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Koronakrise
Vi gjennomlever en ekstremt krevende tid. Konsekvensene
av korona pandemien er store, ikke minst for vår bransje. De
fleste har store tap og noen har mistet alle inntekter.
Dere skal vite at vi i NHO Service og Handel, siden krisen ble reell i
mars, har arbeidet konstant for å ivareta deres interesser. Det har vært
tett kontakt med myndighetene og den kritiske situasjonen, som mange
av dere er i, er gjort godt rede for. Vårt mål har vært å legge til rette for
best mulig tiltakspakker som kan forhindre at virksomheter går til
grunne og at arbeidsplasser forsvinner. Samtidig ønsker vi å synliggjøre
den samfunnsmessig viktige jobben som mange av dere gjør for å holde
hjulene i gang i vitale deler av norsk arbeidsliv.
Vi må forberede oss på at det vil ta tid før vi er tilbake til hverdagen.
Den verden vi kommer tilbake til når koronakrisen er over, vil være en
annen enn den vi kjente. Å finne jobb og bygge trygge arbeidsplasser vil
være ekstremt viktig for mange. Her kan bemanningsbransjen spille en
sentral rolle.

Krisepakkene
Les mer på side 2

Kompensasjonsordning
Les mer på side 4

Utredning om
seriøsitetsbestemmelser
Les mer på side 8
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Krisepakker: Tiltak for bedrifter
Det er vedtatt en rekke krisepakker med mål å hjelpe bedrifter gjennom
koronakrisen, og bidra til at færrest mulig mister jobben. Her er en oversikt over
tiltakene som er vedtatt og foreslått og som kan være relevant for
bemanningsbransjen.
Denne oversikten er delt opp i følgende grupper:
Kredittilgang, skatter og avgifter, lønn, permittering og
sykemelding og arbeidstid.

på kapital og likviditet. De justerer også en rekke av
sine andre tilbud når det gjelder tilskudd, lån og
garantier. Les mer her…

Kreditttilgang:

Styringsrenten kuttes

Kompensasjonsordning:

Styringsrenten ble 13. mars kuttet 0,5 prosentpoeng,
til 1 %. 20. mars ble den ytterligere kuttet med 0,75
prosentpoeng, til 0,25 prosent.

Stortinget vedtok den 7. april en ordning som skal
kompensere foretak for inntektsbortfall grunnet
koronakrisen. Se egen artikkel om dette på side 4. Les
mer her…
Garantilån for SMB og store bedrifter:
Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån
på inntil 50 millioner kroner per bedrift, og med
maksimalt tre års løpetid.
Ordningen var tenkt for bedrifter med opptil 250
ansatte, med mindre enn 50 millioner euro i
omsetning, men er åpnet også for større bedrifter. Les
mer her…
Statens obligasjonsfond gjenopprettes:

Regjeringen foreslår å gjenopprette Statens
obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder
kroner.
Tiltaket er rettet mot større norske selskaper,
uavhengig av bransje, som låner penger i
kredittobligasjonsmarkedet. Les mer her…
F-lån til bankene og IRB utsettes:
Norges Bank la fra 13. mars ut ekstraordinære F-lån til
bankene. 19. mars ble det lagt ut ytterligere
ekstraordinære F-lån. F-lån er det instrumentet som
primært blir brukt for å tilføre likviditet til
banksystemet, mot sikkerhet i verdipapirer til flytende
rente og gitt løpetid.
IRB-innføringen av kapitalkrav utsettes (krav som er
krevende for mindre banker å innfri).
Innovasjon Norge innfører tiltak for SMB:
Innovasjon Norge ned renten på lavrisikolån og
risikolån, samt tilbyr avdragsutsettelse for å hjelpe
små og mellomstore bedrifter med tilgang

Skatter og avgifter:
Arbeidsgiveravgiften vil bli midlertidig redusert og
innbetaling utsettes
Regjeringen har foreslått midlertidig kutt i
arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for mai og
juni. Soner med 0-sats (Nord-Troms og Finnmark) vil få
en samlet kompensasjon på 250 millioner. Det
konkrete forslaget vil komme 12. mai (revidert
nasjonalbudsjett, RNB). Innbetaling av terminen for
arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai utsettes til 15.
august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av
finansskatten. Det påløper ingen renter som følge av
utsettelsen.
Utsatt formuesskatt
Eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020,
kan få utsettelse med innbetaling av formuesskatt på
virksomhetsformue (arbeidende kapital) når den
forfaller til betaling i 2021. Eiere som kan
sannsynliggjøre at bedriften vil gå med underskudd, vil
kunne få redusert sin forskuddsskatt – som inkluderer
formuesskatten – i 2020.
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Redusert lav merverdiavgiftssats

Permittering, oppsigelse og sykmelding

Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre
fra 8 til 6 prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020
for bransjer som bl.a. reiseliv og deler av idretten.
Disse næringene har i utgangspunktet en
merverdiavgiftssats på 12 prosent.

Arbeidsgiverperioden redusert

Merverdiavgift (MVA/moms) utsettes
Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 14. april
2020 utsettes til 10. juni 2020. Det påløper ingen
renter. MVA-meldingen skal leveres 14. april som
normalt.

Forskuddsskatt for selskaper utsettes
Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inkludert
overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15.
april utsettes til 1. september. Gjelder ikke for foretak
som er naturressursskatt- og
grunnrenteskattepliktige.
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Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra
15 til 2 dager.
Arbeidsgiverperioden for sykepenger og
omsorgspenger blir redusert til 3 dager. Dette gjelder
sykepenger knyttet til koronapandemien.

Forlenget dagpengeperiode for permitterte
For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av
dagpengeperioden ved at Arbeids- og
sosialdepartementet gir en midlertidig forskrift om å
utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for
de som var permittert før 1. mars 2020. Dette betyr at
staten betaler dagpenger for permitterte utover
dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni.
Forlenget dagpengeperiode for oppsagte

Skatteetaten har midlertidig stanset ileggelse av
tvangsmulkt ved for sen levering av a-meldinger, mvameldinger og skattemeldinger.

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut
maksperioden på dagpenger, får utvidet
dagpengeperioden sin ut juni måned. Endringen vil
både gjelde for den ordinære dagpengeperioden som
fastsettes etter folketrygdloven § 4-15, og den særlige
stønadsperioden i § 4-19 for personer som har avtjent
militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste.
Siden reglene for arbeidssøkere og permitterte
utvides, gjøres det også endringer for personer som
mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb.

Les mer om tiltakspakker på Skatteetaten.no…

Forskutteringsordning dagpenger

Lønn:

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere
utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har
mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på
konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden
blir behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere
som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og
permittering.

Tilbakeføring av underskudd i bedriften
Bedrifter som går med underskudd i 2020, kan
tilbakeføre underskuddet, begrenset opp til kr. 30
mill., mot beskattet overskudd fra 2018 og 2019.

Tvangsmulkt stanses

Arbeidstakerne får "full lønn" i 20 dager ved
permittering
Kostnaden fordeles med to dager på arbeidsgiver, og
deretter 18 dager fra staten med lønn, men begrenset
oppad til 6G. Dette vil lette byrden for mange som
mister jobben.
Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger endres

Les mer om tiltakspakkene her:

Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes til
0,75 G. Denne gruppen sikres samtidig inntekt på
minimum 80 prosent av inntekten sin opptil 3 G i
permitteringsperioden.

• Nytt om permittering, sykepenger og
omsorgspenger
• Nyttig informasjon og verktøy på Arbinn.nho.no
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Kompensasjonsordningen
NHO Service og Handel som aktiv har bidratt med innspill til regjeringens
kompensasjonsløsning presenterer nedenfor hvordan din virksomhet kan beregne
kontantstøtten.
Din bedrift kan gjøre nytte av ordningen og motta
økonomisk kompensasjon direkte i form av utbetaling
fra staten dersom din virksomhet oppfyller kriteriene
for ordningen som beskrevet nedenfor:
Steg 1: Hvordan beregne omsetningsnedgangen for
din virksomhet
Du kan bruke ordningen dersom du har hatt et
omsetningsfall som følger:
Måned
Mars 2020
April 2020

Mai 2020

Omsetningsfall
20 prosent fall i
omsetning
30 prosent fall i
omsetning
30 prosent fall i
omsetning

Post
6300
6340
6395
6400
6700
6995
7040
7490
7500
8050
8150

Forklaringstekst
Leie lokale
Lys, varme
Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
Fremmed tjeneste (regnskap,rev.hon., rådgivning
o.l.)
Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
Forsikring og avgifter på transportmidler
Kontingenter
Forsikringspremie
Renteinntekt*
Rentekostnad*

*Netto av post 8050 og post 8150 kan defineres
som unngåelig fast kostnad

Omsetningsfall skal beregnes ved å sammenligne
omsetning i 2020 mot omsetning i 2019 for samme
periode. Dersom foretaket ikke var i drift i mars 2019,
skal januar og februar 2020 brukes som
sammenlignbar periode.

Du må foreta en vurdering av om det er hele, eller bare
deler av kostnadene knyttet til de aktuelle postene i
næringsoppgaven som er unngåelig faste. Her er det
viktig å gjøre en konkret vurdering av hver
kostnadspost. Bruk beste estimat og vurder
skjønnsmessig etter beste evne.

Det er omsetningen til bedriften som helhet som skal
legges til grunn, ikke omsetningsfall per varekategori
eller lignende. Omsetning av finansaktiva (aksjer og
verdipapirer) skal ikke regnes med i omsetningen.

Man kan legge til grunn at kostnadene du har med
minimumsdrift i løpet av pågående korona-krisen i sin
helhet kan defineres som unngåelig faste for hver av
postene som gjengitt over.

Gå videre til steg 2 dersom du har hatt en
omsetningsnedgang som gjør at din virksomhet
kvalifiserer til bruk av kompensasjonsordningen.

NB! Enkelte bedrifter har bokført franchiseavgift (som i
realiteten er betaling for husleie og forretningsførsel) på andre
poster i næringsoppgaven. Vår anbefaling er at du reposterer
disse til de riktige kontoene i næringsoppgaven slik at du får
med deg alle relevante kostnader som er unngåelig faste.

Steg 2: Hvordan beregne faste unngåelige kostnader
for din virksomhet
Du skal definere hvilke unngåelig faste kostnader du
har per måned gjennom å bruke tall fra
næringsoppgaven fra din bedrift. Kostnader til følgende
poster i næringsoppgaven kan helt eller delvis
defineres som unngåelig faste:
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Merk: Det er en viss fare for at det vil ta lenger tid å få
kompensasjon utbetalt dersom du flytter mange
kostnader fra andre poster i næringsoppgaven til de
som er gjengitt i tabellen. Dette henger sammen med
at det skal foretas en automatisk kontroll av
opplysningene før utbetaling finner sted. Ved stort
avvik i kostnadene per post i næringsoppgaven kan
den automatiserte kontrollen medføre at det må
foretas manuell kontroll av din søknad.
Steg 3: Hvordan beregne kompensasjonsbeløpet for
din bedrift

Steg 1 og steg 2 har gitt deg informasjonen du trenger
for å beregne kompensasjonsbeløpet til din bedrift.
Du beregner enkelt ut hvor mye kompensasjon du har
krav på ved å bruke følgende formel:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent x (unngåelig
faste kostnader – egenandel) x Justeringsfaktor.
Egenandel:
For bedrifter som er stengt av staten: 0,For øvrige bedrifter: kr 10 000,Justeringsfaktor:
For bedrifter som er stengt av staten: 0,9
For øvrige bedrifter: 0,8
Merk: Dersom din beregnede kompensasjon
beregnes til 5000,- eller mindre, foretas det ikke
utbetaling av kompensasjonsbeløpet.

Eksempel
Virksomhet Eksempel AS har hatt et omsetningsfall på 50 prosent i mars.
De unngåelig faste kostnadene ser slik ut:

Post
6300
6340
6395
6400
6700
6995
7040
7490
7500
8050
8150

Forklaringstekst
Leie lokale
Lys, varme
Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
Fremmed tjeneste (regnskap, rev.hon., rådgivning o.l.)
Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
Forsikring og avgifter på transportmidler
Kontingenter
Forsikringspremie
Renteinntekt*
Rentekostnad*
Sum unngåelig fast kostnad

Kompensasjon:
Kompensasjon for mars:

0,5 x (48 190,- - 10 000,-) x 0,8 = 15 276,-.

Virksomhet Eksempel AS foretar tilsvarende beregning for april og mai.

Kostnad for mars
22 000,7 500,6 000,1 500,4. 500,2 500,1 800,1 000,1 300,75,90,48 190,-
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Øvrig informasjon om kompensasjonsordningen
Det vil bli tilrettelagt for digital søknad om
kompensasjon via Altinn. Det er planlagt at løsningen
skal være i drift fra 17.april 2020.
Sørg gjerne for at din regnskapsfører har tilrettelagt
for at søknad kan leveres så snart som mulig etter at
man har åpnet søknadsportal.
Finansdepartementet skriver følgende om kryssjekk
og kontroll:
Den digitale tjenesten vil ha et innebygd
kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det
søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker.
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Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et
vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk.
Det vil også være en ordning med manuell
behandling for berettigede søknader som ikke
kommer igjennom den automatiske rutinen.

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i
søknadsprosessen vil det blir utført kontroller i
ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må
også kunne dokumentere tallene på et senere
tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller
revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.
Det er satt en øvre grense på 30 millioner kroner per
juridisk enhet per måned.

Koronaviruset – råd fra NHOs advokater
NHOs advokater har arbeidet på spreng for svare på medlemmenes arbeidsjuridiske
spørsmål som følge av koronasituasjonen. Spørsmål og svar legges fortløpende ut på
NHOs websider.

Der vil du, foruten råd fra myndighetene og
Næringslivets Sikkerhetsråd, blant annet finne råd om
permittering, dagpenger, pensjon, sykepenger,
reiseråd og karantene, arbeidstid, stengte barnehager
og skoler, samfunnskritiske funksjoner, personvern og
ferie.
Les spørsmål og svar her…

Det er lagt ut mye informasjon og råd på Arbinn, de
lukkede medlemssidene til NHO-fellesskapet:
• Permittering, råd og maler
• Sykefravær knyttet til korona
• Koronapandemien – informasjon og verktøy
• Nytt om permittering, sykepenger og oms.penger
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Internasjonal statistikk

Rett før koronakrisen tok over all oppmerksomhet, ble bemanningsbransjens
internasjonale statistikk publisert.

Statistikken viste at det internasjonalt fortsatt var
vekst innen private arbeidsmarkedstjenester på tross
av at store deler av verden opplever nedgangstider.
I 2018 sto bransjen internasjonalt på en omsetning på
473 milliarder Euro. Personalutleie var det største
området innenfor bransjen og sto for 80% av
omsetningen. De tre største markedene for bransjen
er USA, Japan og Storbritannia.
Last ned rapporten her…

World Employment Confederation og Covid-19
WEC følger nøye med på koronakrisen og det er jevnlige videomøter mellom
medlemmenes representanter for å følge hvordan bransjen preges av situasjonen.
En rekke land er betydelig mer preget av
koronasituasjonen enn Norge. I Frankrike har f.eks.
omsetningen i bemanningsbransjen falt med 75%. I
Sveits er nedgangen på 50% i gjennomsnitt. I flere land
er det nå fullstendig «lock down» hvor man bare kan
bevege seg ute en kort del av dagen og hvor man

begrenses til å bevege seg innen en kort radius fra
hjemmet. Flere steder må man medbringe
passerseddel som viser hvorfor man er ute. Med et
slikt system blir det vanskelig å holde åpen annen
virksomhet enn den helt nødvendige.
Les mer om Covid 19 på WECs sider…

Internasjonal informasjon om koronasituasjonen fra bemanningsbransjeforeninger
Her er en oversikt over informasjonssider om koronasituasjonen hos utvalgte
bemanningsbransjeforeninger internasjonalt.
Sverige: Kompetensforetagen
Danmark: Dansk Erhverv
Storbritannia: REC
USA: ASA
Frankrike: Prism’emploi
Staffing Industry Analysts: Covid 19 Resource Center
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Juridisk utredning om seriøsitetsbestemmelser
De siste årene har flere kommuner innført seriøsitetsbestemmelser for innkjøp av
tjenester. Mest kjent er Oslo-modellen. Systemer for å bidra til et seriøst arbeidsliv er
meget viktig, men i noen sammenhenger er det mulig at man har gått for langt, både når
det gjelder det arbeids-, personverns- og anskaffelsesrettslige.
Etter at det fra Fellesforbundet og BNL ble lagt frem
et forslag om den såkalte Norgesmodellen, bad KS
advokatfirmaet Wiersholm om å foreta en juridisk
vurdering av seriøsitetsbestemmelsene. Dette har
man gjort i en utredning som ble oversendt den 22.
januar.
Sett fra bemanningsbransjens side er utredningen
interessant siden den utfordrer flere av de reglene
som begrenser eller vanskeliggjør innleie fra
bemanningsbransjen. I utredningen står det at flere
av seriøsitetsbestemmelsene går ut over de kravene
anskaffelsesregelverket oppstiller mht.
oppdragsgivers plikter til å ivareta arbeidsforhold.
Noen går også ut over de lovlige utgangspunktene i
sektorlovgivningen.

vises det til veileder fra Nærings- og
fiskeridepartementet hvor det står at innleid personell
som inngår i underleverandørens arbeidsstokk ikke
anses som eget ledd i leverandørkjeden. Dette er
viktig ettersom dette er noe av det som tydelig skiller
underentrepriser og bemanningsvirksomhet fra
hverandre.

Jeg velger her ut noen punkter av særlig stor
betydning for bemanningsbransjen. Det oppfordres
likevel til at hele rapporten leses.
Krav om bruk av faste ansatte
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal arbeidet
utføres av fast ansatte i minst 80 % stilling, uavhengig
av om arbeidere er ansatt hos leverandøren eller
eventuelle underleverandører.
For innleid arbeidskraft må innleier stille krav om at
bemanningsbyråer praktiserer og kan dokumentere
minimum 80% stillingsandel og forutsigbare
arbeidsperioder.
Wiersholms vurdering er at kravet om stillingsprosent
hos leverandør og bemanningsbyrå kan være i konflikt
med arbeidsmiljølovens krav til likbehandling av fast
ansatte og ansatte som er midlertidig ansatt eller som
arbeider deltid.
I et anskaffelsesperspektiv mener man at kravene er
uforholdsmessige og konkurransebegrensende. De
har heller ikke tilstrekkelig tilknytning til leveransen.
Man mener derfor at en slik bestemmelse er ulovlig.
Bruk av underentreprenører
Wiersholm legger til grunn at et krav om maksimalt to
ledd i underleverandørkjeden er lovlig. I utredningen

Begrensning i adgang til å bruke innleid arbeidskraft
«Bruk av innleid arbeidskraft fra produksjonsbedrift og
bemanningsselskap skal varsles byggherren i rimelig
tid før oppmøte på byggeplass. Byggherren kan nekte
bruk der han har saklig grunn. Innleide arbeidstakere
som ikke er varslet byggherren, vil bli bortvist fra
byggeplassen.
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Innleie fra bemanningsbyrå skal kun skje innenfor de
vilkår og intensjoner som følger av arbeidsmiljøloven
og de aktuelle tariffavtaler, herunder kravet om
likebehandling i § 14-12a. All omgåelse av regelverk
skal forebygges.
Der det foreligger en lokal avtale om innleie, har
innleie- og utleiebedriften en gjensidig plikt til å
kunne dokumentere at innleiebedriften er bundet av
tariffavtale inngått med fagforening med
innstillingsrett og at avtalen om innleie er inngått
med tillitsvalgt.
Øvrig innleie fra bemanningsforetak, er kun tillatt i
samme utstrekning som midlertidig ansettelse og må
oppfylle lovens strenge krav. Innleiebedriften må
kunne begrunne og dokumentere grunnlaget.
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eller utleiers forhold. Det gir oppdragsgiver en
generell adgang til å nekte innleie ved saklig grunn.
Det tilsier også at kravet ikke har tilstrekkelig
tilknytning til leveransen.
Wiersholms vurdering er derfor at et kontraktskrav
som gir grunnlag for å begrense innleie utover den
strenge reguleringen som følger av arbeidsmiljøloven
på generelt grunnlag vil være problematisk i lys av
LOA § 4.
Wiersholms konklusjon er at kravet er ulovlig i et
anskaffelsesrettslig perspektiv.

Før innleie skjer, skal innleier stille krav om, og å få
fremlagt dokumentasjon på, at innleid personell har
gjennomgått grunnleggende opplæring i HMS.
Før oppstart og under prosjektgjennomføringen skal
innleiebedriften risikovurdere, informere og ha dialog
med utleiebedriften om generell og prosjektspesifikk
risiko forbundet med det aktuelle arbeidet.
For å sikre et effektivt vern mot omgåelse av krav til
dekning av utgifter til reise, kost og losji etter pkt. 8,
skal innleiebedriften stille krav om at innleid
arbeidskrafts bosted er definert i arbeidsavtalen. Ved
arbeid som krever overnatting utenfor definert
hjemsted, skal det dokumenteres betaling for
kostnader knyttet til reise, kost og losji.
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av
arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.»
Wiersholm skriver at begrensningen mht. innleid
arbeidskraft knytter seg til vurderingen av hva som
utgjør saklig grunn. Her legges det i utgangspunktet
derfor opp til en konkret vurdering i den enkelte
anskaffelse, og ikke et generelt forbud. Ettersom
leverandøren ikke har forutsetninger for å vurdere
når det foreligger saklig grunn, så vil kravet likevel
kunne oppfattes som et reelt forbud mot å bruke
innleid arbeidskraft.
Slik kravet nå er formulert, vil det etter Wiersholms
syn i realiteten kunne utestenge leverandører som
helt lovlig benytter innleie. Deres vurdering er derfor
samlet sett at kravet fremstår som uforholdsmessig
og konkurransebegrensende.
Videre knytter kravet seg ikke til arten av arbeidene
under kontrakten eller konkret opp mot leverandøren

Fra pressemeldingen da Oslo-modellen ble presentert.

Generelt.
Wiersholm gjennomgår hele «Norgesmodellen» og
setter spørsmål ved en rekke bestemmelser. Dette er
av interesse ettersom flere kommuner allerede har
innført liknende krav ved kommunale innkjøp. Særlig
fokus har det vært på bygg, men også andre områder
er tatt inn i ordningene.
Vi er glade for at KS innhentet utredningen fra
Wiersholm, og regner med at konklusjonene vil bli
tatt hensyn til når nye ordninger etableres. Samtidig
er det en forventning til at også kommunene som
allerede har etablert ordninger, foretar en
lovlighetsgjennomgang av disse med utgangspunkt i
konklusjonene til Wiersholm.
Det understrekes at arbeidet for et seriøst arbeidsliv
er meget viktig men at dette er mulig uten å bryte
anskaffelseslovgivningen.
Last ned utredningen her…

10

BEMANNINGSNYTT nr. 2/2020

Hvordan står det til?
Etter at koronakrisen stoppet Norge har vi med jevne mellomrom gjennomført
undersøkelser blant medlemmene for å sjekke situasjonen. Den siste undersøkelsen ble
foretatt i begynnelsen av april.
Av denne kan vi se at 94% av bemanningsbedriftene
har opplevd lavere etterspørsel eller kanseleringer av
oppdrag som følge av koronakrisen. 68% av
bemanningsbedriftene har opplevd problemer med å
levere tjenester som følge av koronaviruset. Så har vi
stilt spørsmål om bemanningsbedriftene har
permittert ansatte, og hvor stor andel av de ansatte
man eventuelt har permittert. Bare 13% av
bemanningsbedriftene har ikke foretatt
permitteringer. 42% har permittert opp til 25% av de
ansatte mens 17% har permittert 26-50% av
arbeidsstokken. 9% har permittert 51-75% av de
ansatte mens 19% har permittert alle. 88% ser det
som aktuelt å permittere flere innen kort tid som
følge av den pågående situasjonen. 13% av
bemanningsbedriftene har allerede foretatt
oppsigelser av ansatte, mens 26% vurderer ytterligere
nedbemanning. 30% av bemanningsbedriftene
opplever nå likviditetsproblemer. Koronasituasjonen
skaper stor usikkerhet og 38% av bemanningsbedriftene opplever en reell risiko for konkurs i tiden
som kommer. Blant bemanningsbedriftene er det
bare 2% som har opplevd økt omsetning den seneste
tiden. 4% har samme nivå på omsetning som
tidligere. 94% har nedgang.

Juridisk vakttelefon
Vi gir deg råd og veiledning i
arbeidsgiverspørsmål.
Dette er en gratis tjeneste for medlemmer.

18 juni!
Årsmøtet for Bemannings- og
rekrutteringsbransjen holdes
den 18. juni.
Om det ikke er mulig å møtes
fysisk vil vi benytte en videobasert løsning.
#Bemanning2020 og
sommerfesten har vi dessverre
måttet avlyse denne gang.

47 68 73 84
advokat@nhosh.no

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

