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

Les mer og meld deg på her…
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Årsstatistikken 2017
Årsstatistikken 2016 med oversikten over virksomhetene med høyes 
omsetning er nå presentert. Aktiviteten i 2016 endte opp på samme 
nivå som året før.

Les mer om årsstatistikken fra side 2

Bli med den 19. juni!

https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/arsmote-og-bemanning2018/
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Markedet vokste i takt med norsk økonomi

I løpet av året ble det omsatt 7,7% flere timer i bransjen 
sammenliknet med året før. Dette var første gang med 
årlig vekst siden 2012. I den perioden har bransjen både 
opplevd nedgang som følge av endringer i rammevilkår og 
nedskjæringer i oljerelatert virksomhet.

Når man gleder seg over vekst igjen etter mange år med 
vanskelig marked, er det med en bismak. Aldri har 
bransjen vært utsatt for sterkere politiske angrep enn 
under valgkampen i 2017 og flere forslag til endringer av 
bransjens rammevilkår ble fremmet. Man legger til grunn 
at flere grunnleggende endringer av rammene for å drive 
bemanningsvirksomhet i Norge vil bli vedtatt i 2018, som 
blant annet vil føre til at bemanningskontrakten må fases 
ut. Når endringene trer i kraft forventes det at dette vil 
dempe markedsutviklingen. 
Førstogfremstfordinyerammevilkår vil føre til høyere pris 
på bransjens tjenester.

Bemanningsbransjen er en viktig inngangsport til 
arbeidslivet og har ved å sikre mer enn 80 000 personer 
jobb i løpet av 2017 bidratt til lavere arbeidsledighet og 
lettere vei inn i arbeidslivet for nyutdannede. Håpet er at 
man fortsatt kan ha en slik rolle i fremtiden.

I 2017 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO 
Service en total omsetning for hele sitt produktspekter 
som var 7,8% høyere enn i 2016. For utleie av personell 
var oppgangen 8,8% siden året før. Bransjen leverte 7,7% 
flere arbeidstimer enn året før. Vi ser store variasjoner fra 
fylke til fylke. Mens det var mer enn 22% vekst i Rogaland 
sank markedet i Hedmark med 5,4%.

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom 
bemanningsbransjen holdt seg ganske jevnt rundt 1 %. 
Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall 
årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på 
bemanningsbransjen. Bransjen vokser altså ikke på 
bekostning av andre ansettelsesformer men holder seg 
på et stabilt nivå.

I 2017 var det største yrkesområdet for bransjen bygg og 
anlegg som sto for 33 % av bransjens arbeidstimer. 
Andre store områder er lager/logistikk, 
industri/produksjon samt kontor/administrasjon. På 5 av 
13 yrkesområder områder var det nedgang i solgte timer 
fra 2016 til 2017. Det er verdt å merke seg kraftig 
nedgang i yrkesområdet Kontor og administrasjon. 
Samtidig er utviklingen positiv innen Oppvekst og 
utdanning, lager/logistikk/transport og 
økonomi/regnskap. 

Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer enn 
80.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen 
i 2017. De utførte ca. 26.800 årsverk, noe som viser at 
gjennomsnittlig tid man arbeidet i bransjen var ca. 4 
måneder. 56% av de ansatte i bransjen var menn. 62 % 
av de ansatte var yngre enn 35 år samtidig som 6% var 
mer enn 54 år.

Last ned statistikken her…

I 2017 snudde utviklingen i norsk økonomi og arbeidsledigheten sank etter en krevende periode, 
ikke minst på Vestlandet. Ikke uventet gjenspeiles dette i årsstatistikken fra bemanningsbransjen. 
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Årsverk utført av bransjen:
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De største bemanningsbedriftene
Her er en oversikt over de 30 største bemanningsbedriftene målt etter omsetning. Disse utgjorde 81,8% 
av omsetningen blant NHO Service og Handel sine medlemmer.

X

Firma Omsetning i 2017 % - andel av total

1 ManpowerGroup AS 3 566 238 431 20,36

2 Adecco Norge AS 2 991 539 469 17,08

3 Jobzone AS 1 350 303 000 7,71

4 Randstad AS 968 778 000 5,53

5 Personalhuset Staffing Group 558 608 524 3,19

6 Amesto Top Temp as 461 022 800 2,63

7 Eterni Gruppen AS 457 945 545 2,61

8 Centric 305 968 304 1,75

9 BackUp Gruppen 267 734 057 1,53

10 Kelly Services Norge AS 263 031 900 1,50

11 CBA Fagformidling AS 232 084 998 1,33

12 Dedicare Gruppen 212 150 701 1,21

13 Temp Team Norge AS 211 842 000 1,21

14 Stolt AS 204 199 126 1,17

15 Pedagogisk Vikarsentral AS 197 840 000 1,13

16 Konstali Helsenor AS 196 906 906 1,12

17 Academic Work Norway AS 192 237 000 1,10

18 Logent AS 185 212 235 1,06

19 Ambio Helse AS 167 408 254 0,96

20 Bemanningsbyraaet 153 777 130 0,88

21 Student Consulting Norge AS 146 381 921 0,84

22 Gråkallen Bygg og Utleie AS 134 836 837 0,77

23 People4you 131 545 000 0,75

24 People of Norway 128 577 428 0,73

25 Sonar AS 125 825 901 0,72

26 Propuro AS 125 718 038 0,72

27 Bjørg Fjell AS 102 789 778 0,59

28 Din Bemanningspartner AS 98 478 276 0,56

29 Azets People AS 94 182 000 0,54

30 Vikarkompaniet AS 91 289 446 0,52

Andre 3 187 872 306 18,2

Total sum 17 512 325 311 100,00

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. Les mer og meld deg på her…

http://worldemploymentconference2018.com/
http://worldemploymentconference2018.com/
http://worldemploymentconference2018.com/
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Her er programmet for dagen:

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. 4/2018

http://staffingindustry.com/
https://www.lofoten-fiskerestaurant.no/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/arsmote-og-bemanning2018/
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Trendkonferanse den 20. juni
For deg som vil ha med deg mye på kort tid inviteres det til en spennende konferanse og etterfølgende 
hagefest den 20. juni, altså dagen etter bemanningsbransjens store møteplass #Bemanning2018. 

NHO Service og Handel tilbyr halvdagskonferanse om viktige trender for medlemmene i tiden som kommer. 
Kjente forretningsmodeller utfordres og endres. Behov for ny kompetanse vokser og teknologiutviklingen går 
stadig fortere. Milleniumsgenerasjonens kunder og ledere setter helt nye krav til oss som arbeidsgivere, både 
innen B2C og B2B.

Her er noen av konferansens foredragsholdere:

Les mer og meld deg på her…

https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/trendkonferanse---hagefest---arsmoter/
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Avhengig av hvordan man opplever sin maktposisjon på 
arbeidsmarkedet, livsfase, kompetanse og andre 
personlige forhold, kan arbeidstakere ha ulik motivasjon 
for å jobbe gjennom et bemanningsbyrå. I denne 
artikkelen synliggjør forskerne mangfoldet av motiver og 
posisjoner blant arbeidstakere ved å konstruere en 
typologi hvor tiden som ansatt i bemanningsbyrå, opplevd 
ansettbarhet og grad av frivillighet knyttet til 
ansettelsestype står sentralt. Idealtypene er fersk, talent, 
buffer, fastlåst, sidebet, spesialist og søker. Slik ønsker de 
å synliggjøre variasjonen av erfaringer, maktposisjoner og 
forventninger til å jobbe gjennom bemanningsforetak, for 
å gi et innspill til en informert debatt på feltet.

Dette er ny norsk forskning som tegner et mangfoldig bilde 
av bemanningsbransjen, og viser at det er «lite fruktbart å 
diskutere bransjen som noe entydig positivt eller 
negativt», skriver de fire forskerne ved 
Arbeidsforskningsinstituttet.

Fagsjef for Bemannings- og rekrutteringsbransjen, Even 
Hagelien, understreker at det er av stor verdi at det 
forskes på bemanningsbransjen og at man presenterer 
kunnskap om bransjen som ikke er farget av ideologi 
verken for- eller imot virksomheten den representerer. 
Artikkelen fremstår balansert og synliggjør at det blir feil å 
generalisere om bransjen. Bemanningsbransjen er like 
mangfoldig som arbeidslivet som sådan.

På lanseringsseminaret den 8. mai takket Hagelien for en 
nyttig fagartikkel. Imidlertid stilte han spørsmål med 
begrepsbruken hvor man skriver om fastlåste 
medarbeidere i bemanningsbransjen. Han spurte om 
problemstillingen om fastlåste er et resultat av at 
bemanningsbransjen er mer inkluderende enn 
arbeidsgivere flest, og at en del som får muligheter der, 
derfor møter utfordringer når man skal gå videre. For disse 
er alternativet til bemanningsbransjen altså å falle ut av 
arbeidslivet. Å presentere fastlåsing som et problem som 
skapes av bemanningsbedriftene blir derfor feil. Tvert i 
mot er det bemanningsbedriftene som bidrar til at færre 

faller ut av arbeidslivet og at flere får innpass hos andre 
arbeidsgivere.

Uansett er det av stor verdi at det drives uavhengig 
forskning på bransjen. Artikkelen vil kunne være et godt 
utgangspunkt for videre forskning.

Et håp er at neste steg blir en «hvor ble de av?» 
undersøkelse basert på registerdata hvor man kan 
synliggjøre bemanningsbransjens rolle som inngangsport 
til arbeidslivet ytterligere

Last ned artikkelen her…

Vitenskapelig artikkel om bemanningsbransjen
I Søkelys på Arbeidslivet har forskerne Dag Ellingsen, Anders Underthun, Christin Thea Wathne og Mari 
Holm Ingelsrud (Alle fra Oslo Met Storbyuniversitetet) publisert en artikkel  basert på en undersøkelse 
med 1.259 respondenter fra den organiserte delen bemanningsbransjen i Norge.

BEMANNINGSNYTT nr. 4/2018

Kurs i offentlige anskaffelser i Bodø den 21. juni
Lær om de nye reglene i offentlige anskaffelser fra A til Å. Skal du levere tilbud til det offentlige, må du 
kjenne regelverket. Kurset holdes av NHO og kursholder er advokat Arnhild D. Gjønnes.

Les mer og meld deg på her…

https://www.idunn.no/spa/2018/01-02/arbeid_gjennom_bemanningsbyraa_i_norge_en_mangfoldig_typolo
https://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/nho-kurs/nho-kurs-offentlig-anskaffelser3/
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Ny rapport om forholdet mellom 
bemanningsbransjen og plattformsøkonomien

I prosjektet, som er utført av Centre for European Policy 
Studies (CEPS) og the Institute for Labor Economics (IZA), 
settes det fokus på å kartlegge forholdet mellom 
bemanningsbransjen og plattformsøkonomien. Et viktig 
formål er å klargjøre at det må være felles spilleregler for 
aktørene som driver bemannings-virksomhet og at det 
ikke er teknologien som benyttes som i seg selv avgjør 
rammevilkårene.

Det er grunn til å tro at fremtidens bemanningsbransje vil 
ta i bruk ny teknologi. Dette er positivt. Samtidig må man 
ivareta ansattes rettigheter og en rettferdig konkurranse. 

Prosjektet er gjennomført som en del av den sosiale 
dialogen mellom WEC Europe og fagforeningen UNI 
Global. 

I rapporten analyseres «the online platform economy» 
med fokus på størrelse og struktur, rammevilkår, tilgang 
på sosiale ytelser, opplæring, og innvirkningen på 
overganger i arbeidsmarkedet og deltakelse. Det gjøres så 
sammenlikninger til bemanningsbransjen. 

World Employment Confederation Europe og UNI Global Europe presenterte den 16. mai sitt felles 
forskningsprosjekt; «Online talent platforms, labour market intermediaries and the changing world 
of work». 

BEMANNINGSNYTT nr. 4/2018

Rapporten ble presentert på en konferanse i Brussel den 
16. mai. Blant rundt 100 deltakere som representerte 
arbeidsgiversiden, fagforeninger og EU var Maalfrid
Brath og Even Hagelien fra Norge.

Ved konferansens avslutning ble det signert en «joint 
recommandation» basert på rapporten. Her gir WEC 
Europe og Uni Global felles råd til  lovgivere, online 
talent plattformer og bemanningsbedrifter samt 
akademia.  I rådene understrekes blant annet behovet 
for lovgivning som sikrer rettferdig konkurranse mellom 
samme type virksomhet, behovet for å utvikle 
overførbare portable rettigheter og håndheving av 
dagens lovgivning blant annet regelverket om 
datasikkerhet. Det ble også gitt råd om viktigheten av å 
utvikle sosial dialog innenfor plattformsøkonomien.

Les mer og last ned rapporten…

http://www.weceurope.org/index.php?id=165
http://www.weceurope.org/fileadmin/templates/eurociett/docs/Social_dialogue/Joint_SSDC_Project_2017/WEC-Europe-UNI_Europe_online_talent_platforms_Executive_Summary_EN.pdf
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Global Talent Competiveness Index 2018

GTCI er nå publisert og kan lastes ned her. Norge og Oslo kommer godt ut. Her er årets rangering:

Hvert år presenterer Adecco Group, INSEAD og TATA Communications en studie hvor man rangerer 
land og sentrale byer når det gjelder evnen til å tiltrekke seg, utvikle og ivareta talent. Denne 
indeksen lages med utgangspunkt i at den menneskelige faktoren er helt avgjørende for nasjonal 
konkurransekraft.

BEMANNINGSNYTT nr. 4/2018

https://gtcistudy.com/
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Globalt svarer 68% at de er enig i 
dette, med India (85%) som mest 
enig og Nederland (47%) med 
lavest enighet.

Rapporten viser også at:

• 82% ønsker fleksibel arbeidstid                            
ettersom dette gir en god balanse                          
mellom arbeid og fritid.

• 65% ønsker å ha mulighet til å                                 
arbeide hjemmefra innimellom.

• 69% forteller at de jevnlig har                                         
møter person til person mens                                         
36% forteller at de har virtuelle                  
avdelingsmøter via video 
konferanser.

Hele rapporten kan lastes ned her…

Randstad Work Monitor Q1 2018 
I strid med det man vanligvis har trodd, er det fortsatt den tradisjonelle måten å arbeide på, altså å 
arbeide på et kontor i åpningstiden, som gjelder. Dette viser en undersøkelse som Randstad har 
foretatt i 33 land rundt verden.

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.  
Neste kurs som NHO holder om dette er den 30. mai på Biri. Les mer og meld deg på her…

https://workforceinsights.randstad.com/hr-research-reports-workmonitor-q12018
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/personopplysningsverktoy/innforing/
https://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/nho-kurs/nho-kurs-nye-personvernregler2/
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NHO Service og Handel
Bransjeforeningen
Bemanning og Rekruttering

www.nhosh.no 
www.bemanningsbransjen.no

Fagsjef Even Hagelien

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

NHO Service og Handel tilbyr et eksklusivt 
ledelsesprogram, skreddersydd i samarbeid med
School of Management ved OsloMet.

Kurset LEDELSE, ORGANISASJONSKULTUR OG 
KONFLIKTHÅNDTERING (LOK) er lagt til 

Oslo: 17.-21. okt. 2018 og
Lisboa: 26.-31. mars 2019

Målgruppen er toppledere og mellomledere i 
gründereide eller familieeide små og mellomstore 
bedrifter i NHO Service og Handel.

Les mer og meld deg på her…

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
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Obligatorisk ordning!

Ledelsesprogram skreddersydd småbedrifter
Driver du en gründereid eller familieeid bedrift? Vi har skreddersydd et lederprogram for deg i Oslo 
og Lisboa høsten 2018 og våren 2019

http://www.bemanningsbransjen.no/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/ledelsesprogram-skreddersydd-smabedrifter/
http://www.revidertarbeidsgiver.no/

