
Les mer på side 3

HMS-kort

Les mer på side 10

Årsmøtet 2020

Les mer på side 12

Statistikk 1. kvartal

3/2020

Tøffe tider - svekket marked
Allerede før koronakrisen forventet vi at 2020 ville bli et 
krevende år for bransjen. På det tidspunktet trodde vi at det 
var omstillingen til nye rammevilkår og politisk motstand 
som ville være utfordrende. Så stoppet samfunnet som 
følge av korona pandemien.

Som vi kommer tilbake til senere i nyhetsbrevet, sank aktiviteten i 
bransjen i 1. kvartal med 17,6%. Bare to uker av det kvartalet ble preget 
av pandemien. Vi forventer dermed enda større nedgang i resten av 
året.

Siden slutten av mars har vi kjørt jevnlige spørreundersøkelser blant 
medlemmene for å følge med status i bransjen. Den siste 
undersøkelsen som ble gjort i slutten av juni viser, ikke uventet at 84% 
av medlemmene opplever nedgang i omsetning juni  i forhold til i fjor. 
27% hadde en omsetningssvikt på mer enn 50%. Samtidig har 8% 
omsetningsvekst og 8% har aktivitet på nivå med fjoråret.

19% av bemanningsbedriftene opplever likviditetsproblemer. Dette er 
en bedring i forhold til tidligere undersøkelser og vitner om at markedet 
har blitt litt bedre nå når det skjer lettelser i koronatiltakene. For mange 
er det likevel svært krevende og hele 31% av bedriftene sier at de 
frykter konkurs. Les mer om bransjestatus under korona pandemien…

https://www.nhosh.no/tall-og-fakta/bransjer-korona/bransjeneunderkorona/
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Informasjon om koronatiltak

For å kunne gi en best mulig oversikt over de 
mulighetene som finnes har vi lagt ut informasjon på 
web som kan lastes ned her. For de av dere som har 
tilgang på Arbinn.no kan mer informasjon hentes her.

Vi har fått svært mange spørsmål fra medlemmer. 
Ofte stite spørsmål og svar har vi lagt ut her. Vi har 
fått mange spørsmål om kompensasjonsordningen. 
Derfor har vi laget en egen side om dette som du 
finner her.

På Arbinn.no har vi laget en egen samleside hvor du 
finner informasjon som relaterer seg til korona 
pandemien. Den finner du her.

En samlet oversikt over statusen blant bransjene i 
NHO Service og Handel gjennom koronakrisen kan du 
finne her. Her følger vi blant annet situasjonen når det 
gjelder likviditet, konkursfrykt og oppsigelser.

For medlemmer i Bemannings- og Rekrutterings-
bransjen er det opprettet en lukket Facebook-side 
hvor det fortløpende legges ut relevant 
bransjeinformasjon. Nesten 500 personer følger 
denne siden nå og kravet er at man er ansatt i en 
medlemsbedrift. FB-siden heter NHOSHBEM og du 
finner den her. For å bli tatt inn som medlem må du 
sende en e-post til eha@nhosh.no og godtgjøre at du 
arbeider i medlemsbedrift.

Det finnes også en god del viktig informasjon på 
andre nettsteder. Regjeringen legger ut aktuell 
informasjon her. Nav har en informasjonsside om 
korona her. Skatteetatens sider kan også være nyttige. 
Deres koronaside finner du her.

Folkehelseinstituttets temaside om koronavirus finner 
du her.

Siden samfunnet stoppet den 12. mars har det vært arbeidet kontinuerlig for å legge 
til rette for ordninger som bidrar til at bedrifter overlever og arbeidsplasser sikres. 
NHO har vært en viktig premissleverandør i dette arbeidet. Samtidig har vi brukt mye 
tid og energi på å bistå medlemmene. 

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2020

Podkast om bemanningsbransjen under krisen
Koronakrisen har skapt et enormt informasjonbehov. Bransjedirektør Even Hagelien 
får nå god erfaring med å delta i podkast. Her er to eksempler:

• Rekrutteringsrådet – samtale med bransjedirektør Even Hagelien

• E24 Podden – en stor bølge vil slå inn i arbeidsmarkedet

https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2020/podkast/
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/
https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/
https://www.nhosh.no/tall-og-fakta/bransjer-korona/bransjeneunderkorona/
https://www.facebook.com/groups/942221299319000/
mailto:eha@nhosh.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/
https://www.nav.no/person/koronaveiviser/
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://podtail.com/no/podcast/rekrutteringsradet/nho-og-corona-samtale-med-even-hagelien-leder-for-/
https://e24.no/podcast/e24-podden/enstorbolgevilslainniarbeidsmarkedet?fbclid=IwAR3r56pGKbUQtTcbwnEeyO95FijqHGhr9-EVaGd35JT-6r5a5xHGWFpGJRc
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Statistikk 1. kvartal 2020

På grunn av nye regler for bemanningsbransjen fra 
januar 2019 og overgangsordning frem til 1. juli 
samme år var det ventet at utviklingen i flere av 
yrkesområdene for utleie av personell, bl.a. bygg og 
anlegg, ville bli svakere i 1. kvartal i år enn første 
kvartal i fjor. Da Covid-19 pandemien slo ut i Norge de 
siste to ukene av kvartalet ble alle deler av bransjens 
aktivitet ytterligere svekket.

I 1. kvartal sank bemanningsbransjens aktivitet med 
17,6%. Samtidig sank omsetningen i bransjen med 
11%. Dette er den største nedgangen i bransjens 
aktivitet siden finanskrisen i 2009. Tre faktorer slo til 
samtidig; effekten av strammere regulering av 
bransjen, nedstenging som følge av Covid-19 og 
fallende oljepriser. Siden koronakrisen bare slo ut i 
1/6 av kvartalet er det forventet at nedturen blir 
forsterket i 2. kvartal.

Det er i 1. kvartal nedgang i alle landsdeler og fylker. 
Aller verst var utviklingen i Troms og Finnmark hvor 
markedet falt med nesten 30%. Andel innleie i Norge 
av totalt antall årsverk er nå på 1,07%. 
Prosentandelen har ligget på omtrent samme nivå 
siden 2005.

På alle yrkesområder unntatt helse og omsorg var det 
nedgang i 1. kvartal. Markedet for innleie til bygg og 
anlegg var allerede før krisen i dårlig. Med krisen 
endte man opp med nesten 30% nedgang. Det er all 
grunn til å tro at utviklingen i vil falle ytterligere utover 
i året. Med lukkede kontorer, barnehager og skoler fra 
12. mars, var det ikke uventet at både 
kontor/administrasjon og oppvekst og utdanning faller 
med mer enn 20%. Som følge av lukkede hoteller, 
restauranter og kantiner falt utleie til disse områdene 
med mer enn 26% i forhold til i fjor. Utleie til 
industri/produksjon og tekniske tjenester gikk bra før 
pandemien. Nå har markedet stoppet opp, ikke minst 
som følge av kraftig oljeprisfall.

På tross av vanskelige tider for bemanningsbransjen 
og norsk økonomi for øvrig er det mange som de siste 
månedene har fått hjelp til å finne seg nytt arbeid via 
bemanningsbedrifter. Bemanningsbransjens 
virksomhetsidé er å skaffe folk jobb. Det kommer godt 
med når arbeidsledigheten stiger til historiske nivåer.

Se rapporten for første kvartal 2020 (pdf)

På flere områder åpnet 2020 svakt og totalaktiviteten var allerede før Covid-19 
forventet å bli noe lavere enn i fjor. Nedstengningen av samfunnet fra 12. mars, samt 
oljeprisfall forsterket nedturen
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https://www.nhosh.no/contentassets/6af4e83985ea4c849c1197c6e2b4e67b/bemanningsbarometeret-1.-kvartal-2020.pdf
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Det var rundt 1000 bedrifter som leverte tjenester i det 
norske bemanningsmarkedet i 2019. Dette er et noe 
lavere antall enn SSB bruker grunnet ulik definisjon av 
bransjen og hva som inkluderes av mindre selskaper og 
selskap driver konsulenttjenester.

Om totalmarkedet defineres som det medlems-
bedriftene rapporterer inn til bemanningsbarometeret, 
så står de ti største selskapene for over 60 prosent av 
markedet. 

Det siste tiåret har kjønnssammensetningen i bransjen 
endret seg, fra at over halvparten av personellet var 
kvinner til at det per 2019 var ca 40 prosent kvinner og 
60 prosent menn. I 2010 var ca en tredjedel av de som 
jobbet i bemanningsbransjen under 25 år.  Andelen har 
sunket til under en fjerdedel i 2019, og personell i 
bransjen er i snitt eldre i 2019 enn de var for ti år siden.

Det ble fakturert flest timer i bransjen bygg og anlegg i 
2019, og nesten en tredjedel av de totale timene var i 
denne bransjen. Antallet falt imidlertid med hele – 13,1 
prosent fra 2018 til 2019, blant annet grunnet ny 
lovgivning om arbeidskontrakter og krav om tariffavtale 
for kundebedrifter. Også innenfor lager, logistikk og 
transport, var det en nedgang fra 2018 til 2019, på –
6,9 prosent.

Les Tall og Trender her…

Last ned Bemanningsbarometeret 2019 
(årsstatistikken) her…

Tall og Trender 2020

Bemanningsbransjen gir hvert år ca 80.000 
personer muligheter til jobb og er en viktig 
inngangsport til arbeidslivet for mange 
mennesker. Samtidig muliggjør bransjen 
fleksibilitet i arbeidslivet og at virksomheter som 
opplever store svingninger i etterspørsel eller av 
andre grunner har akutt behov for arbeidskraft 
får dekket behovet. På denne måten bidrar 
bransjen til at arbeidsmarkedet fungerer.

Aktiviteten ser ut til å ha falt betraktelig det første 
kvartalet i 2020 som følge av koronakrisen og den 
eksplosive veksten i arbeidsledighet som følge av 
dette. I NHOs medlemsundersøkelse om 
koronakrisen oppgir ca en tredjedel av de som 
svarer fra bransjen å ha hatt en omsetningssvikt 
på mer enn 50 prosent i april sammenlignet med 
tilsvarende periode i 2018.

Da tall for andre kvartal 2020 etter hvert vil 
foreligge, vil det bli enda tydeligere hvordan 
koronakrisen har påvirket bransjen.

Både omsetning og fakturerte timer har sett en 
svakere utvikling per kvartal fra midten av 2018 
og ut 2019. Deretter stuper utviklingen i 1. kvartal 
2020 med et kraftig fall i både fakturerte timer og 
omsetning, på hhv -17,6 prosent og -11,0 prosent 
mot tilsvarende kvartal i 2019. Dette er den 
kraftigste nedgangen i et kvartal i løpet av ti-
årsperioden og reflekterer starten på 
koronakrisen, som rammet i slutten av kvartalet.

I web-publikasjonen Tall og Trender presenteres hvert år nøkkeltall og trender for de 
enkelte bransjer i NHO Service og Handel. Den 12. juni ble rapporten for Bemanning og 
Rekruttering presentert.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2020

https://www.nhosh.no/tall-og-fakta/tall-og-trender/tall-og-trender-2020/bemanning-tall-og-trender-2020/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2020/2019-ble-vanskelig-for-bemanningsbransjen/
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Nedbemanner i 3. kvartal

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for 
tredje kvartal gir grunn til pessimisme for norsk 
arbeidsliv. Det er flere arbeidsgivere som planlegger å 
redusere arbeidsstokken sin enn det er som 
planlegger å øke. Sesongjusterte netto 
bemanningsutsikter er på -7 prosent. Dette er 
andelen som forventer oppbemanning minus andelen 
som forventer nedbemanning. Tallet er det svakeste 
siden undersøkelsen begynte for 17 år siden.

– Vi har en historisk høy arbeidsledighet i Norge 
akkurat nå. Dessverre tyder resultatene våre på at 
arbeidsmarkedet ikke vil normalisere seg med det 
første. Selv om noen sektorer skiller seg ut, er det 
generelle bildet at etterspørselen etter arbeidskraft vil 
være lav over sommeren, sier Maalfrid Brath, 
konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Covid-19 skaper stor usikkerhet

Implikasjonene av Covid-19 skaper stor usikkerhet 
blant norske arbeidsgivere. Nær 6 av 10 arbeidsgivere

vet ikke når de kan forvente at vi er tilbake til en 
normal situasjon. Samtidig svarer nær halvparten at 
Covid-19 har påvirket virksomheten deres negativt.

- Vi står i en alvorlig og uoversiktlig situasjon, og 
kommer til å kjenne på konsekvensene av epidemien i 
lang tid fremover, sier Brath. - I tillegg til Covid-19 er 
utviklingen i oljeprisen en tilleggsfaktor som gjør 
norske arbeidsgivere er usikre på fremtiden.

Hotell og restaurant mest negativ

Arbeidsgiverne i undersøkelsen er delt inn i syv 
sektorer. Bemanningsutsiktene faller på tvers av alle 
disse. Hotell- og restaurantbransjen kommer desidert 
verst ut, med netto bemanningsutsikter på -39 
prosent. Byggebransjen er én av to sektorer med 
positive bemanningsutsikter. Her er netto 
bemanningsutsikter på +4 prosent. Det er imidlertid 
38 prosentpoeng lavere enn i forrige kvartal, og 
innenfor feilmarginen til undersøkelsen.

Kystregionene hardest rammet

Østlandet er den regionen som ser ut til å klare seg 
best, med netto bemanningsutsikter på +1 prosent. 
For kystregionene Sørvest- og Nord-Norge ser det 
derimot mørkt ut. Her er netto bemanningsutsikter 
henholdsvis -12 og -16 prosent.

Bare for et kvartal siden var 
arbeidsmarkedet på det mest 
optimistiske på åtte år. Da var 
netto bemanningsutsikter på 
+16 prosent. Men det var før 
Covid-19.

– Arbeidsgiverne sitter stille i 
båten. Selv om det er gode 
vekstmuligheter på lang sikt, 
og mange høyt kvalifiserte 
kandidater som nå går ledige, 
er det bare noen få som vil ta 
sjansen på å vokse, sier Brath.

Last ned rapporten her…

Det blir trolig nedbemanning også i tredje kvartal. Dagens høye arbeidsledighet ser ut 
til å holde seg utover høsten, viser ManpowerGroups Arbeidsmarkedsbarometer 
(MEOSQ1 2020).

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2020

Konsernsjef i Manpower-
Group, Maalfrid Brath

https://www.nhosh.no/contentassets/5bfa1a9329b044c0b572bf5d47ac62e9/no_en_brochure_3q_2020.pdf
https://www.nhosh.no/contentassets/5bfa1a9329b044c0b572bf5d47ac62e9/no_en_brochure_3q_2020.pdf
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Tilsynene får kompetanse til å vurdere lovligheten av 
innleie og om likebehandlingsreglene er oppfylt

Innleie er lovlig som et alternativ til direkte 
midlertidig ansettelse. I tillegg kan tariffbundne 
bedrifter inngå avtale med tillitsvalgte om innleie av 
arbeidstakere også i tilfeller hvor behovet ikke er 
midlertidig. 

Frem til nå har det vært den innleide selv som 
eventuelt må forfølge hvorvidt det er lovlig å leie inn 
vedkommende eller ikke overfor arbeidsgiver/ 
domstolen. Fra 1. juli vil tilsynsmyndighetene selv 
kunne gå inn i vurderingen og benytte sine 
håndhevelsesmekanismer.

I de tilfellene innleie lovlig er avtalt med tillitsvalgte i 
henhold til arbeidsmiljøloven § 14-12 annet ledd, vil 
tilsynet kunne innhente opplysninger om tariffavtalen 
og avtalen med de tillitsvalgte. Der innleien
begrunnes i at arbeidet er av midlertidig karakter, vil 
Arbeidstilsynet måtte gå inn i en mer skjønnsmessig 
vurdering. Eksempelvis vil tilsynet vurdere om 
arbeidet knytter seg til uforutsette, ekstraordinære og 
forbigående behov, sesongvariasjoner eller reelle 
prosjektarbeider som ikke kan sies å være en del av 
virksomhetens ordinære drift. I tilfellene hvor innleien
gjelder et vikariat, vil tilsynet vurdere om det er tale 
om reelle vikariater, f.eks. gjennom å se på om den 
innleide er vikar for fraværende ansatte.

Arbeidsgiver (innleier) skal minst én gang pr. år drøfte 
bruken av innleid arbeidskraft, herunder 
praktiseringen av kravet om likebehandling, med de 
tillitsvalgte. Brudd på denne forpliktelsen kan også 
håndheves av tilsynsmyndighetene.

Dersom tilsynet mener at innleien er ulovlig, kan det 
gis pålegg om at den ulovlige innleien må opphøre. 
Arbeidstilsynet kan ikke treffe vedtak om at 
arbeidstaker er eller skal bli fast ansatt hos innleier. 
Slike krav må arbeidstaker fortsatt selv håndheve. 
Hvis pålegget ikke oppfylles innen fristen, kan tilsynet 
benytte seg av reaksjoner som pressmiddel for 
oppfyllelse av pålegg, f. eks. tvangsmulkt eller helt 
eller delvis stans av virksomheten.

Bemanningsforetak skal sørge for at utleid 
arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville 
hatt dersom vedkommende var direkte ansatt i 
innleievirksomhet for å utføre samme arbeid i tråd 
med likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven § 14-
12 a. Frem til nå har det vært slik at en arbeidstaker 
som mener at likebehandlingsreglene ikke er oppfylt 
selv må forfølge kravet enten overfor arbeidsgiver 
(bemanningsforetaket) eller overfor innleier. 
Bemanningsforetak og innleier er solidarisk ansvarlige 
for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuelt annen 
godtgjøring. Nå gis tilsynene kompetanse til å føre 
tilsyn med likebehandlingsreglene overholdes overfor 
en innleid arbeidstaker.

Arbeidstilsynets nye kontrollfunksjon innebærer at 
tilsynet får myndighet til å gi pålegg om å rette opp i 
tilfeller hvor det avdekkes at den innleide 
arbeidstakeren ikke gis vilkår i tråd med 
likebehandlingsreglene. Tilsynet får ikke kompetanse 
til å inndrive eventuelle krav tilbake i tid; dette må 
arbeidstaker selv sørge for.

I svært mange tilfeller er det innleier som innehar de 
nødvendige opplysningene som setter 
bemanningsforetaket i stand til å likebehandle. 
Bemanningsforetaket er avhengig av at innleier gir 
tilstrekkelige og korrekte opplysninger. Det følger 
allerede av arbeidsmiljøloven § 14-12 b at innleier har 
opplysningsplikt overfor bemanningsforetaket. Det 
nye er at Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med om innleier 
oppfyller sin plikt til å gi nødvendige opplysninger.

I tilfeller hvor bedriftene ikke retter seg etter 
påleggene, kan det bli aktuelt med tvangsmulkt og hel 
eller delvis stansing av virksomheten.

Les lovforarbeidene her…

Siden de nye reglene vil kunne ha betydning 
for kontraktsforpliktelser, er bransjens 
kundeavtale endret. Ny revidert kundeavtale 
kan lastes ned her…

Fra 1. juli 2020 får Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet myndighet 
til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til 
likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. Dette innebærer også at 
tilsynsmyndighetene får kompetanse til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på disse 
reglene.
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https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79323
https://www.nhosh.no/medlemssider/kontrakter---bemanning-og-rekruttering/
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100 tips for å redusere smitterisiko på arbeidsplassen

De tre konkurrentene er til sammen verdens største 
private arbeidsgiver. Nå har de alliert seg for å bistå 
arbeidslivet i koronapandemien. De har samlet 
erfaringer om hvordan arbeidsgivere i mange land har 
sikret trygg gjenåpning av arbeidsplassene under 
Covid-19. Kunnskapen har de gjort tilgjengelig i en 
guide.

Guiden har mer enn 100 tips om hvordan man trygt 
og raskt kan komme tilbake til jobb. Tipsene er 
praktiske, og systematisert per bransje. Noen gjelder 
generelt for alle virksomheter, mens noen er 
bransjespesifikke og gjelder typisk for 
matvareproduksjon, industri og kontor.

- Vi har sett at mange arbeidsgivere bruker mye 
energi og tid på å tenke på hvordan man kan 
organisere arbeidsplassen på en best mulig måte, for 
å redusere en eventuell smittefare til et minimum, nå 
som samfunnet etter hvert går tilbake til en mer 
normal hverdag. Vi håper vi kan bidra til at 
virksomhetene kan få anledning til å fokusere mer på 
sine kjerneoppgaver, og at alle slipper å finne opp 
hjulet på nytt.

- Å sikre at virksomheten kjenner og følger 
smittevernregler er et lederansvar og en oppgave for

HR, HMS og kommunikasjonsfunksjoner. Guiden 
har en systematikk som vi håper kan være til 
hjelp når ledelsen utarbeider og oppdaterer 
virksomhetens plan og retningslinjer for 
smittevern.

I guiden finner man blant annet tips om:

• møblering og utforming av kontorlokaler

• forbedring av ventilasjon

• merking og skilting av lokaler

• organisering av lunsj og bespisning

• Renhold

• opplæring av ansatte

De tre selskapene understreker at tipsene ikke 
skal erstatte råd som norske helsemyndigheter 
har utarbeidet i samarbeid med bransje- og 
fagforeninger, men føler det som en plikt å dele 
innsikt som de har fått gjennom utstrakt kontakt 
med arbeidsliv over hele verden.

Last ned guiden her…

Randstad, Adecco og ManpowerGroup deler tips og erfaringer fra 25 land i en guide 
for trygg gjenåpning av arbeidslivet.
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https://www.nhosh.no/contentassets/6ab1fba69dd742b1b13bc2b6b7d6534e/20200507-best-practice-health-and-safety-protocols-final.pdf
https://www.nhosh.no/contentassets/6ab1fba69dd742b1b13bc2b6b7d6534e/20200507-best-practice-health-and-safety-protocols-final.pdf
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Arbeidsreiser fra Schengen og EØS – karantene

Vurderingen av smittesituasjonen skal ta utgangspunkt i 
kriteriene som er laget for Norden, men kan tilpasses 
dersom det er nødvendig for å kunne gjøre en faglig 
vurdering av smittenivået.

Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene omfatter blant 
annet antall smittede i forhold til folketall og hvor stor 
andel som tester positivt. Det dreier seg også om 
testregimer, systemer for smittesporing og informasjon. 
Det gjøres en helhetsvurdering basert på denne 
informasjonen.

- Selv om Utenriksdepartementet fra 15. juli gjør unntak 
fra reiserådet for de landene Folkehelseinstituttet 
anbefaler, er det ikke en oppfordring til å reise. De som 
planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner 
og smittevernregler for det landet man planlegger å 
reise til, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Dersom det oppstår ny smittespredning og et land eller 
en region ikke lenger oppfyller kriteriene, vil 
innreisekarantene kunne gjeninnføres.

Fra 22. juni 2020 ble det i Covid-19-forskriften gitt mulighet for at arbeids- eller 
oppdragsgiver kan velge å legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til 
karantene, for personer som ankommer Norge fra Schengen og EØS for å jobbe.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2020

Det kreves 2 tester etter ankomst til Norge med 
minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst 
tas på dag 5 etter ankomst til Norge. Fram til første 
negative test foreligger, er personen fortsatt i 
karantene. Fram til andre negative test foreligger, er 
personene fortsatt i fritidskarantene.

Dersom arbeids- eller oppdragsgivere velger en slik 
løsning, er de ansvarlige for organisering, 
gjennomføring og finansiering av testingen.

Dersom ordningen ikke kan gjennomføres i praksis, 
gjelder kravet om karantene i 10 dager etter ankomst 
til Norge.

Unntak fra karanteneplikten

- Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en 
oversikt over hvilke land og områder som har en 
tilfredsstillende smittesituasjon. Denne vil bli 
oppdatert hver 14. dag og inkludere Norden, sier 
helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For reisende som er bosatt i land eller regioner 
innenfor Schengen/EØS med et for høyt smittenivå, 
eller fra land som ikke kan gi tilstrekkelig 
dokumentasjon på smittesituasjonen, vil det gjelde 
regler om innreisekarantene også etter 15. juli.

For denne gruppen stilles det krav til bestilling av, 
eller skriftlig avtale om, et sammenhengende opphold 
på én og samme registrerte adresse i Norge de 10 
første dagene i landet, eller den perioden personen 
skal være i landet om det er kortere enn 10 dager.

Se gjeldende kart og kriterier (Folkehelseinstituttet)

Åpning for reiser mellom Norge og Europa
Fra 15. juli tillater regjeringen innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-
området dersom smittesituasjonen tilsier det. Innreisekarantenen vil også bli fjernet for 
land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_2#%C2%A76
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1#unntak-fra-karanteneplikten
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#karanteneregler-naar-du-kommer-til-norge-fra-utlandet
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Private Employment Services Pave the        
Road to Recovery after Covid-19

Almost overnight, workers, businesses and society had 
to reinvent the world of work to adapt to the impacts of 
the Covid-19 pandemic and the various lockdown 
measures that governments adopted to guarantee the 
health and safety of their citizens. The private 
employment services sector rose to the occasion: 
transitioning workers from sectors in decline to sectors 
in immediate need of workforce, leveraging remote 
working and digital solutions to sustain jobs and get 
agency workers into new assignments, and negotiating 
support measures to guarantee income and social 
protection to workers as well as business continuity for 
companies.

The Covid-19 crisis has deeply impacted labour markets, 
exposing how labour market institutions and safety nets 
were inadequate to mitigate economic disruption and to 
cushion the impact for workers, irrespective of the way 
they engage with work. Yet, governments, businesses 
and workers have showcased resilience, flexibility, and 
determination which provides inspiration for shaping 
the road to recovery.

“The Road to Recovery will need to build on the lessons 
learned during the pandemic and take stock of the 
increasing labour market diversification and dynamism 
that was already ongoing before Covid-19 hit the global 
economy. Regulatory frameworks need to be ready for 
recovery and for cushioning more frequent disruptions,” 
says Annemarie Muntz, President of the World 
Employment Confederation. “HR services stand ready to 
support. Still, like all sectors, the Private Employment 
Services industry will need support to sustain its 
transition role in these stages of recovery.”

In a recent policy paper, the World Employment 
Confederation identifies three areas of focus and a set 
of priorities for developing a quick and safe road to 
recovery:

• Operationalising the return to work, creating 
conditions for safe workplaces and enabling digital 
solutions to sustain flexibility in matching, skilling and 
working.

The Covid-19 pandemic has had unprecedented impacts on labour markets, creating 
unemployment, threatening business continuity, and exposing gaps in safety nets. As many 
countries step on the road to recovery, the World Employment Confederation urges to 
build on lessons learned and makes proposals to overcome these challenges and shape a 
better normal.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2020

• A framework for activation and transition, 
with labour regulations allowing private 
employment services to fully play their role in 
providing employment opportunities, career 
advice and business support.

• Speed up Social Innovation to ensure access to 
minimum levels of social protection for all 
workers, irrespective of how they engage with 
work.

Download the WEC policy paper on Covid-19…

WEC policy paper on recovery after the Covid 19
lockdown…

Reflections on lessons learned from Covid-19…

Joint Recommendations of the sectoral social 
partners of the temporary agency work industry…

Les mer om World Employment Confederation og 
Covid -19 her…

https://wecglobal.org/uploads/2020/06/WEC-Policy-Paper-Covid-19-Road-to-recovery-FINAL.pdf
https://www.weceurope.org/uploads/2020/06/WEC-Europe-position-The-Road-to-recovery-after-the-COVID.pdf?utm_medium=email&_hsmi=90409801&_hsenc=p2ANqtz--eG8FGa8O6HU0fJhE8yPSl72BSplxkcbfQoh1tv_EQeCLobLJ5uaRHvLrTwr2jkjvchvBCPxewzt3hfDRtsf6gIZGaBg&utm_content=90409801&utm_source=hs_email
https://weceurope.org/news-post/never-waste-a-good-crisis-reflections-on-lessons-learned-from-covid-19/
https://weceurope.org/uploads/2020/04/WEC-Europe-UNI-Europa-Joint-Recommendations-final-29-April-2020.pdf
https://weceurope.org/topics-global/coronavirus-covid-19/


10

Utfordringer med HMS-kort

Som flere kanskje vil huske, ble dette problemet også 
tatt opp I februarutgaven av dette nyhetsbrevet. Da 
hadde vi tro på at problemene var i ferd med å løses.

Det er dessverre fortsatt en rekke utfordringer, og 
mye viktig funksjonalitet er fortsatt ikke på plass. På 
denne bakgrunn er vi I dialog med Arbeidstilsynet. 

Det arbeides nå kontinuerlig med  forbedring av 
systemet, og det er etablert ukentlige 
oppfølgingsmøter mellom Arbeidstilsynet og Evry for 
å få på plass den funksjonaliteten som mangler. Målet 
er at manglende funksjonalitet skal være på plass i 
løpet av høsten.

Her er noen eksempler på hva det arbeides med:

• Over- og underenhet: Det er per i dag ikke 
tilstrekkelig kobling mellom over- og underenhet i 
Evrys database. Virksomheten må bestille HMS-
kort med organisasjonsnummeret til enheten den 
ansatte er innmeldt med i NAV Aa. Det er derfor 
ikke mulig å søke opp overenheten for en 
fullstendig oversikt. Oppslag må gjøres per 
underenhet

• Mange virksomheter har bestilt HMS-kort på 
overenhet. Disse kortbestillingene blir 
kansellert etter 20 virkedager, uten 
informasjon til virksomhetene

• Det jobbes med å gi virksomheten bedre 
oversikt over underenheter, ansatte og kort 
ved innlogging på overenhet

• I dag er det ikke mulig for en virksomhet å 
bestille både renholdskort og byggekort. 
Godkjente renholdsvirksomheter kan kun 
bestille renholdskort selv om man har ansatte 
bygningsarbeidere. Renholdskort skal ha 
samme funksjon som byggekort på 
byggeplass, men dette fungerer ikke i praksis.

• Uklare tilbakemeldinger på hva som må 
gjøres når kortbestillingen ikke går gjennom. 
Pågående forbedringsarbeid  

• Det tar lenger tid enn tidligere fra en ansatt 
er innmeldt i NAV Aa til det kan bestilles 
HMS-kort

• Lang responstid på telefon og chat hos Evry

• Informasjon: Arbeidstilsynet må gi tydeligere
informasjon til dem som kontrollerer HMS-
kort om ovenstående problemer.

Mange medlemmer har de siste månedene tatt kontakt med oss og gitt uttrykk for 
frustrasjon når det gjelder systemet for HMS-kort. Problemene oppsto etter at Evry
tok over som leverandør fra januar 2020.
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Bemanningsbransjen som integrator
I Sverige har man laget en rapport som blant annet synliggjør bemanningsbransjens rolle som 
inngangsport til arbeidslivet for innvandrere til landet. Rapporten bygger på en undersøkelse av hvilke 
virksomheter som er viktigst for å forhindre utenforskap hos innvandrere. Undersøkelsen kan leses her…

Les rapporten her…

https://www.almega.se/app/uploads/sites/5/2018/07/rapport-vilka-foretag-bryter-utanforskap-bland-utrikes-fodda-2018-07-03.pdf
https://www.almega.se/app/uploads/sites/5/2018/06/vi-gor-det-varje-dag-2018.pdf
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Svensk statistikk

Den nedadgående utviklingen for svensk 
bemanningsbransje fortsetter ikke uventet i 1. kvartal. 

Omsetningen blant medlemmene i Kompetens-
företagen i Almega falt med 12,5% i forhold til året 
før. Koronakrisen har særlig truffet det store 
yrkesområdet industri og produksjon som falt med 
hele 21%. 

Konklusjonen er at størrelsen på krisepakkene og det 
å ta i bruk såkalt ”short time work” har størst effekt.

Undersøkelsen dekker Østerrike, Belgia, Frankrike, 
Tyskland, Italia, Japan, Nederland, Spania, Sverige, 
Sveits, Storbritannia og USA.

I rapporten gis følgende råd:

Be responsive: countries that have reacted swiftly 
and put in place an economic stimulus package have 
fared best

Support employment: short-time work and other 
similar schemes helped keep people in work and 
avoid mass lay-offs

Det merkes særlig i vestre Sverige hvor industri 
og produksjon er store kunder av 
bemanningsbransjen. Totalt falt aktiviteten i 
bransjen der med 15,2%.

Oppsigelser og permitteringer har i løpet av 
koronakrisen økt kraftig og det forventes en 
arbeidsledighet på 11% i sommer. Det er da tale 
om så mange som 560 000 personer uten jobb.

For å møte denne utfordringen endret 
Arbetsförmedlingen fordelingen mellom 
tjeneste og utdanning, noe som blant annet 
innebar en økning av deltakere i 
arbeidsformidlingstjenester. Som et resultat av 
dette har omsetningen blant omstillingsbedrifter 
økt med 27,8% i første kvartal.

Last ned statistikkrapporten her...

Også i Sverige er bemanningsbransjen truffet hardt av korona pandemien. Her er den 
svenske statistikken for 1. kvartal.
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Sammenlikning av lands respons til koronakrisen
Adecco Group har publisert en rapport hvor man sammenlikner responsen fra 12 land 
til koronakrisen. 

Keep up the economic activity: every week 
without economic activity exponentially 
increases the negative impact, reducing the 
potential for economic recovery

Cooperation of decision-makers: countries with 
a model of social dialogue based on 
negotiation rather than confrontation, show 
better results and higher trust in the political 
process and consumer confidence

Focus on driving the financial support to 
beneficiaries: businesses and workers in many 
countries are yet to receive the promised 
support as outlined in the respective stimulus 
packages.

Last ned rapporten…

https://www.almega.se/app/uploads/sites/5/2020/05/kvartalsrapport_2020_q1_-slutversion.pdf
https://static.adeccogroup.com/uploads/2020/05/TAG-COVID-19-Government-Response-Outcomes-Comparison-May-2020.pdf
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NHO Service og Handel
Bransjeforeningen
Bemanning og Rekruttering

www.nhosh.no 
www.bemanningsbransjen.no

Bransjedirektør Even Hagelien

Telefon: 23 08 86 47
Mobil: 95 22 54 67
E-post: eha@nhosh.no

Årsmøtet ble holdt via video og det var bare et fåtall i 
salen, styreleder Maalfrid Brath, leder for 
valgkomiteen, Tom Rune Graarud, bransjedirektør 
Even Hagelien samt sekretariat og teknikere. Via web 
var det til gjengjeld mange deltakere og 56% av det 
totale antall stemmer i bransjen var representert. 
Man var altså vedtaksdyktig. 

Maalfrid Brath orienterte om styrets arbeid og 
regnskap for 2019 ble gjennomgått. Bransjeavgift 
2021 ble fastsatt til å være kr 1485 per andel og 
dermed på samme nivå som i år.

Handlingsplan og rammebudsjett ble vedtatt og det 
ble valgt nye styremedlemmer.

Styreleder Maalfrid Brath, Espen Hem Jakobsen og 
Torben Sneve var ikke på valg.

Per Chr. Johansen fra Centric, som de senere år har 
vært nestleder for organisasjonen ble gjenvalgt for to 
nye år. Tidligere varamedlemmer Hilde Lekven (Otiga
Group) og Arild Tjensvold (Hytech) ble valgt inn i 
styret for to år. 

Det ble så valgt inn to nye varamedlemmer til styret, 
Anna Elvtegen fra Academic Work og Lars Ove 
Jakobsen fra Gråkallen Bygg og Utleie.

To styremedlemmer fratrådte og vi takker Lena O. 
Vonka fra Lenas Helsepersonell og Eivind Bøe fra 
Randstad for verdifull innsats for bransjens beste.

Opptak av årsmøtet kan du se her…

Vi gir deg råd og veiledning i 
arbeidsgiverspørsmål.

Dette er en gratis tjeneste for 
medlemmer. 

47 68 73 84

advokat@nhosh.no
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Juridisk 
vakttelefon

Årsmøtet 2020
Den 18. juni ble bransjeforeningens årsmøte avholdt. Denne gang var det, på bakgrun av 
koronakrisen, et veldig annerledes arrangement. Ikke 200 i salen som det pleier å være, 
ingen påfølgende konferanse og ingen sommerfest og nettverksbygging.

Nye møtende 
varamedlemmer i 
bransjestyret; Anna 
Elvtegen fra Academic
Work og Lars Ove 
Jakobsen fra 
Gråkallen Bygg og 
Utleie.

http://www.bemanningsbransjen.no/
https://player.vimeo.com/video/430276993?fbclid=IwAR3Co8sAX1mu4-QPfOCWj23MRKV_Q4Lu6QjmD1jFy_OCrojyCt7ZAM2LxZk
mailto:advokat@nhosh.no

