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Verdien av bemanningstjenester
Ny Analyse har skrevet en rapport hvor bemanningsbransjens 
samfunnsnytte blir kartlagt. Av rapporten fremgår det at 
bransjen utgjorde en verdiskaping på hele 15,2 milliarder 
kroner i 2017.

Sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv bidrar bemanningsbransjen til å 
redusere risiko for arbeidsgiver når man ansetter, noe som samtidig gjør 
veien inn i arbeidsmarkedet lettere for mange. Arbeidsledige kan 
dermed raskere komme i jobb, noe som reduserer friksjonsledighet og 
dermed også risikoen for langtidsledighet. For hver person som 
bemanningsbransjen bidrar til at blir inkludert i arbeidslivet sparer 
staten mellom 3- og 400 000 kroner. I en situasjon med 
arbeidskraftsmangel på enkelte områder bidrar bransjen til å dekke opp 
dette og dermed holde hjulene i gang og trygge andre arbeidsplasser. 

Rapporten viser at bemanningsbransjens aktivitet genererer store 
verdier for velferdssamfunnet. Utregningene fra Ny analyse viser at 
bransjens samfunnsbidrag tilsvarer finansiering av enten 12 000 lærere 
eller 16 500 sykepleiere i året. I 2017 utgjorde verdiskapingen 15,2 
milliarder kroner. Inkludert mva står bransjen for et skattebidrag på ca
7,6 milliarder kroner. Bemanningsbransjen bidrar til ca 1900 indirekte 
årsverk i andre bransjer.

Last ned rapporten her…

https://www.nhosh.no/publikasjoner/mappepublikasjoner/dokumenter/sammfunnsokonomisk-analyse-av-bemanningsbransjen/
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Årsstatistikken 2018

Bransjen omsatte 2,4% flere timer i 2018 
sammenliknet med året før. 

Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer 
enn 84.000 personer fikk jobb gjennom 
bemanningsbransjen i 2018. De utførte ca. 28.500 
årsverk, noe som viser at gjennomsnittlig tid man 
arbeidet i bransjen var ca. 4 måneder. 60% av de 
ansatte i bransjen var menn og 60 % var yngre enn 35 
år samtidig som 6% var mer enn 54 år.

-Når man gleder seg over vekst for andre år på rad, er 
det med en kraftig bismak på bakgrunn av 
lovendringene trådte i kraft ved nyttårDet forventes 
at disse vil dempe markedsutviklingen i 201, først og 
fremst fordi nye rammevilkår vil føre til høyere priser 
på bransjens tjenester, men også fordi rammene for å 
leie inn fra bransjen har blitt noe innskrenket

I 2018 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i 
NHO Service en omsetning som var 16,6% høyere enn 
i 2016. For utleie av personell var oppgangen 8% 
siden året før. Bransjen leverte 2,4% flere

arbeidstimer enn året før. Det er store variasjoner fra 
fylke til fylke. Mens det var 11,5% vekst i Rogaland 
sank markedet i Aust-Agder med 23,7%.

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 2018 var det største yrkesområdet for bransjen bygg 
og anlegg som sto for 35 % av bransjens arbeidstimer. 
Andre store områder er lager/logistikk og 
industri/produksjon. På 6 av 13 yrkesområder var det 
nedgang i solgte timer fra 2017 til 2018. Det er verdt å 
merke seg kraftig nedgang i yrkesområdet Helse og 
omsorg. Samtidig er utviklingen positiv innen HORECA, 
tekniske tjenester og oppvekst/utdanning.

Last ned statistikken her…

Politisk ble 2018 et svært krevende år for bemanningsbransjen. Lovendringer vedtatt 
i juni førte til at man fra årsskiftet måtte endre kontraktpraksis som man hadde fulgt i 
nesten 20 år. Markedsmessig var derimot 2018 ganske bra. 
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https://www.nhosh.no/contentassets/1cd40f9b02294ae88149d5c868e26b4f/bemanningsbarometeret-2018.pdf
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Statistikk 1. kvartal 2019

- I et ellers godt marked er det tydelig at 
lovendringene, som trådte i kraft fra nyttår, har hatt 
betydning for aktiviteten i bransjen.

Utviklingen i norsk økonomi gjenspeiles normalt av 
aktiviteten i bemanningsbedriftene. I første kvartal 
var det i stedet endrede rammevilkår fremfor 
markedet forøvrig som preget utviklingen i bransjen.

Justert for at påsken i år kom i 2. kvartal sank 
bemanningsbransjens aktivitet med 4,5%. Nedgangen 
i aktiviteten kommer i et kvartal hvor 
bemanningsbedriftene må omstille seg til nye 
kontrakter og nye krav til hvem som lokalt kan avtale 
utvidet innleie ut over lovens krav om midlertidig 
behov. På landsbasis er det varierende utvikling med 
vekst bare på Sørlandet (+1,7%) og Vestlandet 
(+0,3%).

Ser vi nærmere på aktiviteten i fylkene er det et 
sammensatt bilde hvor hovedbildet er et vanskeligere 
marked. I 1. kvartal var det bare vekst i tre fylker. I 
resten var det nedgang. Vekst-fylkene var Aust-Agder, 

Buskerud og Rogaland. I sju fylker sank aktiviteten 
med mer enn 10%. Andel innleie i Norge av totalt 
antall årsverk er nå på 1,3%. Prosentandelen har ligget 
på omtrent samme nivå siden 2005.

Bare vekst i 3 av 13 områder

På flere yrkesområder oppleves nå nedgang. I 1. 
kvartal var det bare vekst i 3 av 13 områder; IT, 
industri/produksjon samt oppvekst og utdanning. Det 
er verdt å merke seg nedgang på mer enn 25% på 
kundesenter/callsenter samt 13% innen helse og 
omsorg. 

Bygg og anlegg, som var et viktig mål for 
lovendringene, har også nedgang. Nedgangen er i 1. 
kvartal på 2,7% men det er grunn til å tro at effekten 
av lovendringene vil bli tydeligere fra 3. kvartal når 
overgangsordningen for lokale avtaler om utvidet 
innleie er over. Vi mottar nå mange rapporter om at 
innleieoppdrag innen bygg avsluttes etter første 
halvår.

Last ned statistikken her…

Mye tyder på at lovendringene som trådte i kraft fra nyttår umiddelbart har fått 
effekt i kraft av et svekket marked for bemanningsbransjen. Bare 3 av 13 
yrkesområder har vekst. Nedgangen totalt ble 4,5%.
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Abeidsplassen– alt av arbeid på én plass

Ny funksjonalitet og bedre brukervennlighet gir bedre 
tjenester som skal bidra til at flere kommer i jobb. 
Arbeidsplassen skal legge til rette for et oversiktlig 
arbeidsmarked, derfor samarbeider NAV med flere store 
arbeidsmarkedsaktører for å øke stillingsvolumet på 
arbeidsplassen.no. 

Stillingssøket gir en oversikt over ledige stillinger i hele 
landet. Det er ikke nødvendig å logge inn for å søke etter 
stillinger. 

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre på Arbeidsplassen?

Logger du inn som arbeidsgiver, kan du

• registrere stillinger

• søke etter kandidater

• lage kandidatlister

Jobbsøker som logger seg inn, kan

• lagre interessante stillinger som favoritter

• lagre søk på stillinger med de søkekriteriene en ønsker

• motta en e-post med stillinger basert på søket

• lage en CV og jobbprofil

• gjøre CV-en og jobbprofilen synlig for arbeidsgivere hvis 
en ønsker det

Informasjon om innlogging for arbeidsgivere

Du logger inn i tjenestene via ID-porten, med for eksempel 
MinID, BankID eller BankID på mobil. Du må også ha tilgang 
i Altinn på vegne av virksomheten du skal rekruttere for. 
Du finner mer informasjon om dette på arbeidsplassen.no. 

Nav har laget en animasjonsfilm slik at du kan bli bedre 
kjent med tjenestene på arbeidsplassen.no.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2019

NAV har laget et nytt møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere. På arbeidsplassen.no har NAV samlet 
nye tjenester som legger til rette for at arbeidsgivere og jobbsøkere kan finne hverandre på en enkel 
måte. Du som er arbeidsgiver kan enkelt finne den kompetansen du trenger. Jobbsøkere kan gjøre seg 
synlig for arbeidsgivere og søke etter ledige stillinger. 

https://arbeidsplassen.nav.no/arbeidsgivertjenester
https://www.youtube.com/watch?v=QTS-WOAl-ps&feature=youtu.be
https://arbeidsplassen.nav.no/arbeidsgivertjenester
https://arbeidsplassen.nav.no/
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Forslag om forbud mot bemanningsbransjen

Når Arild Grande i Fri Fagbevegelse gir uttrykk for at 
det er på tide å røske opp i bransjen vitner det om 
svært liten forståelse for alle de seriøse aktørene som 
bidrar til å holde hjulene i gang i bygningsbransjen. 
Mange av disse har også inngått tariffavtale. Et forbud 
mot innleie på Østlandet vil stoppe en rekke 
prosjekter og føre til at svært mange personer mister 
jobben.

Lave stillingsprosenter?

Det gis et inntrykk av at arbeidsavtaler med 
stillingsprosenter på under 5% er vanlige. Dette 
kjenner vi oss over hodet ikke igjen i. I en 
undersøkelse som ble foretatt i midten av februar 
fremgikk det at arbeidsavtaler med så lav 
stillingsprosent bare utgjorde 1,7% av tilfellene. Etter 
at NHO Service og Handel gikk ut til medlemmene og 
understreket viktigheten av så høye stillingsprosenter 
som mulig ser vi at det skjer en positiv utvikling – bort 
fra små stillingsprosenter og i retning av høye 
stillingsprosenter.

Forbud mot å ta jobb hos andre?

Arild Grande viser også til at de ansatte i 
bemanningsbransjen ikke får lov til å ta oppdrag fra 
andre enn det selskapet man er ansatt i – selv ved 
lave stillingsprosenter. Dette er helt feil og må bero på 
en misforståelse. Bemanningsbedriftene er helt 
oppmerksom på viktigheten av at de ansatte skal 
kunne jobbe så mye som mulig i løpet av året og det 
har i mange år vært vanlig at ansatte i 
bemanningsbedriftene har ansettelsesforhold i flere 
enn en bedrift. Dette fordi dette gir større fleksibilitet 
for arbeideren når det gjelder valg av oppdrag. Blant 
annet på grunn av likebehandlingsprinsippet, som 
sikrer den innleide samme vilkår som ansatte i 
innleiebedriften, vil noen oppdrag være mer 
attraktive enn andre.

I kontraktene som bemanningsbedriftene bruker er 
det ikke lagt opp til å begrense adgangen til flere 
ansettelsesforhold. I veiledningen til standard-
kontrakten understrekes det at arbeidstaker må stå 

fritt til å påta seg arbeid for andre arbeidsgivere så 
lenge man er ansatt i en deltidsstilling. Det er ønskelig 
å legge til rette for at arbeidstakeren skal ha mulighet 
til sysselsetting i en høyest mulig stilling. At en 
arbeidsgiver skal ha informasjon om andre 
arbeidsgivere er viktig for planlegging av 
arbeidsoppgaver og skal ikke begrense muligheten for 
arbeid hos andre. Det er dermed ikke noe forbud mot 
å ta jobb hos andre.

Konstruktiv dialog med Fellesforbundet

Siden bemanning til bygg skiller seg en god del fra 
andre områder hvor bemanningsbransjen leverer 
tjenester, ser man at det kan være av verdi å ha en 
egen ansettelseskontrakt skreddersydd bygg i stedet 
for å benytte den generelle kontraktsmalen. I denne 
forbindelse er det i gang en konstruktiv dialog med 
Fellesforbundet for å arbeide seg frem til en løsning 
som begge parter kan akseptere. Det er synd at man 
fra Arbeiderpartiet kaster seg på Rødt sitt forslag i 
stedet for å ha tillit til at arbeidslivets parter løser 
dette.

Bjørnar Moxnes i Rødt har fremsatt representantforslag om å forby bemannings-
bransjen. Forslaget oppnådde støtte fra Ap, SV og Senterpartiet, men ble likevel 
nedstemt på Stortinget. At Ap nå tar til orde for forbud mot innleie til bygg er likevel 
bekymringsfullt. Adm. direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn 
uttaler at dette er svært beklagelig og at premissene for beslutningen er helt feil.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2019

Adm. direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.
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Internasjonal konferanse om HMS i bemanning.

Ved siden av representanter for Arbeidstilsynet deltok 
fra Norge Jonas Bals fra LO og Even Hagelien fra NHO 
Service og Handel. 

På møtet ble det diskutert om det i seg selv er større 
risiko å arbeide i bemanningsbransjen eller om det 
bare er slik at bemanningsbransjen er til stede i 
situasjoner hvor risikoen er større både og utenfor 
bemanningsbransjen.

På konferansen var det høyt fokus på hvordan å 
forbedre kommunikasjonen mellom 
bemanningsforetakene og kundebedriftene for å 
forhindre at utleid personell faller mellom to stoler 
når det gjelder HMS-rettigheter. 

Det var også mye diskusjon om hvordan man kan løfte 
kompetansenivået om arbeidsmiljøbestemmelser i 
virksomheter som sender personell på jobb i andre 
EU/EØS land. 

Det var fokus på det delte ansvaret for HMS mellom 
innleier og utleier og viktigheten av risikovurdering og 
vurdering av kundebedrift fra bemanningsbyråets 
side.

Even Hagelien som norsk representant deltok i 
paneldiskusjon med arbeidsgiverrepresentanter fra 
Sverige og Frankrike samt arbeidstakerrepresentanter 
fra Portugal, Frankrike samt UNI Global Union.

Fra norsk side ble det poengtert at det fra 
bemanningsbransjens arbeidsgiverside er like stort 
fokus på HMS som arbeidstakersiden og at det er 
viktig at regelverket blir håndhevet for å unngå 
urettferdig konkurranse fra useriøse aktører som ikke 
ivaretar sine ansattes rettigheter og sikkerhet.

Den 6. og 7. mai arrangerte European Campaign of the Senior Labour Inspectors
Committee (SLIC) en konferanse med fokus på helse og sikkerhet for ansatte i 
bemanningsbransjen i EU og EØS. Konferansen ble holdt utenfor Lyon i Frankrike

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2019

Fra UNI Global understreket man tre områder som 
det bør satses på:

• Etablere et anonymt system for varslere siden 
mange ansatte i bemanningsbransjen ikke tør å 
heve stemmen av frykt for å ikke få oppdrag neste 
gang.

• Etablere en database for juridisk informasjon om 
HMS fra alle EU/EØS land for å bidra til bedre 
kompetanse ved grenseoverskridende aktivitet.

• Etablere revisjonsløsninger på HMS feltet.

Even Hagelien understreker at det var nyttig å delta 
på møtet, både når det gjaldt å få en bredere 
forståelse av problemstillinger rundt HMS i 
bemanningsbransjen og ved at det gav muligheter for 
konstruktiv dialog med fagforeningssiden.

Paneldiskusjon i Lyon.

Generalforsamling NHO Service og Handel 21.11.2019
Den 21. november arrangeres årets 
generalforsamling i NHO Service og Handel 
som også markerer organisasjonens 30-års 
jubileum. Ved siden av det formelle møtet 
legges det opp til et spennende program med 
spennende foredragsholdere og god stemning. 
Hold av datoen. Vi kommer tilbake med mer. 
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Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet

– Vi må bekjempe de kriminelle med alle midler. 
Arbeidslivskriminaliteten er en trussel mot det gode 
arbeidslivet vi har i Norge. Det er et ran fra 
fellesskapet og truer samarbeidet og tilliten i norsk 
arbeidsliv. Vi kan ikke sitte stille å se på at et av våre 
store konkurransefortrinn forvitrer, sier Nina Melsom, 
direktør for arbeidsliv i NHO.

NHO har nå lansert et e-læringsverktøy som skal 
hjelpe private innkjøpere slik at de kan hindre 
kriminelle aktører i å komme inn i kontraktskjeden.

Verktøyet er også nevnt i regjeringens akrimstrategi.

– Jeg er imponert over hvor konkret dette verktøyet 
er. Samarbeid er viktig i kampen mot akrim derfor er 
det bra å dele gode eksempler på hvordan man kan 
jobbe mot de kriminelle i arbeidslivet, sier 
statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids og 
sosialdepartementet.  

– Vi må stoppe de som stjeler fra felleskapet, sier Nina Melsom. Nå lanserer NHO et 
eget e-læringsverktøy slik at bedriftene kan hindre at kriminelle kommer inn i 
innkjøpskjeden.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2019

Melsom er tydelig på at NHO er en 
medlemsorganisasjon for det seriøse arbeidslivet og 
at bedriftene må ta et større ansvar gjennom sine 
innkjøp, ved å bruke virksomheter som ikke bryter 
regelverket.

– Arbeidslivet i Norge er godt for de aller fleste. Vi har 
høy sysselsetting, høy yrkesdeltakelse blant kvinner, 
de ansatte har stor frihet og det er liten avstand 
mellom ledere og medarbeidere. Norge er 
omstillingsdyktig, effektivt og produktivt, og vi er 
verdensledende på arbeidsmiljø. Dette må vi ta vare 
på.

Bruk verktøyet her…

Statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet og 
arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO under lanseringen av NHOs nye e-
læringsverktøy mot arbeidslivskriminalitet. 

Kurs i ledelse, organisasjonskultur og konflikthåndtering
NHO Service og Handel gjentar suksessen fra 
2018/2019 og presenterer LOK#2, kull nr. 2, av det 
eksklusive ledelsesprogrammet skreddersydd for oss i 
samarbeid med School of Management ved OsloMet . 
Programmet går over 2 samlinger på 5 dager. Den 
første samlingen er i Norge og den andre i Portugal.

Les mer her…

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-mot-arbeidslivskriminalitet-2019/id2628152/
https://learn.didac.no/nho/Public/ViewWebCourseAnonymously?id=4ce79128-7ea6-4e7e-8e05-bb3874678e4a&start=fcd0b2d1-71e0-4e04-89d4-d8fad2795737
https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/dette-lederkurset-fikk-mads-til-a-tenke-annerledes---genialt/


8

Ny Questback undersøkelse om stillingsprosenter i 
bemanningsbedrifter som leier ut til bygg -

Questback undersøkelse er i to omganger sendt ut til 
bemanningsbedrifter som leverer personell til bygg og 
anlegg. I februar 2019 ble det innhentet svar fra 47 
virksomheter som innbefatter alle de større aktørene 
gav svar. Undersøkelsen dekket 12943 
arbeidskontrakter i 2018 og 8687 arbeidskontrakter i 
2019. I mai 2019 ble det innhentet svar fra 51 
virksomheter med til sammen 9041 arbeidskontrakter 
innen bygg og anlegg.

Det ble gjort en undersøkelse av reelle 
stillingsstørrelser i 2018 (med tidligere 
bemanningskontrakt), februar 2019 med ny fast 
ansettelseskontrakt med stillingsgrad samt i mai 
2019.

I mai 2019 var det kun ca 2% av de inngåtte 
arbeidsavtalene hos virksomhetene som var med i 
undersøkelsen som var på 5% eller mindre.  Kun 
5,2% av stillingene lavere enn 20%. 42,2% ligger på 
mellom 20% og 49%.

Mer enn 50% av stillingsprosentene var over 50%. 
Av disse var 30% på mellom 80 og 100%.

Av bransjens motstandere gis det inntrykk av at det 
florerer med svært lave stillingsprosenter i 
bemanningsbransjen. Dette er ikke vårt inntrykk, og 
vi vil med jevne mellomrom sende ut Questback 
undersøkelser for å lodde stemningen

Ny undersøkelse av stillingsprosenter i bemanningsbedrifter som leier ut til bygg viser 
at andel stillingsprosenter under 20% fortsetter å gå ned.

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2019
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De siste trendene innen arbeids- og næringsliv
Vi gleder oss til den årlige Trendkonferansen den 29. august 2019. Hold av datoen!

NHO Service og Handels årlige trendkonferanse 
presenterer de viktigste trendene for våre 
medlemsbedrifter og de bransjen de tilhører. 
Programmet tar nå form og du får blant annet høre 
Kevin Green, leder og gründer i Whats Next
Consultancy.

På trendkonferansen deler han sin kunnskap om de 
nyeste trendene innen arbeids- og næringsliv.

Kevin Green er tidligere HR-sjef i British Mail og var 
leder for bransjeorganisasjonen REC, som 
representerer bemannings- og rekrutteringsbransjen i 
Storbritannia, i 10 år.

Han har i mange år vært en sentral kommentator om 
arbeidsliv i britisk media og har vært keynote speaker

på en rekke store konferanser i hele verden.

Han er inspirerende og engasjerende om fremtidens 
arbeidsliv, med typisk britisk humor.

Vi gleder oss til trendkonferanse 
og hagefest. Mer info kommer. 
Les mer om Kevin Green her…

Her vil du snart kunne 
lese mer om konferansen…

Meld deg på her…

Kevin Green, tidligere adm. direktør 
for den britiske bemannings- og 
rekrutteringsbransjen kommer til Oslo 
i august.

whatsnextconsultancy.uk.com/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/trend-2019/
https://events.provisoevent.no/nho/events/trendkonferansen-2019-130519/register
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Årsmøte og #Bemanning2019

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 utvikling, Revidert Arbeidsgiver, budsjett, handlingsplan og valg av 
styre for 2019-2020.

11:00 Lunsj #Bemanning2019

12:00 Velkommen til #Bemanning2019

12:15 NHOs Kompetansebarometer

Kompetansedirektør i NHO Are Turmo gir oss innblikk 
i næringslivets kompetansebehov i tiden som kommer.

12:45 Pause

13:00 Økonomien og Arbeidsmarkedet

Sjefsøkonom i Sparebanken1 Markets, Harald Magnus Andreassen 
gir oss en oversikt over utviklingen i norsk økonomi, noe 
som ikke minst for en konjunkturutsatt bransje som 
bemanningsbransjen er av stor interesse.

13:45 Pause

14:00 Fordomsfri rekruttering, framtid og en verden av roboter – Møt Tengai
Unbiased, verdens første fordomsfrie robotrekrutterer.

Elin Öberg Martenzon er Chief Innovation Officer i rekrutteringsselskapet 
TNG, hvor hun blant annet arbeider med å fjerne bias. Hun har fokus på å 
ta i bruk spennende teknologiske løsninger i rekrutteringsarbeidet og har 
med seg rekrutteringsroboten Tengai Unbiased.

14:45 Pause

15:00 Verdens beste arbeidsplass

Bård Brænde har bakgrunn fra to svært forskjellige miljøer. Han er utdannet 
siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fokus på strategi, organisasjon 
og markedsføring. I tillegg er han ekspert på improvisasjon og teatersport.

15:45 Avslutning ved bransjedirektør Even Hagelien

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…

Program for #Bemanning2019
Dato: 18. juni 2019

Sted: Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2019

https://www.tng.se/tengai
http://www.braende.no/
https://www.lofoten-fiskerestaurant.no/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/arsmote-bransjeforeningen-bemanning-og-rekruttering---bemanning2019/
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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

Vi gir deg råd og veiledning 
i arbeidsgiverspørsmål. 
Tjenesten er gratis for 
medlemmer.

Telefon: 47 68 73 84

advokat@nhosh.no

BEMANNINGSNYTT nr. 3/2019

Advokatvakten

Viktig informasjonsmøte

Bemanningsbransjen innen bygg har denne våren 
vært under et meget sterkt press fra fagbevegelse. 
Venstresiden av norsk politikk ønsker å forby innleie 
til bygg. Vi ser at vi må gjøre noen grep i bransjen for 
å ivareta en bærekraftig bransje og forhindre nye 
restriksjoner. 

Vi har over de siste månedene vært i en konstruktiv 
dialog med Fellesforbundet for å komme frem til en 
løsning som kan aksepteres av begge sider.

På møtet vil det bli gitt informasjon om status.

Meld deg på møtet her.

For bedrifter som leier ut personell til bygg og anlegg holdes det et informasjonsmøte 
den 17. juni fra 14:00 til 16:00. Møtet holdes på Næringslivets Hus i Oslo.

European Employment
Barometer
World Employment Confederation og 
Staffing Industry Analyst har nå publisert 
European Employment Barometer som er et 
interaktivt verktøy hvor du kan få innblikk i 
de sentrale arbeidsmarkedsindikatorene i 33 
land.

Se nærmere på European Employment Barometer 
her…

http://www.bemanningsbransjen.no/
mailto:advokat@nhosh.no
https://events.provisoevent.no/nho/events/informasjonsm%C3%B8te-for-Bemanningsbedrifter-som-leier-ut-til-bygg-og-anlegg/register
https://www2.staffingindustry.com/eng/Research/Research-Reports/Interactive-Research-Tools/European-Employment-Barometer

