere enn i 2015. For 
utleie av personell var oppgangen bare på 2,7% siden 
året før. Bransjen leverte 0,1% færre arbeidstimer enn 
året før. Vi ser store variasjoner fra fylke til fylke. 

Mens det var mer enn 18% nedgang i Vest-Agder 
sammenliknet med året før, var det en vekst på 16% 
i Sør-Trøndelag. 

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes 
gjennom bemanningsbransjen holdt seg ganske 
jevnt rundt 1 %. Dette viser at det er en 
samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i 
Norge og størrelsen på bemanningsbransjen.

I 2016 var det største yrkesområdet for bransjen 
bygg og anlegg som sto for 32 % av bransjens 
arbeidstimer. Andre store områder er lager/logistikk, 
industri/produksjon samt kontor/administrasjon. På 
10 av 13 yrkesområder områder var det nedgang i 
solgte timer fra 2015 til 2016. Det er verdt å merke 
seg kraftig nedgang i yrkesområdene 
Kundesenter/callsenter, Kontor og administrasjon 
samt IT. Samtidig er utviklingen positiv innen Bygg 
og anlegg, Oppvekst og utdanning samt HORECA 
(Hospitality).

Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer 
enn 85.000 personer fikk jobb gjennom 
bemanningsbransjen i 2016. De utførte ca. 24.100 
årsverk, noe som viser at gjennomsnittlig tid man 
arbeidet i bransjen var ca. 3,5 måneder. 57% av de 
ansatte i bransjen var menn. 62 % av de ansatte var 
yngre enn 35 år samtidig som 6% var mer enn 54 
år.

Last ned årsstatistikken…

I løpet av 2016 gikk oljenæringen og bemanningsbransjen på Sør-Vestlandet fra krise 
til forsiktig optimisme. At man endte opp med omtrent samme aktivitet i 2016 som året 
før er takket være et oppsving som kom på slutten av året.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2017
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De største bemanningsbedriftene
Her er en oversikt over de 30 største bemanningsbedriftene målt etter omsetning. Disse 
utgjorde 81,34% av omsetningen blant NHO Service sine medlemmer.

Firma Omsetning i 2016 % - andel av total

1 Manpower Group AS 3 317 990 583 20,42

2 Adecco Norge AS 2 659 576 651 16,36

3 Jobzone AS 1 237 187 024 7,61

4 Randstad AS 895 761 000 5,51

5 Personalhuset Staffing Group AS 515 254 000 3,17

6 Eterni Gruppen AS 386 357 451 2,38

7 Amesto Top Temp AS 375 000 000 2,31

8 Kelly Services Norge AS 320 635 486 1,97

9 Centric AS 300 045 659 1,85

10 BackUp Gruppen 259 285 000 1,60

11 Temp Team Norge AS 206 633 000 1,27

12 CBA Fagformidling AS 204 825 801 1,26

13 Orange Helse AS 191 364 791 1,18

14 Konstali Helsenor AS 185 453 605 1,14

15 Dedicare AS 177 761 648 1,09

16 Logent AS 174 821 329 1,08

17 Stolt AS 174 272 000 1,07

18 Academic Work Norway AS 168 471 270 1,04

19 Rett Bemanning AS 157 860 404 0,97

20 Pedagogisk Vikarsentral AS 143 089 000 0,88

21 Ambio Helse AS 142 594 636 0,88

22 Bemanningsbyraaet AS 134 131 811 0,83

23 Student Consulting Norge AS 130 600 000 0,80

24 People4you AS 128 992 000 0,79

25 Din Bemanningspartner AS 111 930 950 0,69

26 Propuro AS 109 246 515 0,67

27 Gråkallen Gruppen AS 109 039 034 0,67

28 Bjørg Fjell AS 102 058 261 0,63

29 Vacant Helse AS 100 500 000 0,62

30 Skuteviken Personell AS 97 886 385 0,60

Andre 3 033 208 640 18,66

Total sum 16 251 833 938 100,00

Tap i arbeidsrettsak
Sommeren 2015 vedtok regjeringen forskrift som gav 
unntak fra likebehandlingsprinsippet for 
bemanningsbedrifter med tariffavtale. Unntaket skulle 
først tre i kraft etter revisjonen av tariffavtalene i 
fjorårets tariffoppgjør. I tariffoppgjøret ble det signert 
uenighetsprotokoll mellom Norsk Industri og 
Fellesforbundet om forståelsen av tariffavtalen opp 
mot forskriften. 

Effekten av unntaket måtte derfor avgjøres i 
Arbeidsretten. Saken mellom Norsk Industri og 
Fellesforbundet ble behandlet den 7.- og 8. mars og 
dom falt 3. april.

Dessverre ble det tap for Norsk Industri, noe som 
innebærer at bemanningsbedrifter med tariffavtale, på 
tross av forskriften fra 2015, ikke får unntak fra 
likebehandlingsprinsippet.
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Kildegrunnlaget i rapporten er ikke vitenskapelig. 
Innsamling av data har skjedd ved at forfatterne har 
valgt ut bestemte entreprenører, byggeplasser og 
tillitsvalgte innenfor et begrenset geografisk område. 
Utvalget er ikke tilfeldig. Forfatterne har en sterk 
egeninteresse for utfallet av undersøkelsen og store 
muligheter til å påvirke resultatene.

Vekst i innleie
Det hevdes i rapporten at innleie til bygg og anlegg 
nesten har tredoblet seg siden 2013 og at den har 
fordoblet seg fra 2015 til 2017. Vi erkjenner at det har 
vært vekst fra 2013 til i dag. Imidlertid har andelen 
innleie verken tredoblet eller fordoblet seg. Våre tall 
viser en vekst på ca 24% fra 2013 til 2017. Imidlertid 
er denne veksten ikke justert for at vi i tiden etter 2013 
fikk en rekke nye medlemmer som rapporterte til 
bransjestatistikken. Sannsynligvis er derfor den reelle 
veksten noe lavere enn 24%. Veksten har skjedd i en 
periode med stort oppsving i bygg- og 
anleggsbransjen med mangel på arbeidskraft. 

Andelen innleide arbeidstakere
Det gis i rapporten uttrykk for at 35% av 
arbeidstakerne på de utvalgte byggeplassene er 
ansatt i bemanningsbyråer. Vi erkjenner at det i 
perioder kan være en høy andel av dem som arbeider 
på utvalgte byggeplasser i Oslo som er ansatt i 
bemanningsbransjen. Dette gjelder typisk ved 
produksjonstopper. Vi stiller oss imidlertid spørrende 
til metoden som er brukt til å telle ansatte. Videre er vi 
tydelig på at et slikt øyeblikksbilde ikke gir et riktig 
bilde av den generelle situasjonen i Norge.

Vi har fått opplyst av Prognosesenteret at antall 
årsverk innen bygg og anlegg i fjor var på 219 000. 
Oppjustert for at vi ikke representerer alle 
bemanningsbyråer i Norge har vi anslått antall årsverk 
via bemanningsbransjen til ca 9200. Dette innebærer 
at ca. 4,2% av årsverkene innen bygg og anlegg i 
Norge i 2016 ble utført av bemanningsbransjen. Dette 
er et godt stykke unna 35%.

Vi erkjenner at det er nevnt en del virksomheter som 
ikke er medlem hos oss. Vi legger til grunn at de 
fleste ikke-medlemmene er små og at de kan anses å 
falle innenfor det tall som vi har oppjustert våre 
totaltall til. Vi ser også at man her har tatt med en del 
virksomheter som fremtrer som underentreprenører. 

Er det meste ulovlig innleie?
I rapporten hevdes det at 85% av innleien til de 
utvalgte byggeplassene er ulovlig. Vi stiller oss 
tvilende til metodikken som her er benyttet. 

Ved vurderingen har man i spørredokumentet som 
er brukt ikke lagt inn spørsmålet om det er et 
midlertidig behov. I stedet har man lagt til grunn at 
det ikke finnes et midlertidig behov for innleie noe 
sted som kan åpne for lovlig innleie. Når man legger 
til grunn at 85% av innleien er ulovlig tar man 
utgangspunkt i at den eneste lovlige innleie 
foreligger når innleier har tariffavtale og det kan 
fremlegges protokoll for avtale med tillitsvalgte. Det 
er mulig at det er en del ulovlig innleie men den er 
neppe av den størrelsesorden som er angitt. 

Er rapporten et uttrykk for en virkelighet fra hvor 
det er naturlig å generalisere?
Vi legger til grunn at en rapport skrevet av en 
aktivistgruppe som dekker et selektivt utvalg 
byggeplasser innen et avgrenset geografisk område 
ikke innehar de kvaliteter som skal til for at 
resultatene kan generaliseres til å gjelde hele 
landet. Derfor er det ikke naturlig å trekke 
konklusjoner av rapporten som kan få betydning for 
nasjonal lovgivning. Her er store avvik mellom 
bransjens egen statistikk som håndteres av 
Prognosesenteret og rapportens tallmateriale. 

Last ned rapporten her…

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2017

Lite troverdig rapport om bemanningsbransjen
Tre lokalforeninger i Oslo for El og IT Forbundet og Fellesforbundet står bak en rapport 
som ble lagt frem på LO-kongressen. Rapporten fikk stor oppmerksomhet både på møtet 
og på NRK Dagsrevyen og gir et svært ufordelaktig bilde av innleie fra bemannings-
bransjen innenfor bygg og anlegg. Vi har gjennomgått rapporten og ser at den både 
metodemessig og innholdsmessig har store mangler som svekker dens troverdighet. 

http://www.bygningsarbeider.no/sites/bygningsarbeider.no/files/vedlegg/rapport_om_innleie_i_osloomradet_varen_2017.pdf
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Første del av dagen er det årsmøte for 
Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering. Vær 
med å ta viktige beslutninger og få oversikt over hva 
som skjer i organisasjonen. 

Så går vi over i #Bemanning2017 hvor det blir en 
rekke aktuelle foredrag av interesse for 
bemanningsbransjen. Her vil for eksempel 
sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum snakke om 
utviklingen i norsk økonomi og hvordan dette vil 
påvirke vår bransje.

Bemanningsbransjens arbeidsavtaler er under press 
og vi sentrale politikere har løftet dette til å bli en 
viktig valgkampsak. Stefan Heggelund fra Høyre og 
Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet vil fortelle oss 
hva de vil med bemanningsbransjen i fremtiden.

Møtet holdes på Næringslivets Hus på Majorstuen i 
Oslo og begynner med kaffe og registrering klokken 
09:00. Det faglige programmet varer frem til kl
16:00.

Klokken 18:00 arrangeres den tradisjonelle 
sommerfesten på Lofoten Fiskerestaurant.

Les mer og meld deg på her…

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2017

#Bemanning2017 den 22. juni
Sett av den 22. juni og delta på årets viktigste møteplass for bemanningsbransjen. Da blir 
det årsmøte, faglig påfyll og den tradisjonelle sommerfesten.

Program for #Bemanning2017
Her er programmet for vårt møte den 22. juni. Meld deg på her.

09:00 Kaffe + frokost og registrering
09:30 Årsmøte Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering
11:00 Pause
11:15 Bemanningsbransjen – muligheter og utfordringer. Even Hagelien, Fagsjef NHO Service

11:45 Kahoot – Hva bør vi kunne om bransjen? 
12:00 Lunsj
13:00 Utviklingen i norsk økonomi – Hva betyr dette for oss? – Øystein Dørum, Sjefsøkonom i NHO

13:45 Erfaringer fra bemanningsbransjen – Vikarboka – Baard Fiksdal, Informasjonssjef NHO Service

14:15 Pause
14:30 Hva vil Arbeiderpartiet med bemanningsbransjen? – Lise Christoffersen, Arbeiderpartiet

14:45 Hva vil Senterpartiet med bemanningsbransjen? - Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet

15:00   Hva vil Høyre med bemanningsbransjen? - Stefan Heggelund, Høyre

15:15 Avslutningsinnlegg og spørsmål fra salen
15:45   Avslutning - Anne-Cecilie Kaltenborn – Adm. dir. NHO Service

16:00   Ferdig

18:00   Middag på 
Lofoten Fiskerestaurant

http://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/arsmote-og-bemanning2017/
https://event.nho.no/skjema/?event=8038
http://www.lofoten-fiskerestaurant.no/
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Dokument 8 forslag fra Arbeiderpartiet

Forslaget som har lagt frem fremstår som en samling 
av hele Arbeiderparrtiets program innenfor 
arbeidsfeltet og inneholder 30 tiltak.

Av særlig interesse for bemanningsbransjen er de 
følgende forslagene:

Tiltak nr 4:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å 
definere hva en fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven 
bør inneholde. Minimumskrav må være en bestemt 
stillingsprosent med arbeidsplan som også gir en 
forutsigbar ukentlig/månedlig arbeidstid, og disse 
arbeidsvilkårene må fremgå av arbeidsavtalen og 
dermed utgjøre grunnlaget for lønns- og arbeidsplikt.»

Dette er i realiteten et forslag om å forby 
bemanningskontraktene hvor det ikke betales lønn 
mellom oppdrag.

Tiltak nr 5::

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å 
gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og vurdere om 
retten bør utvides til å omfatte ansatte i utleiebedrift 
så vel som i innleiebedrift.»

Dette ble innført sist Arbeiderpartiet satt i regjering og 
opphevet av dagens regjering. Det er i strid med 
grunnleggende rettsprinsipper at andre enn dem som 
har rettslig interesse skal kunne anlegge sak. 
Erfaringen sist gang var at denne muligheten ikke ble 
brukt.

Tiltak nr 7:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for 
innleie slik at det ikke fortrenger faste ansettelser og 
rekruttering, men begrenses til arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om midlertidige ansettelser.»

Nok et tiltak med mål om å begrense bruk av innleie 
fra bemanningsbransjen.

Tiltak nr 8:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå og vurdere 
hvordan Arbeidstilsynet kan ha en mer aktiv 
tilsynsrolle når det gjelder vilkårene knyttet til innleie 
av arbeidskraft, herunder likebehandlingsreglene.»

Dette er positivt og har vært tatt opp av NHO Service 
tidligere. Lover som vedtas må håndheves.

Tiltak nr 10:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å 
endre arbeidsmiljøloven slik at avtaler med 
tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie og avvik fra 
arbeidsmiljølovens alminnelige 
arbeidstidsbestemmelser bare kan inngås der det er 
hjemlet i landsdekkende overenskomst.»

Man ønsker her å innskrenke muligheten til å 
benytte unntaksregelen om innleie ut over 
midlertidig behov etter avtale med tillitsvalgte.

Tiltak nr 15:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å 
begrense antall ledd i offentlige kontrakter slik at 
utgangspunktet er hovedentreprenør og et 
underliggende ledd, men at flere ledd i 
leverandørkjeden kan aksepteres når særlig 
kompetanse eller et fåtall leverandører gjør det 
nødvendig. Dette må i så fall begrunnes og 
godkjennes før kontrakt inngås. Innleie omfattes av 
bestemmelsen.»

Ved å anse bemanningsbransjen som et 
underleverandørledd, forbyr man i realiteten innleie 
på nederste underleverandør-ledd.

Som dere ser, foreslås det her en rekke tiltak som 
vil kunne få stor betydning for bemanningsbransjens 
utvikling. Vi gjør vårt ytterste for å ivareta bransjens 
interesser.

Forslaget vil neppe få politisk flertall nå. Imidlertid gir 
dette en tydelig pekepinn på hva som kan forventes 
dersom det blir regjeringsskifte.

Les hele forslaget her…

En rekke Arbeiderparti-politikere, deriblant Jonas Gahr Støre har lagt frem et 
representantforslag på Stortinget som etter planen skal behandles før sommeren. Det 
foreslås her flere restriksjoner på innleie fra bemanningsbransjen.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2017

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-111s/


7

Det vises til at et slikt forbud foreligger i Tyskland. 
Dette er ikke riktig. Imidlertid er det tatt inn 
restriksjoner i tysk bemanningsbransje-lov som stiller 
opp to vilkår for når innleie innen bygg og anlegg kan 
gjøres:

1. Tariffavtale må foreligge som gir adgang til å 
benytte innleie i bygg og anleggssektoren.

2. Tariffavtalen må allmenngjøres. 

Det er per i dag ingen slik avtale og det er derfor ikke 
adgang til slik innleie i Tyskland. Dette systemet har 
man hatt siden midten av 80-tallet og ville neppe blitt 
etablert i dag med vikarbyrådirektivet som bakteppe. 

EØS-retten

Med hensyn til artikkel 4 i vikarbyrådirektivet som ble 
implementert i Norge i juni 2012 foreligger ingen klar 
hjemmel for å kunne vedta sektorbegrensninger. 
Restriksjoner på bransjen må begrunnes i allmenne 
hensyn og definere et spesifikt formål. Tiltakene må 
være egnet til å nå formålet. Videre må det være 
proporsjonalitet mellom det inngrepet som gjøres og 
det som oppnås med tiltaket. Tiltaket skal ikke gå 

lenger enn nødvendig.

Med dagens bakteppe med ganske klare 
begrensninger på innleie vil et sektorforbud raskt 
stride mot proporsjonalitetsprinsippet. Selv om dette 
aksepteres i Tyskland, vil dette ikke automatisk 
gjelde i Norge ettersom bransjen her allerede er 
underlagt strenge restriksjoner. 

Vi legger til grunn at et sektor-forbud innen bygg og 
anlegg på grunn av at man ikke har klart å 
håndheve de restriksjoner som er vedtatt vil fungere 
som en slags kollektiv avstraffelse av en bransje 
hvor man også forbyr virksomhetene som driver 
seriøst etter gjeldende regler. Kan man oppnå bedre 
etterlevelse av reglene ved økt håndhevelse av 
dagens regler og eventuelt andre mindre 
inngripende tiltak, må man anse et forbud mot 
innleie innen bygg og anlegg som å være i strid med 
vikarbyrådirektivet.

Vi legger dermed til grunn at EØS-avtalen stenger 
for et generelt forbud mot innleie til bygge- og 
anleggsbransjen.

På de regionale møtene legges det opp et 
spennende program hvor det både gis et generelt 
og et bransjespesifikt tilbud samt rom for 
nettverksbygging

BEMANNINGSNYTT nr. 32017

Forslag om å forby deler av bemanningsbransjen
I forbindelse med LO-kongressen har man drøftet forslag om å forby bemanningsbransjen 
innen utvalgte sektorer, f.eks. innen bygg og anlegg. Vi mener at dette ville være en svært 
dramatisk overreaksjon som også er i strid med EØS-reglene.

Regionale møter i NHO Service

Vi sees i Tromsø 30. august. Meld deg på her… Vi sees i Bergen 8. november. Meld deg på her…

Hvert kvartal vil vi arrangere et seminar utenfor 
Østlandsregionen for å komme tettere på våre 
medlemsbedrifter, både små og store.

http://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/vi-motes-i-tromso/
http://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/vi-motes-i-bergen/
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NHO Service

Bransjeforeningen

Bemanning og Rekruttering

www.nhoservice.no

www.bemanningsbransjen.no

Fagsjef Even Hagelien

Telefon: 23 08 86 47

Mobil: 95 22 54 67

E-post: even.hagelien@nhoservice.no

Revidert Arbeidsgiver

Dette betyr at alle bedrifter må ha gjennomgått 
ekstern revisjon av rutiner og praksis innen ett 
år etter dato for innmelding i NHO Service. 
Flertallet av bedriftene har nå alt i orden. Siden 
det er nytt med obligatorisk ordning er det også 
en del som har fått utsettelse frem til ut juni. På 
det tidspunkt forventes det at alle som har vært 
medlem mer enn et år har RA på plass. 
Konsekvensen av å ikke gjennomføre RA er 
utmelding av organisasjonen. Les mer her.

World Employment Confederation
arrangerer årets verdenskongress for 
bemanningsbransjen i Paris fra 27.- til 29. 
september.

På denne 
konferansen vi også 
den internasjonale 
bemanningsbransje-
organisasjonen feire 
sitt 50-års jubileum.

Les mer og meld 
deg på her!

Fra nyttår er Revidert Arbeidsgiver (RA) 
obligatorisk for bemanningsbedriftene i 
NHO Service.

Den 5. september arrangeres det kurs i 
arbeidsrett beregnet for bemannings-
bransjen.

Kurset er ment for deg med leder- eller 
personalansvar. Basert på våre erfaringer fra 
medlemsbedriftene, har vi laget et kurs som 
tar for seg juridiske problemstillinger dere 
som arbeidsgiver møter i hverdagen. 
Hovedtemaene vil være:

• Ansettelse

• Arbeidstid

• Oppsigelse/avskjed grunnet arbeidstakers 
forhold

Les mer om kurset og meld deg på her…
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http://revidertarbeidsgiver.no/
http://www.wec2017.com/default.aspx
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6658&categoryID=122

