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Proposisjon om regulering av bransjen
Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag om hvordan man vil 
regulere bemanningsbransjen. Selv om forslaget er moderat 
sett i forhold til andre forslag som har vært oppe, vil 
endringene – om de blir vedtatt – bety behov for omstilling i 
bransjen. Les mer om dette på side 2.

Årsmøte og #Bemanning2018
Den 19. juni er det tid for bemanningsbransjens viktigste 
møteplass. Da er det årsmøte, konferanse og sommerfest.

Programmet for #Bemanning2018 er nå klart. 
Les mer på side 5.
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I proposisjonen foreslås det en presisering av begrepet 
«fast ansettelse». Dette er ikke en bestemmelse som er 
direkte rettet mot bemanningsbransjen. Regelen gjelder 
generelt, men vil selvsagt ha særlig betydning for bruken 
av bemanningskontrakten.

Regjeringens forslag er som følger:

• Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er 
løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør 
av arbeidsforhold gjelder og at arbeidstaker sikres 
forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt 
stillingsomfang.

• Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal 
arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne 
når arbeidet skal utføres.

Våre advokater vurderer nå hvordan vi som bransje skal 
håndtere en slik definisjon av fast ansettelse. Det anses 
ganske klart at bransjen må etablere en ny 
kontraktspraksis og at dagens bemanningskontrakt vil 
måtte skiftes ut. Arbeidet for utarbeiding av ny standard 
ansettelsesavtale for bemanningsbransjen er påbegynt.

Regjeringen har forståelse for at en innstramming av 
reglene for hva som anses å være en fast arbeidsavtale vil 
kunne undergrave bemanningsbransjens viktige rolle som 
inngangsport til arbeidslivet. Derfor foreslås det å åpne for 
at personer som ansettes for å dekke vikariater hos 
bemanningsbedriftens kunder kan ansettes midlertidig i 
bemanningsbedriften. Vi argumenterte for at dette burde 
være mulig i alle tilfeller hvor kunden dekker et midlertidig 
behov ved innleie – og dermed hadde kunnet velge å 

ansette midlertidig i stedet for å leie inn. Dette fikk vi 
ikke gjennomslag for. Uansett vil regjeringens forslag 
kunne være viktig for de som bruker bemannings-
bransjen for å få en fot innenfor arbeidslivet. Samtidig vil 
det være viktig for arbeidsgivere som har et akutt 
bemanningsbehov f.eks. ved sykdom.

Flere har kritisert dette forslaget siden man mener at det 
gir bemanningsbedrifter særfordeler. Vår argumentasjon 
er at adgangen til midlertidige ansettelser i 
bemanningsbedrifter når man leier ut til å dekke 
vikariater først og fremst er et virkemiddel for å ivareta 
bemanningsbransjens samfunnsnyttige funksjon som 
inngangsport til arbeidslivet. Det blir spennende å se om 
det blir stortingsflertall bak denne delen av forslaget. 
Kristelig Folkeparti sitter med nøkkelen her.

Om forslaget blir vedtatt, legges det opp til en 3-års regel 
tilsvarende i andre situasjoner hvor man ansetter 
midlertidig. Dette betyr at en person som har arbeidet 
midlertidig via en bemanningsbedrift i mer enn 3 år vil 
kunne kreve seg fast ansatt i bemanningsbedriften.

Siden det er ganske vesentlig for bemanningsbedriften å 
vite om kunde leier inn til å dekke et vikariat eller et 
annet midlertidig behov legges det opp til å stille krav til 
innleier om å opplyse om grunnlaget for innleien.

Ansetter bemanningsbedriften midlertidig, men leier ut 
til annet enn et vikariat – uten at bemanningsbedriften 
kan påberope at man selv har et midlertidig behov, vil 
den ansatte kunne kreve seg fast ansatt hos 
bemanningsbedriften.

Som dere vet, er hovedregelen for å kunne leie inn 
personell fra en bemanningsbedrift at man har et 
midlertidig arbeidskraftsbehov. Bedrifter som har

Proposisjon om å regulere bemanningsbransjen
Nå har Regjeringen lagt frem sitt forslag om å endre arbeidsmiljøloven og regulere bemanningsbransjen. 
Forslaget baserer seg på høringsrunden fra sist høst og vedtaket som ble gjort av Stortingsflertallet den 
15. mars. Selv om forslaget som nå legges frem kan oppfattes som mer moderat enn det som har vært 
argumentert for fra opposisjonspartiene er dette et krevende forslag for bemanningsbransjen. Planen er 
nå at endelig vedtak på Stortinget skal gjøres før sommeren.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2018

Arbeidsminister Anniken Hauglie har lagt frem proposisjonen om ny regulering 
av bemanningsbransjen.

https://www.regjeringen.no/contentassets/d250008e6e14495b9db2e75a5e86afe9/no/pdfs/prp201720180073000dddpdfs.pdf


3

tariffavtale vil likevel kunne inngå avtale med tillitsvalgte 
om å kunne leie inn også når det foreligger et permanent 
arbeidskraftsbehov.

Det har, særlig innen bygg og anlegg, vært argumentert 
for at denne regelen fører til at fast ansatte blir fortrengt 
til fordel for innleie. Derfor har det over tid vært 
argumentert for at man skulle heve terskelen for å kunne 
gjøre slike avtaler til  å bare gjelde bedrifter som har 
sentral tariffavtale med fagforening som har 
innstillingsrett. En slik regel vil gjøre at bedrifter med 
såkalte husavtaler vil miste adgangen til inngåelse av slike 
avtaler.

Dette har vi vært kritiske til siden vi mener at et krav til 
sentral tariffavtale strider mot organisasjonsfriheten.

Regjeringen foreslår nå å øke terskelen for å avtale innleie 
ut over midlertidig behov til bedrifter som har sentral

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2018

tariffavtale med fagforening med innstillingsrett når det 
gjelder innleie til bygge- og anleggsvirksomhet. Dette 
betyr at man legger opp til at man på andre 
yrkesområder enn bygg og anlegg kan fortsette som  før.

Ved siden av dette har Regjeringen orientert om at man 
vil igangsette et arbeid for å se nærmere på reglene om 
håndheving av innleiereglene, med sikte på tiltak for å 
hindre ulovlig innleie. 

Proposisjonen er nå til behandling i Arbeids- og
sosialkomiteen. Dato for avgivelse fra komiteen er satt til 
den 29. mai. Det legges opp til behandling på Stortinget
den 4. juni.

Last ned proposisjonen her…

Bli med på årets internasjonale møteplass for bemannings- og rekrutteringsbransjen. Vi 
møtes i Dublin fra 6.- til 8. juni til et spennende faglig og sosialt program.

World Employment Conference 2018 arrangeres av den irske bemanningsbransje-
organisasjonen NRF sammen med World Employment Confederation.

Les mer og meld deg på her…

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1E+09

1,2E+09

1,4E+09

1,6E+09

1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Handel

Kundesenter/callsenter

Kontor/administrasjon

Økonomi/regnskap

IT

Lager, logistikk og transport

Tekniske tjenester

Bygg og anlegg

Helse og omsorg

HORECA

Industri og produksjon

Denne grafen viser omsetningsutvikling i utleie til bygg og anlegg i forhold til andre yrkesområder 
og illustrerer hvorfor det er så mye politisk fokus på denne delen av bemanningsbransjen.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-20172018/id2596670/
http://worldemploymentconference2018.com/
http://worldemploymentconference2018.com/
http://worldemploymentconference2018.com/
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Høring om regjeringens forslag

Even Hagelien la frem synspunktene fra NHO Service og 
handel og uttalte følgende:

NHO Service og Handel er positiv til forslaget til presisering 
av hva som er å regne som fast ansettelse. Vi opplever den 
klargjørende uten å være for rigid.Gjennom den politiske 
prosess som har pågått siste året har vi som bransje 
innsett at dagens bemanningskontrakt ikke kan 
videreføres. Vi har derfor satt i gang arbeidet med å 
utarbeide nye standardkontrakter som oppfyller nye krav.

Vår største bekymring er at endringen vil gjøre det 
vanskeligere for de som fra før har størst utfordringer med 
å få en fot innenfor arbeidsmarkedet.

Derfor er det viktig og riktig at regjeringen vil åpne for at 
personer som ansettes for å dekke vikariater hos 
bemanningsbedriftens kunder kan ansettes midlertidig. 
Vårt håp var at dette skulle bli mulig i alle tilfeller hvor 
kunden dekker et midlertidig behov ved innleie og dermed 
kunne valgt å ansette midlertidig i stedet for å leie inn fra 
bemanningsbedriften.

Denne bestemmelsen er viktig for flere grupper:
- Det er de som bruker bemanningsbransjen som 
inngangsport til arbeidslivet. Husk at 40% av de ansatte i 
bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet og 20% 
kommer fra skolebenken. 

Den 24. april var det høring i Arbeids- og Sosialkomiteen om regjeringens forslag til regulering av 
bemanningsbransjen. For NHO Service og handel stilte fagsjef Even Hagelien og advokat Tonje Thue 
Width.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2018

Det er tusenvis som har fått muligheten til en fast jobb 
etter å ha fått vise seg frem for en aktuell arbeidsgiver i 
et vikariat via bemanningsbransjen. Når det åpnes for 
midlertidig ansettelse er terskelen lavere for å gi 
personer som sliter på arbeidsmarkedet en sjanse. 

- Det er de som ønsker å påta seg et oppdrag i ny og ne 
ved siden av studier eller annen jobb men som ikke vil 
ha en arbeidsplikt.
- Det er arbeidsgivere som må dekke sykefravær eller 
permisjoner. Jeg vil særlig nevne barnsehager, skoler, 
helseinstitusjoner, butikker.

Et vikarbyrå er en service til arbeidstakere som kan få 
hjelp til å finne vikariater og for virksomheter som 
trenger personell fort for å dekke inn fravær og ikke har 
tid til å utlyse stillinger eller finne vikarer selv.

At bemanningsbedrifter dekker vikariater har vært lite 
omdiskutert. Det er klart at et vikariat innebærer et 
midlertidig behov for innleier. Behovet er vanskelig å 
forutsi. Ofte vet man ikke om behovet før samme dag, 
når barnehageassistenten er blitt syk.

Kritikken mot manglende forutsigbarhet blant ansatte i 
bemanningsbransjen handler ikke om denne gruppen. 
Det benyttes f.eks. i liten grad tradisjonelle vikariater 
innen byggebransjen. Husk at 67% av årsverkene i 
bemanningsbransjen er utleie til andre bransjer enn 
bygg og anlegg.

Vi merker oss at noen er kritiske til såkalt særbehandling 
av bemanningsbransjen. Vi vil understreke at adgangen 
til midlertidig ansettelse i bemanningsbransjen først og 
fremst er et virkemiddel for å ivareta 
bemanningsbransjens samfunnsnyttige funksjon som 
inngangsport til arbeidslivet. Bestemmelsen er viktig for 
de som trenger en vei inn i arbeidslivet.

Vi mener prinsipielt at det er uheldig å begrense 
muligheten til å leie inn i §14-12 2 tilfellene (avtale med 
tillitsvalgte om å kunne leie inn ut over midlertidig 
behov) til å bare gjelde bedrifter med sentral tariffavtale 
med forbund med innstillingsrett siden dette er et 
inngrep i organisasjonsfriheten. Vi mener derfor at en 
slik begrensning, om den skal innføres, bare bør gjelde 
innenfor bygg og anlegg. Dette er det eneste 
yrkesområdet innen bemanningsbransjen hvor det har 
vært en vekst som kan begrunne en slik begrensning.

Se video av hele høringen her…

Tonje Thue Width og Even Hagelien på høring i Arbeids- og sosialkomiteen.

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2018/H264-full/Hoeringssal2/04/24/Hoeringssal2-20180424-132556.mp4&msid=244&dateid=10004179
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Programmet for dagen er nå klart:

Årsmøte og #Bemanning2018

08:30 Kaffe og registrering

09:30 Årsmøte Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

På årsmøtet kan du være med å styre utviklingen i bransjen. Det vil bli satt fokus på bransjens 
etiske retningslinjer, Revidert Arbeidsgiver, budsjett, handlingsplan og valg av styre for 2018-2019.

11:00 Lunsj #Bemanning2018

12:00 Utviklingen i norsk økonomi og hva dette har å si for markedet for bemanningsbransjen

Sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum gir oss en 
oversikt over utviklingen i norsk økonomi, noe 
som ikke minst for en konjunkturutsatt bransje 
som bemanningsbransjen er av stor interesse.

12:45 Pause

13:00 Nye rammevilkår for bemanningsbransjen. Hvordan håndterer vi dette?

Presentasjon av nye rammevilkår for bemanningsbransjen og gjennomgang av nye standard arbeids-
kontrakter som utarbeides som følge av endringen av arbeidsmiljøloven. Hvordan man skal omstille 
seg til nytt regelverk er av grunnleggende viktighet for alle bemanningsbedrifter i tiden fremover. 
Sigbjørn S Mygland (direktør for Arbeidsliv i NHO Service og Handel), Tonje Thue Width (advokat) og 
Even Hagelien (Fagsjef Bemanning og Rekruttering) står for gjennomgangen.

14:30 Pause

14:45 Bemanningsbransjen – Internasjonal utvikling. En del av fremtidens arbeidsliv? 

Vi har fått med oss en av de fremste ekspertene 
på internasjonal bemannings- og rekrutterings-
bransje, John Nurthen, som er Executive director
of Global Research i Staffing Industry Analysts. 
Han skal gi oss innblikk i bransjens internasjonale 
utvikling og rollen man har som del av fremtidens
arbeidsliv.

15:45 Avslutning ved Adm. Direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn

18:00 Middag på Lofoten Fiskerestaurant på Aker Brygge

Det er bare 200 plasser på møtet, så det er lurt å kaste seg rundt og melde seg på nå! 
Les mer og meld deg på her…

#Bemanning2018 den 19. juni!
Den 19. juni er det tid for årets viktigste møteplass for bemanningsbransjen. Fra morgenen holdes 
bransjeforeningens årsmøte. Fra lunsj er det #Bemanning2018 og om kvelden er det årets sommerfest.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2018

http://staffingindustry.com/
https://www.lofoten-fiskerestaurant.no/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/arsmote-og-bemanning2018/
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Bransjenettverk i Tromsø

Øvrige nettverk er etablert i Kristiansand, Stavanger, 
Bergen, Haugesund og Trondheim.

Den 10. april ble oppstartsmøtet for Bransjenettverk 
Tromsø holdt i NHO Arktis sine lokaler i Tromsø. En bra 
gruppe med representanter fra en rekke medlemmer i 
Tromsø-område møttes for å utveksle erfaringer og å få 
informasjon om marked og næringspolitikk.

Regiondirektør Målfrid Baik åpnet møtet ved å gi 
informasjon om NHO Arktis og det tilbudet som 
medlemmene tilbys i regionen. Fagsjef Even Hagelien tok 
så over med en presentasjon av bransjestatistikk og det 
politiske spillet rundt bransjens rammevilkår. Den politiske 
prosessen fra valgkampen, regjeringens høringsnotat fra i 
fjor sommer, diverse representantforslag på Stortinget 
med vedtak i mars frem til hva man regner med at vil 
komme i regjeringens proposisjon (som faktisk kom senere 
på dagen) ble gjennomgått og diskutert. 

På slutten av dagen ble etableringen av bransjenettverket 
diskutert og det var enighet om at man burde etablere 
faste møter i Tromsø hvert halvår, og at det også kan være 
aktuelt å ta initiativ til kurs og politiske møter. Så sant det 
er tilstrekkelig plass er det ønskelig å holde møtene hos 
NHO Arktis.

Når vi sender ut mail til våre medlemmer bruker vi 
normalt vårt CRM system. Vi ser at mye av den 
informasjonen som ligger der ikke blir oppdatert, og at en 
del medlemsbedrifter glemmer å legge inn sine regionalt 
ansatte. Flere bedrifter har avdelingskontorer i flere deler 
av landet uten at de er organisert slik at det fremtrer i 
våre systemer.

Hittil har vi måttet bruke mye tid på detektivarbeid og 
leting på de enkelte virksomhetenes web-sider. For å sikre 
at alle aktuelle medlemmer får mulighet til å delta på de 
regionale bransjenettverksmøtene er likevel det beste om 
hver bedrift kan melde inn hvem som skal stå på mail-
listen i de enkelte regionene.

Et bedre lokalt medlemstilbud er målet for nettverk som er opprettet i flere deler av landet i regi av 
Bemanning og Rekruttering i NHO Service og Handel. 10. april ble Tromsø-nettverket etablert.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2018

Vi vil rette en særlig takk til Marlen Lauritsen fra 
Randstad Tromsø og Richart Flatvold fra PVS som har 
påtatt seg å være kontaktpersoner for Tromsø 
nettverket.

Oversikt over aktive regionale nettverk og 
kontaktpersoner for disse kan du finne her…

Derfor ber jeg deg om å gjøre som følger:

Send en e-post til eha@nhosh.no hvor du 
legger inn de av nettverkene (Sørlandet, 
Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim 
eller Tromsø) hvor din virksomhet er 
representert og hvor dere ønsker å være 
med. Legg så inn navn og e-post adresse for 
deres representanter til det enkelte 
nettverk.

Tromsø-gjengen

VIKTIG SPØRSMÅL: Hvem skal være               
på mail-listen for bransjenettverkene?
Vi har i dag bransjenettverk på Sørlandet, i Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim 
og Tromsø. Vår store utfordring er at det ikke alltid er så lett å finne frem til alle bransjens 
regionalt ansvarlige som vi gjerne vil invitere til møtene. Derfor trenger vi din hjelp!

https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/lokale-nettverk-i-bemanningsbransjen/
mailto:eha@nhosh.no
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Avtaler mellom bemanningsbransjen og Nav

Det er nå på gang både lokale og sentrale avtaler mellom 
enkeltbedrifter og Nav. Målet er at man blir bedre på å 
samarbeide og at Nav benytter bransjen som ressurs i 
stedet for at man kommer i en konkurransesituasjon som 
til syvende og sist svekker tilbudet til arbeidssøkerne.

De fire største aktørene, ManpowerGroup, Adecco Group,

Totalomsetningen blant medlemmene i
Bemanningsföretagen i Almega var i 2017 35,3 milliarder
SEK. I løpet av året var det 168 100 personer i jobb via
bransjen. De utførte 83 100 årsverk. Dette viser at svensk 
bemanningsbransje vokser betydelig raskere enn den 
norske. Det er ikke mange årene siden det svenske 
markedet ble ansett som dobbelt så stort som det norske. 
Nå er det nesten det tredoble. Andel av totale årsverk
ligger i 2017 på 1,7 prosent, men man tror den reelt sett
er større siden de nasjonale tallene for sysselsetting også 
tar med personer som er i arbeidsmarkedstiltak.

I fjor ble det inngått en intensjonsavtale mellom NHO Service og Handel og Nav om et tettere 
samarbeid mellom bemanningsbransjen og Nav. Dette var et resultat av Nav-meldinga hvor 
regjeringen gav tydelig uttrykk for et mål om bedre samarbeid med mål om å gi flere en fot innenfor 
arbeidslivet.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2018

Jobzone og Randstad har nå alle inngått avtaler. 
Forhåpentligvis vil avtalene medvikrke til at man lokalt 
på Nav-kontorene i sterkere grad ser 
bemanningsbyråene som en ressurs som kan styrke 
deres måloppnåelse. At det nå er avtaler mellom 
bransjen og Nav kan ses som en aksept av den positive 
ressursen bransjen er i arbeidslivet.

Last ned rapporten her…

Avtaleinngåelse hos Randstad. Avtaleinngåelse hos Manpowergroup. Avtaleinngåelse hos Jobzone. Avtaleinngåelse hos Adecco.

Svensk bransjestatistikk 2017
Årsstatistikken for svensk bemanningsbransje er nå tilgjengelig. Statistikken viser en vekst i ansatte 
med 8,9 prosent sammenliknet med året før. 

https://www.bemanningsforetagen.se/storage/ma/d69c56f5e71a4486bb1fb05b85db2a45/fa3a825e59ee4ae2a1a4a7cb9a77c18c/pdf/A9A387D0C4AD2D2EC3B547AEC32B87D830AAC2FC/Arsrapport- 2017.pdf
https://www.bemanningsforetagen.se/storage/ma/d69c56f5e71a4486bb1fb05b85db2a45/fa3a825e59ee4ae2a1a4a7cb9a77c18c/pdf/A9A387D0C4AD2D2EC3B547AEC32B87D830AAC2FC/Arsrapport- 2017.pdf
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Internasajonal statistikk for bemannings-
og rekrutteringsbransjen er ute nå.
World Employment Confederation presenterer hvert år internasjonal statistikk som viser utviklingen i
bemanningsbransjen globalt. 2018 versjonen er nå publisert.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2018

Den viser at bemannings- og rekrutteringsbransjen 
internasjonalt omsatte for 491 milliarder Euro og at 56 
millioner personer fikk jobb gjennom bransjen. 

Penetrasjonsgraden (prosentandelen som bransjen gjør av 
totale antall timeverk i et land) varierer. Storbritannia er 
på topp med 4,1 prosent mens det internasjonale 
gjennomsnittet ligger på 1,6 prosent. Det er verdt å merke 
seg at prosentandelen innleie internasjonalt ligger på et 
ganske lavt nivå i alle markeder uten hensyn til om 
lovgivning er liberal eller ikke. Det betyr at venstresidens 
skrekkhistorie om at innleie tar over for faste ansettelser 
er svært overdrevet.

Les hele rapporten her…

http://www.wecglobal.org/economicreport2018/homepage.html
http://www.wecglobal.org/economicreport2018/homepage.html
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Dette er de nye lederne

ManpowerGroup har laget rapporten "From C-suite to 
Digital Suite", om hvordan lede en virksomhet gjennom 
digital transformasjon.

Rapporten tar for seg digitalisering, datalagring og 
automatisering; og belyser hvordan kunstig intelligens, 
private og offentlige skyer og maskinlæring skjer i et 
tempo og omfang som aldri er sett før. I den industrielle 
revolusjonen tok det 50 år å omdefinere prosesser og dra 
full nytte av ny teknologi. Nå har organisasjoner så lite 
som seks måneder på seg for å gjenomføre
endringsprosesser. Å transformere raskt og kontinuerlig 
kan være forskjellen mellom suksess og fiasko. For å 
utnytte nye muligheter og konkurrere må ledere være 
klare til å lede i den digitale tidsalderen. Rapporten ser på 
de lederegenskaper som er nødvendige i slike prosesesser.

Se rapporten her

Ledere må lede annerledes, er konklusjonen i Manpower-rapport. Så hvilke ledere ser hodejegerne 
etter nå?

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2018

Ikke mer vanlig med midlertidige 
ansettelser nå enn før
- Det er generelt ikke er dekning for å påstå at det er mer vanlig med midlertidige ansettelser enn 
før, melder Faktisk.no.

Påstanden om midlertidige ansettelser er blant annet mye 
brukt i politiske angrep på bemanningsbransjen.

Nettstedet faktisk.no har undersøkt saken og konkluderer 
som følger:

Om det er blitt mer eller mindre vanlig med midlertidige 
ansettelser, kommer an på perioden man sammenligner 
med. Andelen midlertidig ansatte var ikke høyere i 2015, 

2016 og 2017, enn på slutten av 90-tallet. Det er mer 
vanlig i 2017 enn i 2014, men noe mindre eller like vanlig 
som i 2016 og like vanlig som i 2012. Andreas Halse har 
ikke presisert hvilken periode han sammenligner med.

Med utgangspunkt i 2017-tallene finner vi at det 
generelt sett ikke er dekning for å påstå at det er mer 
vanlig med midlertidige ansettelser enn før. 

Se mer om saken her

https://www.nhosh.no/contentassets/24d996e7072548a8b1d12d12cde39316/rm_digitalsuitepaper_lo2.pdf
https://www.nhosh.no/contentassets/24d996e7072548a8b1d12d12cde39316/rm_digitalsuitepaper_lo2.pdf
https://www.faktisk.no/faktasjekker/B2e/det-er-mer-vanlig-med-midlertidige-ansettelser-enn-for
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Bemanningsbransjens kvalitetsordning, Revidert 
Arbeidsgiver (RA) er obligatorisk for alle bedrifter 
som har vært medlem i NHO Service og Handel i 
over ett år.

Dette betyr at nyinnmeldte bedrifter bør orientere 
seg om RA-ordningen så raskt som mulig etter 
innmelding. Vi har også en egen RA-rådgiver som kan 
hjelpe i gang prosessen og følge opp underveis. 
Ordningen går ut på at man må ha rutiner som bidrar 
til at man oppfyller de forpliktelser som man har etter 
arbeidsmiljøloven. Ekstern kvalitetsrevisor 
gjennomgår rutinene og tar stikkprøver på at dette 
følges opp i praksis.

Hvis man unnlater å bli RA-godkjent er resultatet 
tvangsutmelding. 

Les mer på www.revidertarbeidsgiver.no

Dato er nå satt for årets generalforsamling i 
NHO Service og Handel.

Vi oppfordrer derfor til at du allerede nå setter 
av den 22. november i din kalender. 

Mer informasjon og mulighet til påmelding vil 
følge senere.

22. november

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2018

Obligatorisk ordning!

Personvern og GDPR
Innføring av ny personvernforordning fra 2018 (GDPR), innføring av kontrolltiltak og ansattes bruk av 
data, utstyr og sosiale medier er alle viktige områder som krever bevisst håndtering fra bedriften. 
Les mer om dette på Arbinn.no. Der har NHO lagt ut informasjon og et personvernverktøy som gir 
din bedrift et godt grunnlag for å etterleve de nye reglene om personvern som trer i kraft fra 1. juli.  

http://www.bemanningsbransjen.no/
http://www.revidertarbeidsgiver.no/
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/personopplysningsverktoy/innforing/

