
Endelig vekst igjen i bemanningsbransjen!
Etter en sammenhengende nedtur fra 2013 var det endelig vekst igjen i bransjen i 4. kvartal 
2016. I løpet av de fire årene med nedtur anslås det at bransjen har mistet ca. 15% av sitt 
volum. Håpet er nå at bunnen er nådd og at veksten er et signal på bedre tider. Akkurat nå 
er kanskje politiske beslutninger en større fare for bemanningsbransjen enn utviklingen i 
norsk økonomi.

Les mer på side 4

Myter og sannheter.
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Les mer på side 12
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Vikarenes historier i ny bok

Informasjonssjef i NHO Service, 
Baard Fiksdal har skrevet en ny 
bok. Tidligere har han skrevet 
om kvinnelige gründere og 
ledere utenfra. Nå er det 
historiene til vikarene han 
forteller.

Boken gir et nært inntrykk av ti 
vikarers virkelighet og er med på 
å bygge forståelse for 
bemanningsbransjens positive 
samfunnsrolle.

Les mer på side 5

Samtidig som man kan glede seg over positiv utvikling i 
bransjens solgte timer er det viktig å ta med seg at det er noen 
få yrkesområder som løfter bransjen. Særlig stor betydning er 
mangelen på personell innen bygg og anlegg som fører til solid 
utvikling for bemanningsbransjen på dette området.

Les mer på side 2
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Statistikk 4. kvartal 2016

- Dette er godt nytt for bemanningsbransjen og 
norsk arbeidsliv. Innen flere store yrkesområder ser 
man ut til å være forbi de vanskelige tidene, sier 
fagsjef i NHO Service Even Hagelien.

Totalt antall solgte timer vokste med 6% og 
omsetningen vokste med 8,5%. 

- Særlig gledelig er det å se at det ser ut til å snu i 
Rogaland. Veksten der var på 3,8% i forhold til i fjor. 
Dette er første gang med vekst i det fylket siden 1. 
kvartal i 2013, sier Hagelien.

- Statistikken viser lyspunkter for arbeidsmarkedet i 
Norge. Det kan se ut som bunnen ble nådd i løpet 
av 2016 og at man nå går mot lysere tider. Samtidig 
er det verdt å merke seg at det er noen få 
yrkesområder som løfter helheten.

Barometer for næringslivet

- Bemanningsbransjen er en av de mest 
konjunkturfølsomme bransjene og kan dermed ses 
som et barometer på utviklingen i norsk arbeidsliv. 
Etter stabilisering i 2. og 3. kvartal ser bransjen nå 
ut til å ha fått vind i seilene. Dette er ikke bare gode

signaler for for bemanningsbransjen men også for 
norsk økonomi, ifølge fagsfjefen i NHO Service.

På landsbasis er det til dels store variasjoner i 
markedsutviklingen. Det er verdt å merke seg vekst i 
16 fylker. Akershus alene hadde en vekst på 13,2%. 
Samtidig er det nedgang på 26,6% i Møre og 
Romsdal.

Mot bedre tider

Det yrkesområdet med mest positiv utvikling i 4. 
kvartal var bygg og anlegg med 24,2% oppgang. 
Også innen oppvekst og utdanning er det solid vekst 
på 15,6%.

- Man må samtidig ikke glemme at det fortsatt er 
nedgang i 7 av 12 yrkesområder. Størst nedgang er 
det innen området helse og omsorg (-14,5%) og 
økonomi og regnskap (-11,5%). Konsekvensene av 
oljenedturen ser nå i stor grad ut til å ha blitt tatt ut, og 
at vi nå går mot bedre tider, sier Even Hagelien. 

Last ned statistikken her
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For første gang siden 2012 var det i 4. kvartal 2016 vekst i bemanningsbransjens marked. 
Hovedgrunnen til dette er solid utvikling innen bygg og industri. 
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På de regionale møtene legges det opp et 
spennende program hvor det både gis et generelt 
og et bransjespesifikt tilbud samt rom for 
nettverksbygging. 

For deg som vil delta på møtet i Kristiansand kan 
du lese mer og melde deg på her.

5. april: Kristiansand

30. august: Tromsø

8. november: Bergen

Regionale møter i NHO Service
I 2017 satser vi på bedre tilstedeværelse i regionene. I den forbindelse har vi tidfestet 
møter i Kristiansand, Tromsø og Bergen. 

Vi møtes i Kristiansand den 5. april.

Forholdet mellom yrkesområdene i 2016
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Vellykket medlemsmøte i Trondheim

Det var lagt opp et variert program med både 
generelt og bransjespesifikt innhold.

Adm. dir. i NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn, 
innledet møtet ved å understreke vårt ønske om å 
bli bedre kjent med medlemmene og få mer 
kunnskap om forventninger til organisasjonen i 
2017. Med dette for øye er det nylig gjennomført en 
medarbeiderundersøkelse. Denne ble gjennomgått 
på møtet. Av denne ser vi at det store flertall er 
fornøyd med medlemskapet men at det helt klart er 
potensiale til å bli bedre. Vi ser at advokatene gir et 
meget verdifullt tilbud til medlemmene. Samtidig ser 
vi at noen av medlemsfordelene er tilnærmet 
ukjente. Dette gjelder f.eks. Arbinn som er en 
verdifull kunnskapsbase som vi tror vil ha stor verdi 
for medlemmene.

Det var så fokus på NHOs arbeidslivsbarometer og 
arbeidet for å bistå de som faller utenfor inn i 
arbeidsmarkedet. Her holdt direktør for Arbeids- og 
inkluderingsbedriftene, Kenneth Stien, kontorsjef på 
Nav Værnes, Merete Storødegård og Janne Krohn-
Hansen som er regionsansvarlig for Ringer i Vannet 
innlegg. Når det gjelder Ringer i Vannet ble det 
understreket at det er et verdifullt samarbeid med 
bemanningsbransjen og at målet er at man i 
samarbeid kan hjelpe folk med særlige utfordringer i 
jobb.

Vi hadde fornøyelsen av å ha med oss NHOs tidligere 
informasjonsdirektør, Kåre Verpe. Han holdt et 
engasjert innlegg om hvordan deltakerne kunne få ut 
budskapet om sin bedrift i mediene. 

Etter lunsj holdt direktør for Arbeidsliv i NHO Service, 
Sigbjørn G. Mygland et innlegg om arbeidsrett hvor 
han blant annet fokuserte på sosiale medier.

Så var det tid for den bransjespesifikke delen. 
Bemanningsbedriftene samlet seg og fikk 
gjennomgang av fersk bransjestatistikk samt aktuelle 
juridiske og politiske saker for bransjen. Foruten 
fagsjef Even Hagelien deltok også Sigbjørn G. 
Mygland med informasjon på møtet. Stemningen var 
god og grunnlaget for etablering av et trøndersk 
bransjenettverk for bemanningsbransjen ble lagt.

Så var det tid for en seanse med fokus på forholdet 
mellom servicesektoren og det offentlige. Når bør det 
konkurranseutsettes? Når beveger offentlig sektor seg 
inn på næringslivets område og driver oppgavetyveri? 
Advokat Johan Henrik Bjørge innledet og 
Kommunalråd fra Høyre, Ingrid Skjøtskift holdt et 
tydelig innlegg. 

Til slutt var det lansering av Informasjonssjef Baard 
Fiksdal sin nye bok «Vikar». Boken blir presentert på 
neste side. 

Etter møtet samlet mange av deltakerne seg til sosialt 
samvær og hyggelig middag. 

Årets første regionale medlemsmøte ble holdt i Trondheim den 16. februar. Fra 
bemanningsbransjen stilte man sterkt. Nesten halve forsamlingen kom fra vår bransje.

BEMANNINGSNYTT nr. 1/2017
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Mulighetenes bransje
av Anne Birgitte Hjelseth

Å fortelle historiene til noen av menneskene er en god 
mulighet til å få folk til å forstå hvilken viktig rolle 
bemanningsbransjen spiller for norsk arbeidsliv, sier 
forfatter av boken "Vikar", Baard Fiksdal og 
informasjonssjef i NHO Service. Han har møtt 10 
personer som har startet sin karriere som vikar.

- Vi sendte ut en e-post til alle vi kjenner i bransjen og 
fikk inn forslag til over 150 historier. 10 som viser litt 
av mangfoldet ble valgt. Dette er mennesker fra 19 til 
71 år, fra alle kanter av landet, som har en ting til 
felles. De har i en viktig periode av livet valgt å være 
vikar. Noen av dem har fortsatt i flere tiår. De har 
realisert drømmer. De har skapt det livet som de 
ønsker seg. For de fleste vikarer er frihet og 
fleksibilitet viktig, sier Fiksdal.

- Bemanningsbransjen får ufortjent mye kritikk. Jeg 
må si det er utrolig arrogant når noen hevder bransjen 
som uønsket. Vi vet at 80 000 mennesker får jobb der 
hvert år. 60 prosent av disse er arbeidsledige eller 
studenter. Vi kan ikke frata dem denne muligheten til 
å komme inn i arbeidslivet. 30 prosent av de som 
kommer til Manpower hvert år går videre inn i annet 
arbeid. Vi snakker her om mange tusen mennesker 
som får en veldig viktig vei inn i arbeidslivet. 

Venstresiden i norsk politikk og flere fagforeninger 
ønsker å forby næringen og fjerne vikarbyråene. Det 
er ekstremt arrogant, sier han.

10 unike historier
Harald Hatlehol er 71 år, og oppdager at når man er 
blitt gammel, kjibbes man ut av arbeidslivet. Men, da 
står faktisk bemanningsbransjen der og sier: "Du 
kan jobbe så lenge du har helse og lyst". Det er det 
ingen andre bedrifter som vil la deg gjøre. Harald 
jobber nå i prosessindustrien på et 
fjernvarmenanlegg. Han har fortid som sjømann, og 
har jobbet med fryse- og fjernvarmeanlegg de siste 
30 årene.

Magnus Bechmann er 21 år. Det er veldig få i Norge 
som sier: "planen min er å bli popstjerne. Det er det 
eneste jeg vil." Dette er planen til Magnus. Men livet 
må finansieres før du slår igjennom. Da er det å 
jobbe i barnehage gjennom et bemanningsbyrå helt 
perfekt. For da kan du jobbe akkurat så mye som du 
har lyst, du får nok penger til at du klarer deg, og du 
kan spille og drive med konserter ved siden av. Og 
– mens boka blir skrevet – har Magnus hatt sitt 
gjennombrudd. Han var ukens artist i The Guardian

Fortsetter på neste side…

Hvert år får 80 000 mennesker jobb gjennom bemanningsbransjen i Norge. For noen 
kom vikarjobben som en redning da det så som mørkest ut. Finanskrise, skilsmisse 
eller annen nedtur. Som vikar fikk de nye muligheter. 

Baard Fiksdal har møtt 10 personer som har startet sin karriere som vikar. Les historiene i boka "Vikar".

BEMANNINGSNYTT nr. 1/2017
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og ble streamet fra avisens nettside. Han har nå utgitt 
sin første EP. Dette hadde vært dønn umulig hvis han 
ikke hadde jobbet for et vikarbyrå.

Så er det Lars. Han er nok betegnende for en hel 
generasjon nordmenn. De har ressurssterke familier, 
god utdannelse og de vokser opp i en kultur som sier: 
"Du kan klare hva som helst, alle veier er åpne for 
deg. Du kan bare velge og vrake." Og så blir det ikke 
sånn. Du får ikke jobb. Så må du flytte hjem tilbake på 
gutterommet, sitte der et helt år, og være skikkelig 
frustrert. Da er det godt å kunne dra ned til et 
bemanningsforetak i Sandvika som sier: "Vet du hva? 
Vi kan skaffe deg jobb i løpet av en uke!" Derfra går 
veien for Lars til Telenor, via et talentprogram og 
videre til jobb som avdelingsleder med ansvar for 20 
ansatte. Fra den absolutte fortvilelse, til å blomstre 
fordi det var et vikarbyrå som var effektive, som så 
deg, så hva du var god for, og fikk deg i gang. Det er 
det som skal til!

Ronny Kaastad er 33 år fra Bergen. Han opplevde 
vikarbyrået som sin siste sjanse. Ronny er vokst opp 
med alvorlig mobbing hele livet, uten å forstå hvorfor. 
I en alder av 20 år oppdager legene at han har en stor 
hjernesvulst. Den har bidratt til å stoppe hans 
fysiologiske og psykiske utvikling, hjernen hans er 
fortsatt 14 år gammel. Det er ikke da rart at han faller 
utenfor arbeidslivet og ikke får det til. En operasjon og 
annen behandling har nå hjulpet Ronny. Så står han 
der, skal forsøke bemanningsbyrå og tenker, "Dette er 
min siste sjanse". Får han ikke til dette, vil ikke andre 
arbeidsgivere ha ham, for da er CV'en hans blitt for 
dårlig. Når er Ronny i full jobb. Han sitter i kassa på et 
byggvarehus i Bergen.

Hanne Birgisdottir er 60 år. Hun har benyttet 
bemanningsbransjen for å innhente kompetanse. 
Hanne er en av de dyktigste sykepleierne på Island. 
Hun har vært leder av det internasjonale 
sykepleierforbundet og tre ganger Islandsk mester i 
basketball. Hun er superflink i alt! Hun ser på 
bemanningsbransjen som en buffet av kompetansen 
og forsyner seg grådig. Hun høster kompetanse og 
erfaring ved å ta vikariater ved utvalgte norske 
sykehus. Så reiser hun tilbake til Island. Hun 
benytter vikariatene som en måte å bli kjent med det 
siste innen hennes arbeidsfelt. Hun mistet hele sin 
formue under den Islandske finanskrisen. Da var det 
fint å kunne reise til Norge å jobbe som vikar på 
sykehus i Norge, og få dobbelt lønn. For pga
kronekurs og lønnsforskjell, er det en gullgruve å 
kunne reise til Norge å jobbe tre måneder som vikar 
hvert år. Så nå har hun bygget opp formuen sin 
igjen.

Annelise Brun, 48 år, reiser halve året. Det hun 
ønsker å eie har hun i en oppbevaringsboks i 
Drammen. Noen klær. Noen fotoalbum. Mange 
minner, men nesten ingen materielle verdier.Hun
jobber som vikar resten av året. Som vikar får hun 
arbeidsgiver til å betale bolig. Dette er det mange 
som ikke er klar over, i tillegg til at 
bemanningsbyråene finner deg jobb dekker de også 
bolig. Annelise ønsker en brukbar jobb, tjene mest 
mulig penger, og reise resten av tiden. Så akkurat 
nå er hun i Sør-Amerika. Hun har besøkt 110 land. 
Å reise er det mange som har gjort, men det å 
bestemme seg for ikke å eie noe, det er ikke vanlig. 
Det at det finnes bedrifter som er skreddersydd for 
også dette livet, som kan gi friheten og fleksibiliteten 
er verdifullt. Disse egenskapene er perfekte for 
henne.

Annelise Brun

BEMANNINGSNYTT nr. 1/2017
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Og så er det samfunnstopp Hilde Haugsgjerd, som 
har gått fra vikarjobben med å lage suppeposer hos 
Freia i Oslo da hun var i livskrise, til å bli en av 
toppsjefene i Schibsted. Hun forteller også litt om det 
å være vikar i mediebransjen.

Anette Bullard, 54 år, vokste opp i Pinsemenigheten, 
møtte mye motstand da hun ble skilt og valgte å reise 
til California. Hun havnet midt i den økonomiske 
krisen hvor hele nabolaget med "bankowned houses" 
ble avfolket. Familiene som eide husene flyttet til en 
teltleir på andre siden av elven, hvor de satt i teltet og 
så over på huset sitt. Anette havnet selv i økonomisk 
krise. Hun returnerte til Norge, uten fem øre. Da var 
det veldig godt å bli oppringt av et bemanningsbyrå 
med tilbud om jobb. Nå driver hun eget 
regnskapsfirma.

Når natten er på det mørkeste begynner en ny dag. 
Slik følte Nadi Adatepe, 50 år, sitt livs store krise. 
Redningen skulle komme fra en bemanningsbedrift. 
Nadi er fra Tyrkia. Han skriver dikt, spiller sjakk og 
sitter å diskuterer politikk på Jessheim sammen med 
venner. Han forelsket seg i en norsk dame, flyttet til 
Norge, satset alle pengene på et datafirma som gikk 
konkurs, kona fikk kreft og ble til slutt skilt. Livet rant 
med andre ord ut i sanden. Da er det et 
bemanningsfirma som får mannen på beina igjen. 
Mange bemanningsfirmaer har samme funksjon som 
arbeids- og inkluderingsbedrifter. De henter ut det 
beste av deg, får deg vist frem slik at du kan gjøre en 
god jobb, og så går du videre. Nå er Nadi badevakt 
på svømmehallen på Jessheim. Og han stortrives 
med det. Han har også en stor forretningsmulighet på 
gang, noe han skal bli verdensledende på. Men, det 
er hemmelig.

Den mest typiske vikar i Norge, er en polakk innen 
bygg og anlegg. Lukasz Budny kommer fra en liten

Det er derfor alle grunner til å sette av 
datoen den 22. juni og melde seg på 
allerede nå. Les mer og meld deg på her.

Årsmøtet legges inn i arrangementet, 
men vi vil selvsagt ta vare på tradisjonen 
med både en spennende konferanse og 
sommerfest med gode muligheter for 
nettverksbygging.

by, sør i Polen. Begge foreldrene døde da han var 
ganske ung. Han er vokst opp i veldig små kår, med 
brødre som har tatt seg av ham. Det første møtet 
med Norge for den polske unggutten er tolvtimers 
arbeidsdager, luselønn og svindel. Likevel går han 
på med krum hals. Lukasz jobber knallhardt for å 
skaffe penger til utdannelse og et nytt liv. Det er 
som å bli ranet som han sier, du jobber så hardt og 
så får du utlevert noen småpenger av en fyr som har 
lurt deg. Dette er en fortelling fra en side av 
samfunnet som veldig mange mennesker opplever. 
Men Lukasz kommer seg gjennom dette. I dag er 
han gift, fast ansatt i et bemanningsfirma som 
kundekonsulent og rekrutterer vikarer til bygg- og 
anleggsbransjen.

Uten denne arbeidskraften - stopper Norge
- Til alle som har fordommer i forhold til innvandrere 
er dette interessant lesning, sier Fiksdal. - Jeg har til 
gode å møte en innvandrer i våre bedrifter som ikke 
er et spennende menneske, som har positive 
verdier og som bidrar med fantastiske ting. Uten 
disse folka, er Norge virkelig ute å kjøre. Vi bør 
gjøre hva vi kan for å beholde dem, utvikle dem og 
få flere av dem. Fordi, hvis disse reiser seg og går 
for eksempel fra helse- og velferdsområdet, eller fra 
byggebransjen, har vi store problemer. Og husk - de 
har reist en lang vei for å komme seg hit, sier 
Fiksdal.

Boka "Vikar" ble lansert i Trondheim den 16. 
februar. Den distribueres medlemsbedriftene i NHO 
Service, politikere og til en del aviser. Dette er den 
tredje boken Fiksdal har skrevet om NHO-bedrifter 
og deres hverdag. Den første var om kvinnelige 
gründere og den andre om ledere med 
innvandrerbakgrunn som har gjort det godt i Norge.

Last ned boken som pdf her…

Årskonferanse den 22. juni 2017
Den 22. juni er det tid for bemanningsbransjens viktigste møteplass, #Bemanning2017. 
På grunn av endringer i vedtektene for NHO Service, flyttes også årsmøtet til 
Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering til denne datoen. 
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Myter og sannheter om bemanningsbransjen
av Even Hagelien

Bemanningsbransjen er blant arbeidslivets mest 
gjennomregulerte. Hovedregelen er at kunder bare 
kan leie inn medarbeidere fra bransjen hvis de har et 
midlertidig behov, og dermed også kunne ansatt folk 
midlertidig. For kunder som har tariffavtale kan det 
gjøres unntak fra denne snevre innleiebestemmelsen 
etter avtale med en fagforening. Som følge av 
vikarbyrådirektivet ble det fra 2013 innført et såkalt 
likebehandlingsprinsipp for utleide medarbeidere. Det 
innebærer at de har rett til de samme lønns- og 
arbeidsforholdene som de ville hatt om de i stedet 
hadde vært ansatt direkte i innleiebedriften.

For mange er bemanningsbransjen en inngangsport 
til arbeidslivet. Gjennomsnittlig tid man er ansatt i 
bransjen er fire måneder. Før jobben i 
bemanningsbransjen er de fleste arbeidsledige eller 
studenter. Et stort flertall av dem som slutter går til ny 
jobb. 

La oss se på de vanligste mytene. 

1) Bemanningsbransjen er stor og utfordrer den 
norske modellen.

Bransjen utgjør i overkant av én prosent av samtlige 
årsverk. Slik har det vært siden 2004. Bransjen er et 
supplement til det norske arbeidslivet, og er ikke i 
nærheten av å undergrave hovedregelen om faste 
stillinger direkte i bedrift. Når bransjen innen enkelte 
områder som bygg, har hatt større vekst enn andre 
steder, har det sammenheng med mangel på 
arbeidskraft i Norge. Bemanningsbransjen har vært 
flinke til å finne kvalifisert arbeidskraft landet trenger i 
andre EU-land. 

2) Det er kraftig vekst i bemanningsbransjen.

Siden 2013 har bransjen opplevd nedgang. Sist 
bemanningsbransjen hadde vekst var i 2012. Når det i 
enkelte statistikker ser ut som det er vekst, er det fordi 
organisasjonsgraden har økt. Dermed har man 
mulighet til å samle data fra et bredere tilfang av 
bedrifter. 

3) Bransjen preges av øst-europeiske 
bygningsarbeidere  

Kun en firedel av bransjens aktivitet knytter seg til 
bygg- og anleggsindustrien. Flertallet av dem som 
arbeider i bransjen er norske. Bransjen er blant annet 
viktig arbeidsgiver for deltidsarbeidende studenter. 

Vi vet at for 40 prosent av de ansatte ville 
alternativet vært arbeidsledighet.

4) Kontraktene bransjen er ulovlige. 

Faste ansettelser uten rett til garantilønn mellom 
oppdrag i bemanningsbransjen er det vanlige. Dette 
har sammenheng med hovedregelen om at man 
bare kan leie inn personell fra bemanningsbransjen 
hvis man har et midlertidig behov. Dette innebærer 
ustabil tilgang på oppdrag ettersom 
bemanningsbransjen bemanner etterspørselstopper 
i arbeidslivet. Oppmykningen i reglene om 
midlertidige ansettelser, hvor det ikke samtidig ble 
åpnet for parallell regulering av innleie, forsterker 
den ustabile tilgangen til oppdrag. Denne kontrakten 
er etter NHOs syn lovlig og uproblematisk. Ved 
lovendringene i år 2000, hvor det ble åpnet for 
innleie fra bransjen på alle felt, ble det lagt til grunn 
at en vanlig og akseptert kontraktsform var fast 
ansettelse uten garantilønn. Dette ble også lagt til 
grunn i tariffavtale mellom daværende HSH (nå 
Virke) og Handel & Kontor fra samme år. 

5) Uklar grense mellom bemanningsbedrifter og 
underentreprenører.

Gjennom reguleringen av bemanningsbransjen i 
arbeidsmiljøloven er det ikke noen uklar grense 
mellom utleie av personell og 
entreprise/outsourcing. Bemanning betyr at 
personer som er ansatt i et bemanningsbyrå 
arbeider under kundens styring og kontroll. 
Bemanningsbedriftens rolle og ansvar er dermed 
bare å levere rett person. Ansvaret for resultatet av 
arbeidet har kunden selv. Påtar man seg ansvar for 
arbeidsresultatet er man ikke lenger et 
bemanningsbyrå men en underentreprenør. Da 
gjelder ikke reglene for bemanningsbransjen. 

Er det behov for ytterligere regulering?

Problemer vi har skyldes normalt utilstrekkelig 
håndhevelse av eksisterende regler. Det er en dårlig 
idé å kompensere for mangelfull håndhevelse av et 
regelverk med ytterligere lovmessige begrensninger. 
Det rammer bare de seriøse bemanningsbedriftene 
som følger loven. Ved styrket håndhevelse av 
reglene og økt satsing på tilsyn, vil man se at 
dagens regelverk er tilstrekkelig, og at det på noen 
felt er for strengt. 

Bemanningsbransjen angripes stadig oftere.  Det etterlyses strengere regulering. Dette 
er feil medisin til feil pasient. Mange av angrepene som rettes mot bransjen er 
urimelige og basert på myter. 
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9

Gjør dere klar for ferdighetsrevolusjonen 

Beslutningstakere og eksperter har lenge forsøkt å 
finne et svar på hvordan ny teknologi vil påvirke 
tilgangen på jobber. Flere jobber, annerledes jobber, 
færre jobber eller ingen jobber. Alle har vært blant 
spådommene for en fremtid der roboter og kunstig 
intelligens inntar arbeidsplassene.

– Få forteller arbeidstakere hvilke krav den nye 
teknologien stiller til dem. De må fornye ferdighetene 
sine i et høyere tempo enn tidligere for å holde seg 
relevante for de jobbene som vil komme, men som vi 
ennå ikke har sett, sier konsernsjef i ManpowerGroup
Maalfrid Brath.

Konturene av en ferdighetsrevolusjon
ManpowerGroups undersøkelse «The Skills 
Revolution» ble lagt fram under World Economic
Forum i Davos denne uken. Pilene peker i retning 
av mer effektive løsninger, der de som ikke henger 
med vil måtte stå på sidelinjen og se på at den 
digitale revolusjonen tar form.

– Det er hevet over enhver tvil at den teknologiske 
utviklingen vil revolusjonere mange næringer. Våre 
undersøkelser viser imidlertid at de fleste 
arbeidsgivere mener oppdaterte ansatte, ikke færre 
ansatte, er svaret på utviklingen, sier Brath.

Mer enn 90 prosent av de 18 000 respondentene 
fordelt på 43 land og ulike industrier, forventer at 
deres organisasjon vil bli berørt av digitalisering i 
løpet av de neste to årene.

Opptil 45 prosent av dagens betalte yrker kan bli 
automatisert med nåværende teknologi. Likevel tror 
83 prosent av arbeidsgiverne at de kan bevare eller 
øke antallet ansatte de neste to årene. Det 
forutsetter imidlertid at de ansatte lykkes med å 
fornye ferdighetene sine.

– Læringsevne og læringsvillighet er de store 
differensiatorene i fremtidens arbeidsliv. Dagens 
arbeidstakere må forberede seg på å lære gjennom 
hele karrieren, også innenfor nye fagområder, sier 
Brath.

IT og HR kommer best ut
Mens industriell produksjon og standardiserte 
administrasjonsoppgaver er ventet å bli erstattet av 
roboter, er det ventet en tilvekst av arbeidsplasser 
innenfor IT og HR.

– Stadig flere næringer trenger ansatte med IT-
kompetanse for å utnytte mulighetene som ligger i 
den nye teknologien. Etterspørselen etter HR-
stillinger og andre jobber som er rettet mot kontakt 
med mennesker er også ventet å øke. Etter hvert 
som de standardiserte oppgavene forsvinner, vil 
behovet for å lære nye ferdigheter øke, sier Brath.

Last ned rapporten her…

Digitalisering og kunstig intelligens vil snu opp ned på arbeidslivet slik vi kjenner det. 
Ni av ti arbeidsgivere tror digitalisering vil påvirke deres organisasjon allerede de 
neste to årene, viser ny undersøkelse fra ManpowerGroup.
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Unge ansatte bekymret for å bli overflødige

Det fremkommer i RAMA (Randstad
Arbeidsmarkedsanalyse), som baserer seg på en stor 
undersøkelse blant over 2000 norske ledere og 
ansatte. Undersøkelsen er gjennomført av Respons 
Analyse, på vegne av Randstad Norway. 

Her svarer 20 prosent av de ansatte at de er redde for 
at kompetansen de sitter på kommer til å bli utdatert 
mens de fortsatt er yrkesaktive. Går vi nærmere inn i 
tallene, ser vi at de over 55 år er langt mindre redde 
for å bli utdaterte enn det de yngre arbeidstakerne er. 
Mens 16 prosent av de over 55 år uttrykker 
bekymring, gjelder det samme for 23 prosent av de 
under 45 år.

– Først og fremst er det positivt å se at en del av 
dagens arbeidstakere begynner å innse at 
arbeidslivet kommer til å endre seg kraftig på relativt 
kort tid, men fortsatt er tallet lavt, og jeg tror vi 
kommer til å se en betydelig økning her fremover. At 
unge er mer bekymret enn de eldre er nokså naturlig, 
all den tid de kommer til å ha mesteparten av sitt 
yrkesaktive liv i et samfunn i kontinuerlig endring, der 
nettopp kunsten å lære nye ting fortløpende er helt 
nødvendig. For den enkelte, for virksomheten – og for 
samfunnet, sier Eivind Bøe.

Ansatte tar ansvar selv

Randstad har også spurt den andelen ansatte som 
bekymrer seg om hva de selv gjør for å unngå å bli 
utdaterte. Av disse svarer nærmere 3 av 10 at de 
satser på faglig utvikling gjennom kurs og 
etterutdanning gjennom jobben, mens bortimot 6 av 
10 sier at de fokuserer på å tilegne seg ny kunnskap

kontinuerlig, så de evner å omstille seg og ikke ”gror 
fast”. Bøe synes det er positivt at ansatte selv tar 
grep og ansvar om egen karriere. 

– Dette er helt i tråd med det lederne vektlegger 
som viktige egenskaper for sine ansatte. Mer enn 6 
av 10 mener at evnen til å omstille seg og tilegne 
seg ny kunnskap er en av nøkkelferdighetene i 
moderne arbeidsliv, sier Randstad-sjefen.

Ansatte i privat sektor er langt mer bekymret enn de 
i offentlig sektor. Mens 28 prosent av alle som 
jobber i privat næringsliv uttrykker bekymring for at 
den teknologiske utviklingen vil gjøre dem 
overflødige, svarer kun 13 prosent av de som jobber 
i det offentlige det samme.

– Store endringer vil skje i de fleste bransjer og 
sektorer, og vi må alle ta ansvar for egen fremtid. At 
ansatte i privat sektor er mer bekymret enn i offentlig 
sektor skyldes kanskje at de opplever et større 
innovasjonspress – drevet frem av 
teknologiutviklingen – for å sikre at virksomheten 
har konkurransedyktige produkter og tjenester å 
leve av også i fremtiden, sier Eivind Bøe.

Last ned rapporten her…

1 av 5 norske arbeidstakere er redde for at den teknologiske utviklingen kommer til å 
gjøre dem overflødige i løpet av yrkeskarrieren – og de yngre bekymrer seg mye mer 
enn eldre.

Adm. Direktør i Randstad Norge, Eivind Bøe
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Norge svakest i Norden på talentranking 

Global Talent Competetiveness Index, er en 
verdensomspennende undersøkelse utført av Adecco 
Group i samarbeid med INSEAD og Human Capital 
Leadership Institute of Singapore, måler 118 land på 
sin evne til å utvikle, tiltrekke og beholde talent. 

Resultatene for 2017 plasserer Norge på en 10. 
plass, bak de øvrige nordiske landene. Best i Norden 
er Sverige på en 5. plass. Øverst på listen troner 
Sveits, Singapore og Storbritannia. Årsakene til de 
sterke nordiske resultatene er et utdanningssystem 
der høyere utdanning er tilgjengelig for de fleste, samt 
nordisk arbeidskultur.

- Overordnet gjør de skandinaviske landene det godt 
på undersøkelsen, men vi bør ikke være for fornøyde 
med resultatene, sier Konsernsjef i Adecco Norge, 
Torben Sneve. – Norge har tradisjonelt fått drahjelp 
av et høyt lønnsnivå når det gjelder å tiltrekke talent, 
men vi må bli flinkere til å tenke internasjonalt når det 
gjelder rekruttering, og ikke minst utvikling av egne 
talent. 

Undersøkelsen viser at Norge har en spesiell 
utfordring tilknyttet talenter med global erfaring, 
sier Sneve.

- Internasjonal erfaring og nettverk er avgjørende 
for innovasjon, og nordmenn er generelt for lite 
villige til å reise ut. Vår høye levestandard gjør oss 
for komfortable her hjemme, vi må bli mer 
eventyrlystne. Arbeidsgivere er heller ikke flinke nok 
til å verdsette utenlandserfaring, sier han. 

- Når vi ser hvor viktig internasjonal erfaring er for 
innovasjon og nytenkning, er dette en reell 
utfordring for Norge. I et globalt arbeidsliv vil det bli 
stadig viktigere med internasjonal erfaring. 

Undersøkelsen viser at Norge har en spesiell 
utfordring tilknyttet talenter med global erfaring, 
sier Sneve.

- Internasjonal erfaring og nettverk er avgjørende 
for innovasjon, og nordmenn er generelt for lite 
villige til å reise ut. Vår høye levestandard gjør oss 
for komfortable her hjemme, vi må bli mer 
eventyrlystne. Arbeidsgivere er heller ikke flinke nok 
til å verdsette utenlandserfaring, sier han. 

- Når vi ser hvor viktig internasjonal erfaring er for 
innovasjon og nytenkning, er dette en reell 
utfordring for Norge. I et globalt arbeidsliv vil det bli 
stadig viktigere med internasjonal erfaring. 

Last ned rapporten her…

I en verdensomspennende arbeidsmarkedsundersøkelse rangeres Norge på 10. plass 
på en global måling over evne til tiltrekke, utvikle og beholde talent.

Konsernsjef i Adecco Norge, Torben Sneve.
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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

Viktig seier i rettsak om likebehandlingsprinsippet

Hovedforhandling i to saker (forent til felles 
behandling) vedrørende spørsmålet om rett til 
"full lønn" under omsorgspermisjon ved fødsel 
(14 dager) er "lønn" etter arbeidsmiljøloven §
14-12a første ledd, og dermed om det er 
omfattet av likebehandlings-prinsippet ble 
avholdt i Oslo tingrett før nyttår. 

Advokat Eva Schei fra NHO Service var 
prosessfulmektig for de saksøkte bedriftene. 
Dom i saken falt den 17. januar.

I en rettsak har bemanningsbedriftene Top Temp Engineering AS og Kelly Services 
Norway AS vunnet frem med at  omsorgspermisjon ved fødsel er ikke en del av 
likebehandlingsprinsippet. Saken ble ikke anket og er dommen er dermed rettskraftig.

For å spre det glade budskap om vårt 
kvalitetsmerke har vi laget tre reklamefilmer 
som oppfordrer til bruk av reviderte 
arbeidsgivere. De kan lastes ned her.

Dere oppfordres til å bruke reklamefilmene 
og spre dem på sosiale medier.

For bedrifter som har gjennomgått revisjon 
og er godkjent som Revidert Arbeidsgiver er 
det også mulig, mot et vederlag, å få logoen 
sin synliggjort på filmens avslutningsplakat. 
Ønsker man dette kan man ta kontakt med 
Hacienda Film på dag@hacienda.no. 

Reklamefilmer for 
Revidert Arbeidsgiver

Av dommen følger det at de saksøkte 
bemanningsbedriftene fikk fullt medhold i at 
omsorgspermisjon ved fødsel ikke er en del av 
likebehandlingsprinsippet. Det omfattes ikke 
av lønnsbegrepet ettersom det ikke er 
vederlag for arbeid og kan heller ikke anses å 
falle inn under utgiftsdekning.

Det er nå avklart at saken ikke vil bli anket. 
Dommen er dermed rettskraftig.  

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