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Nye arbeidskontrakter
Den 4. juni besluttet stortingsflertallet lovendringer som vil 
få stor betydning for bemanningsbransjens rammevilkår. 
Endringene trer i kraft fra nyttår.

Stortinget har vedtatt en ny definisjon på hva som er å anse som fast 
ansettelse. Det stilles krav om at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for 
arbeid i form av et reelt stillingsomfang. Dette betyr at 
bemanningsavtalen som har vært i bruk siden før 2000 ikke lenger vil 
oppfylle kravene til å være fast ansettelse. Det arbeides derfor med å 
utarbeide en ny standardavtale for bemanningsbransjen. I fremtiden 
har alle alle som skal ansettes fast rett på en varig stillingsprosent. 

Adgang til midlertidige ansettelser ved midlertidig behov gjelder i 
bemanningsbransjen på lik linje med resten av arbeidslivet. Husk 
imidlertid at det midlertidige behovet må være hos bemannings-
bedriften. At kunden har et midlertidig behov betyr ikke at 
bemanningsbedriften har det.

Regjeringen foreslo en egen hjemmel for midlertidig ansettelse i 
bemanningsbedrift når personell leveres til å dekke vikariat hos kunde. 
Dette ble dessverre nedstemt av Stortingsflertallet. Les mer på side 2…
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Hva betyr lovendringene?

Den store hovedregel er at arbeidstaker skal ansettes fast, 
men at midlertidige ansettelser er lovlige gitt at visse 
betingelser er oppfylt. Per i dag har loven ingen definisjon 
av «fast ansettelse», men dette blir nå endret. 
Definisjonen er ment å synliggjøre hvilke krav som stilles til 
en fast ansettelse.

For det først må en fast ansettelse være løpende og 
tidsubegrenset, lovens regler om opphør av arbeidsforhold 
skal gjelde, samt at det stilles krav om at arbeidstaker 
sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt 
stillingsomfang. Arbeidsavtaler som ikke gir slik sikkerhet 
for arbeid vil etter dette ikke fylle kravene til en fast 
ansettelse.

Avtaler som ikke lenger vil oppfylle kravene til en fast 
ansettelse er bemanningsbransjens standardkontrakt (fast 
ansatt uten garantilønn) samt såkalte nullprosent-
kontrakter hvor arbeidsforholdet er benevnt som fast, 
men hvor arbeidstaker ikke gis sikkerhet for arbeid 
fremover i tid.

For mange bedrifter som leier inn fra bemanningsforetak, 
skjer det også en viktig endring når det gjelder grunnlaget 
for å leie inn. Innleie fra bemanningsforetak er tillatt i 
samme utstrekning som en bedrift selv kan ansette 
midlertidig på grunn av et midlertidig behov – for 
eksempel for å avhjelpe sesongvariasjoner, dekke opp 
vikariater eller ta av for arbeidstopper.

Avtale om innleie på annet grunnlag kan imidlertid inngås 
med de tillitsvalgte. Frem til nå har alle bedrifter med 
tariffavtale, lokal eller sentral, kunnet inngå avtale med 
tillitsvalgte om adgang til utvidet innleie ut over dekning av 
midlertidig behov.

Etter endringen gjelder dette bare hvis bedriften er bundet 
av en tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett, 
dvs. en fagforening med mer enn 10.000 medlemmer. 
Denne endringen innebærer at avtalenivået heves. 

Dette betyr at bedrifter uten tariffavtale eller bedrifter 
med tariffavtale som inngått med fagforening uten 
innstillingsrett ikke kan bruke denne muligheten, og bare 
kan bare leie inn dersom bedriften har et midlertidig 
behov. Det betyr ikke at innleieadgangen må være hjemlet 
i tariffavtalen eller at avtale om innleie må inngås med 
forbundet. Slik avtale kan fortsatt inngås med den lokalt 
tillitsvalgte. 

Hva er så konsekvensene av de nye bestemmelsene? 

Den tydeligste konsekvensen er at vi må lage nye 
standardavtaler for bemanningsbransjen. Dette arbeidet er 
i full gang og det legges til grunn at ny standard 
ansettelsesavtale i henhold til nye regler vil være på plass 
rett over sommeren.

Vi har en arbeidsgruppe som jobber med dette. Målet er å 
finne en avtaleform som er håndterbar for 
bemanningsbransjen samtidig som den oppfyller lovens 
krav. Dette tror vi at skal være mulig å få til. Bedriftene må 
imidlertid være forberedt på mer administrativt arbeid.

Bemanningsbransjen skal behandles på linje med resten av 
arbeidslivet. Det betyr at den adgang som gjelder til å 
benytte midlertidige ansettelser ved midlertidig behov vil 
gjelde for bemanningsbransjen på linje med resten av 
arbeidslivet. Husk imidlertid at midlertidig behov hos 
innleier ikke nødvendigvig betyr at bemanningsbedriften 
har dette.

Med mer rigide regler for ansettelser vil 
bemanningsbedrifter måtte være mer selektiv når man skal 
ansette enn tidligere. Dette vil kunne svekke 
inngangsportfunksjonen til bedriftene. Til syvende og sist 
vil de nye reglene ha størst negativ effekt for de som har 
størst utfordringer med å komme inn i arbeidslivet.

Innenfor områder hvor det leveres mye korttids-vikariater 
er det svært mange av kandidatene som ikke vil eller kan 
inngå faste arbeidskontrakter. Dette gjelder typisk innen 
helse, skole og barnehage. Det store flertall ønsker ikke 
fastlagt arbeidsplikt – ut over det enkelte oppdrag. 

Stortinget har vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven som får betydning for bedriftenes 
mulighet til å leie inn arbeidskraft. I tillegg er kravene til en fast ansettelse tydeliggjort ved en 
definisjon i loven. 

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2018
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Hele poenget med å ta oppdrag når det passer for dem er 
å kombinere jobb med f.eks. studier eller andre 
prosjekter. Innen helse er det mange som er fast ansatt et 
annet sted som sper på inntekter ved å ta noen oppdrag i 
ferier. Om man ikke finner kreative løsninger her, vil man 
miste tilgang på nødvendig personell for å holde hjulene i 
gang når noen blir syke eller det er ferietid. Her er 
eksempel på hvordan en student ser på situasjonen…

Mange opplever det som svært urimelig at man stiller krav 
til tariffavtale med forbund som har innstillingsrett (mer 
enn 10 000 medlemmer) for å kunne avtale utvidet 
innleie. Årsaken til at man tar tak i dette er problemer 
med misbruk av bestemmelsen innen bygg i Oslo-området. 

Regjeringen ønsket å knytte reguleringene til 
byggebransjen. Dessverre valgte stortingsflertallet å utvide 
dette til alle bransjer og ikke bare bygg. Vi tror at denne 
bestemmelsen vil få mest negativ effekt på andre områder 
enn bygg. Særlig i distriktene hvor tilgang på kvalifisert 
arbeidskraft kan være vanskelig vil innstrammingen kunne 
ha negativ effekt. 
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Bemanningsbransjen må samle eksempler

En forutsetning for at vi skal få til endringer i de regler som 
nå er vedtatt er at vi kan legge frem gode eksempler. Det 
holder ikke med ett og ett eksempel. Vi må kunne vise 
frem så mange eksempler at bransjens motstandere ikke 
kommer rundt dem. Dette betyr at det må samles opp og 
at vi må kunne fremlegge f.eks. 30 eksempler om gangen. 
Da vil det ha effekt.

Vi har i det siste året satset mye på å få frem argumentene 
for bemanningsbransjens samfunnsverdi. Problemet er at 
ideoligi fører til at argumentene blir ignorert av dem som i 
utgangspunktet er mot bransjen så sant de ikke kobles til 
ekte eksempler fra virkeligheten. 

Derfor understreker vi at samling av eksempler og kunder 
som kan fortelle om konsekvensene av nytt regelverk er 
core business for alle bemanningsbyråer. Det er dette som 
ivareta bransjens marked i fremtiden.

I stedet for at det gjøres skippertak når man får 
enkeltforespørsler om eksempler, må dette arbeides med 
jevnlig. Tilbakemeldingen fra politikerne var at vi ikke var i 
stand til å raskt nok fremskaffe gode historier og 
eksempler i forrige runde. Selv om gode eksempler ble 
presentert, kom de for sent til at de fikk tilstrekkelig vekt i 
debatten.

Eksemplene kan brukes i den politiske debatt, i media og 
ikke minst i forbindelse med evalueringen som skal 
foretas. Må vi nedprioritere satsing på utsatte grupper,

må dette synliggjøres. Må barnehager stenge på grunn 
av mangel på vikarer må dette også med. Er det 
bedrifter i distrikts-Norge som ikke klarer å skaffe nok 
kvalifisert arbeidskraft må dette synliggjøres. Må man 
avvikle ansettelser må dette med. Det er selvsagt også 
viktig å få med det som går bra. Historier om personer 
man har hjulpet, men kanskje ikke vil kunne hjelpe i 
fremtiden må være med.

Husk at dette er en sentral del av hovedvirksomheten i 
tiden fremover. Dette gjelder ikke bare de største 
aktørene. Alle må være på her for at vi skal få frem nok 
historier. Dette er helt sentralt for å sikre bemannings-
bransjens rammevilkår fremover.

Send gjerne eksemplene fortløpende til eha@nhosh.no, 
så videreformidles det til politikerne.

Det er viktig å understreke at vi har organisasjonsfrihet 
her i landet og at det ikke er slik at bedrifter uten 
tariffavtale med et av de største forbundene er useriøse.

Vi tror at kravet om tariffavtale med fagforening med 
innstillingsrett for adgang til å avtale utvidet innleie 
virker konkurransevridende i favør av store 
virksomheter på bekostning av små og mellomstore 
virksomheter i distriktene. 

Det er besluttet at de nye reglene skal evalueres, både 
når det gjelder effekten på norsk arbeidsliv og når det 
gjelder bransjens rolle i integrering av folk i arbeidslivet. 
For å synliggjøre konsekvenser av det nye regelverket er 
det viktig at alle bedrifter samler på eksempler. 
Eksempler fra virkeligheten har større effekt enn annen 
argumentasjon.

Last ned lovvedtaket her…

Det er bestemt at de nye reglene skal evalueres. Det skal blant annet ses på hvilke konsekvenser 
nye krav til ansettelseskontrakter har på bemanningsbransjens rolle som inngangsport til 
arbeidsledige for utsatte grupper. Videre skal det ses på konsekvenser for næringslivet.

Et eksempel.

http://nordnorskdebatt.no/article/hvorfor-strammer-arbeiderpartiet
mailto:eha@nhosh.no
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2017-2018/vedtak-201718-069/
https://www.youtube.com/watch?v=sk0o8GzoRGM&feature=youtu.be
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Bransjestatistikken 1. kvartal 2018

Bemanningsbransjen vokste 3,7% i 1. kvartal 
sammenliknet med samme periode i fjor. Markedet er 
altså fortsatt positivt selv om veksttakten nå synker.

Etter et år hvor man la utfordringen i oljesektoren bak seg 
og man langt på vei kunne friskmelde arbeidsmarkedet var 
det som forventet en positiv markedsutvikling i 1. kvartal. 
Det er likevel verdt å merke seg at veksttakten går ned og 
at enkelte store markeder nå møter utfordringer.

-Med det politiske kjøret som bransjen har vært utsatt for 
siste året og de endringer som er gjort i rammevilkår er 
det en utbredt bekymring i bransjen for at markedet vil bli 
betydelig strammere i tiden som kommer, sier fagsjef Even 
Hagelien.

Selv om markedet samlet sett øker moderat er det 
nedgang i flere steder. Det var i 4. kvartal nedgang i 
forhold til året før i seks fylker. På Sørlandet og i Midt-
Norge er nedgangen henholdsvis 1,7- og 2,4%.  Det verdt å 
merke seg en negativ utvikling i store markeder som 
Hordaland (-8,3%) og Trøndelag (-7%). Særlig positivt er 
det å se at solgte timer i Oppland vokste med hele 35% og 
at veksten i  Rogaland var på nesten 28%.

På 8 av 13 yrkesområder er det vekst forhold til samme 
kvartal året før. Særlig positiv utvikling var det innen lager, 
logistikk og transport (+30,7%) og tekniske tjenester 
(+29%). Innen kontor og administrasjon fortsetter 
nedgangen (-11,2%).

Last ned statistikken her…

Markedet for bemanningsbransjen økte i første kvartal, men veksttakten er synkende. Sørlandet og 
i Midt-Norge opplever tilbakegang, mens Oppland og Rogaland går sterkt opp.

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2018
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https://www.nhosh.no/contentassets/20932c89ace44fd785706e5dad9edb81/bemannigs012018.pdf
https://www.nhosh.no/contentassets/20932c89ace44fd785706e5dad9edb81/bemannigs012018.pdf
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ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer Q3 2018

Arbeidsgiverne forventer den største oppbemanningen på 
over seks år, viser Manpowers arbeidsmarkedsbarometer 
for perioden juli til august. Én av syv arbeidsgivere 
planlegger å oppbemanne. 80 prosent planlegger å bevare 
arbeidsstyrken som den er, mens bare fem prosent 
planlegger å bemanne ned.

– Samtidig sier stadig flere arbeidsgivere at det er 
vanskelig å finne kandidater med de riktige ferdighetene, 
sier Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower.

Arbeidstakere som er læringsvillige og nysgjerrige, har 
gode muligheter i det nye arbeidsmarkedet.

Optimistisk finans

I hele åtte av ni sektorer planlegger arbeidsgiverne å 
bemanne opp i tredje kvartal. Arbeidsgivere i bank- og 
finansnæringen er mest optimistiske, med netto 
bemanningsutsikter på +13%. Det er de sterkeste tallene 
fra sektoren på over to år, og 2 prosentpoeng sterkere enn 
på samme tid i fjor.

Utfordringer i Nord

Selv om etterspørselen etter arbeidskraft er på sitt 
høyeste nivå siden 2011 i Nord-Norge, indikerer flere 
regionale rapporter at arbeidsgiverne der synes det er 
vanskelig å få tak i folk med riktige ferdigheter. 

– Utviklingen vi ser i Nord-Norge illustrerer den pågående 
ferdighetsrevolusjonen. Hvilke ferdigheter bedriftene 
trenger endrer seg raskt, og hos mange selskaper samtidig.

Dermed får selskaper problemer med å fylle stillingene de 
lyser ut, samtidig som deler av arbeidsstyrken finner stadig 
færre jobbmuligheter, sier Spilde Monsen.

Optimisme i Vest

Sør- og Vestlandet har landets mest optimistiske 
arbeidsgivere foran tredje kvartal. Der er netto 
bemanningsutsikter på +15%, det sterkeste fra regionen på 
over ni år. En forbedring på henholdsvis 12 og 11 
prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og tredje 
kvartal i fjor.

Arbeidsgiverne i Oslo-området er mer forsiktige før tredje 
kvartal. De rapporterer om netto bemanningsutsikter på 
+2%, hele 8 prosentpoeng svakere enn forrige kvartal og 2 
prosentpoeng svakere enn samme tid i fjor.

Last ned rapporten her…

Det er seks år siden arbeidsmarkedet sist var så hett. Én av syv arbeidsgivere planlegger å 
oppbemanne, viser Manpowers arbeidsmarkedsbarometer.

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2018

– Stadig flere arbeidsgivere sier at det er vanskelig å finne kandidater med de 
riktige ferdighetene, sier Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower.

http://www.mynewsdesk.com/material/news/310122/download?resource_type=resource_attached_pdf_document
http://www.mynewsdesk.com/material/news/310122/download?resource_type=resource_attached_pdf_document
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På årsmøtet ble handlingsplan og budsjett for 2019 
vedtatt. Det ble videre gjort endringer i bransjens etiske 
retningslinjer. Ny artikkel 6 lyder: «Rekruttering av ansatte 
som er i oppdrag gjennom et annet bemanningsselskap 
skal ikke skje ved oppsøkende virksomhet i eller utenfor 
kundens lokaler eller på andre måter som er egnet til å 
skade forholdet mellom det andre bemanningsselskapet 
og kunden, hindre utføringen av den etablerte kontrakten 
eller påføre kunden skade eller ulempe. Bestemmelsen er 
for øvrig ikke til hinder for rekruttering av ansatte fra 
andre bemanningsselskaper.» Det ble også vedtatt en ny 
artikkel 12 med følgende ordlyd: «Ansattes frihet til 
fagforeningsmedlemskap skal ivaretas av arbeidsgiver. 
Press mot ansatte som følge av fagforeningsaktivitet er 
uakseptabelt. Dette gjelder også oppfordring til utmeldelse 
fra fagforening.»

I forbindelse med at bemanningsbransjen, på grunn av 
lovendring, må endre kontraktspraksis gav Årsmøtet styret 
fullmakt til å gjøre endringer i Revidert Arbeidsgiver så 
sant det ikke innebærer merkostnader for medlemmene.

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2018

Årsmøte og #Bemanning2018
19. juni deltok rundt 200 medlemmer på årsmøtet til Bransjeforeningen Bemanning og 
Rekruttering samt #Bemanning2018. Aldri har det vært større deltakelse på bransjens 
sommermøte.

Halve styret samt vararepresentanter var på valg. Her er 
styret for 2018-2019:

Styreleder: 
Maalfrid Brath, ManpowerGroup (Ikke på valg)

Styremedlemmer:
Espen Hem Jacobsen, Jobzone (Ikke på valg)
Torben Sneve, Adecco (Ikke på valg)
Lena Owrum Vonka, Lenas Helsepersonell (Valgt for 2 år)
Per Christian Johansen, Centric (Valgt for 2 år)
Eivind Bøe, Randstad (Valgt for 2 år)

Varamedlemmer:
Hilde Lekven, Personalhuset (Valgt for 1 år)
Arild Tjensvold, Hytech Personell (Valgt for 1 år)

Etter årsmøtet var det tid for bransjens årlige konferanse, 
denne gang under tittelen #Bemanning2018. Først 
presenterte NHOs sjefsøkonom, Øystein Dørum utviklingen 
i norsk økonomi, noe som ikke er helt uvesentlig for 
bemanningsbransjen.

Så ble det brukt god tid på de nylige lovendringene og hva 
dette har å si for bemanningsbransjen. Fagsjef Even 
Hagelien innledet ved å presentere de politiske 
utfordringene bransjen har møtt siste år og bakgrunnen for 
at det ble gjort lovvedtak til skade for bransjen den 4. juni. 
Det ble pekt på at reglene vil tvinge bransjen til omstilling 
men at dette er noe som man vil klare å håndtere selv om 
det vil være krevende.

Advokat i NHO Service og Handel, Tonje Thue Width, 
presenterte lovendringene hvilke muligheter som 
foreligger, både når det gjelder adgangen til faste og 
midlertidige stillinger med nytt regelverk. 

Nye varamedlemmer til styret, Arild Tjensvold og Hilde Lekven 
presenteres for Årsmøtet.

Styreleder Maalfrid Brath ønsker velkommen.

NHOs sjefsøkonom Øystein Dørum.
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Advokat Vegard Lund, som er prosjektleder for gruppen 
som utvikler ny standardkontrakt for bemanningsbransjen, 
presenterte prinsippene man arbeider etter når ny 
kontrakt utarbeides. Loven trer sannsynligvis i kraft fra 
nyttår. Ambisjonen er å ha en ny standardavtale og 
veileder klar i august. Rådet er å tilby nye arbeidstakere 
den nye arbeidsavtalen fra i høst. Eksisterende 
arbeidstakere må også gis tilbud om nye avtaler. Det ble 
satt av god tid til spørsmål fra forsamlingen.

Til slutt presenterte John Nurthen som er Executive
Director of Global Research i Staffing Industry Analysts, 
trender og utvikling i den globale bemannings og 
rekrutteringsbransjen. Han viste en del internasjonal 
statistikk og den internasjonale utviklingen i arbeidslivet 
fra tradisjonelle faste jobber til bruk av bemannings-
bransjen, selvstendige oppdragstakere og «the human 
cloud».

Adm. Direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie 
Kaltenborn avsluttet møtet med et innlegg om omstilling.
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Bransjenettverksmøte i Bergen

Møtet ble holdt på Radisson Blu hotellet på Bryggen i 
Bergen. 

Fagsjef Even Hagelien var på plass og gav først en 
presentasjon av markedsutvikling i Hordaland før han 
gjennomgikk status fra lovforslaget som lå til behandling 
på Stortinget. Bransjen står foran en omstilling og må 
belage seg på en ny hverdag. Han var tydelig på at 
arbeidskontraktene må skiftes ut.

Siste del av møtet ble viet til GDPR. Advokat hos NHO 
Hordaland gav en innføring i de nye reglene og gav råd 
om hvordan man må gå frem for å forhindre brudd på 
reglene.

Etter møtet ble det arrangert middag for 
bransjenettverket. Som det gjerne er i Bergen i slutten 
av mai, var det strålende vær og hele gjengen fikk plass 
rundt langbord ute i solen.

Fredag den 25. mai ble det holdt bransjenettverksmøte i Bergen. 35 representanter for 
bemanningsbransjen i Hordaland møttes til faglig påfyll og nettverksbygging.

John Nurthen fra Staffing Industry Analysts.

120 av deltakerne fortsatte til bransjens tradisjonsrike 
sommerfest på Lofoten Fiskerestaurant. Dette er 
utvilsomt norsk bemanningsbransjes fremste 
nettverksbyggingsarena.

Bergensnettverket.
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Det inviteres til bransjenettverksmøte på Sørlandet den 
30. august fra 12:00 til 14:00. Møtet holdes hos NHO 
Agder, Kjøita 6 i Kristiansand.

På programmet står informasjon om NHO Agder, 
markedsutvikling og ikke minst de nye rammevilkårene for 
bemanningsbransjen. 

Fagsjef for Bemannings- og rekrutteringsbransjen vil 
innlede om markedsutvikling og rammevilkår.

Hvis du vil være med, kan du melde deg på ved å sende e-
post til Lisbeth Holen på lisbeth.holen@adecco.no. 

Bransjemøte i Kristiansand den 30. august
Det arrangeres møte i bransjenettverk Sørlandet den 30. august. Hovedtema for møtet blir 
lovendringene og hva dette vil ha å si for bemanningsbransjen.
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Generalforsamling i NHO Service og Handel 
Dato for årets generalforsamling i NHO Service og Handel blir den 22. november.

Vi oppfordrer deg til å sette av  datoen i din kalender. 

Mer informasjon og mulighet til påmelding vil følge senere.

Kurs i Stavanger den 4. september
4. juni ble det vedtatt endringer av arbeidsmiljøloven som vil få direkte betydning for 
bemanningsbransjens virksomhet. NHO Service og Handel har laget et kurs hvor det gis informasjon om 
hvordan man som bemanningsbedrift bør forholde seg til de nye reglene.

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2019 og går ut på at

• Bransjen må endre kontraktspraksis. 
Bemanningskontrakten hvor ansatte ikke får en eksakt 
stillingsprosent må skiftes ut.

• Bare innleier med tariffavtale med et forbund som har 
innstillingsrett (mer enn 10 000 medlemmer) kan gjøre 
avtale med tillitsvalgte om adgang til å leie inn fra 
bemanningsbedrift ut over midlertidig behov.

Kursansvarlig er advokat Tonje Thue Width.

Tidspunkt: 4. september fra 12:00 til 15:00.

Sted: NHO Rogaland, Haakon VIIs gate 8 i Stavanger

Gratis for medlemmer

Påmeldingsfrist er 1. september men ettersom det bare 
er 30 plasser regner vi med at det blir fulltegnet lenge før 
den tid.

Meld deg på her…

mailto:lisbeth.holen@adecco.no
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/hva-betyr-endringene-av-aml-for-bemanningsbransjen/
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Høyesterett har avsagt dom om lønnsbegrepet i 
likebehandlingsprinsippet.

Den 4. juni i år avsa Høyesterett en dom av særlig 
interesse for bemanningsbransjen. Spørsmålet i saken var 
om godtgjørelse for reisetid (utenom alminnelig 
arbeidstid) var omfattet av lønnsbegrepet i 
tjenestemannsloven § 3B/arbeidsmiljøloven § 14-12a 
første ledd bokstav f. I så fall vil innleide ha krav på samme 
godtgjørelse for reisetid som de ansatte hos innleieren. 
Høyesterett kom til at dette var tilfellet, og godtgjørelse 
for reisetid er altså omfattet av likebehandlingsprinsippet. 

Bemanningsbransjen hadde håpet at Høyesterett skulle 
avsi en dom som ga klarhet i omfanget av lønnsbegrepet, 
slik at faren for at tvilstilfeller skulle oppstå i fremtiden ble 
vesentlig redusert. Dommen var dessverre ikke så klar som 
ønsket, men den gir likevel nyttig veiledning. På bakgrunn 
av dommen må det legges til grunn at lønnsbegrepet er 
videre enn det vi ut fra forarbeidene tidligere har ment. 
Lønnsbegrepet kan ikke utelukkende knyttes til "vederlag 
for utført arbeid", men kan også omfatte godtgjørelse ut 
over dette. 

Den 4. juni i år avsa Høyesterett en dom av særlig interesse for bemanningsbransjen. 

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2018

Høyesterett la vekt på at den innleide fikk mindre 
utbetalt fra sin arbeidsgiver enn om han hadde vært 
ansatt hos innleier, til tross for at han utførte samme 
arbeid og hadde samme forpliktelse til å reise. Ut fra 
dette må man nå, slik NHO Service og Handel ser det, 
knytte lønnsbegrepet ikke bare opp mot vederlag 
direkte for arbeidet, men også mot vederlag og 
godtgjørelse knyttet opp mot forpliktelser i 
sammenheng med arbeidet. På den annen side 
presiserte Høyesterett at ikke alle ytelser fra 
arbeidsgiver er omfattet. Det vil etter vårt syn etter 
denne dommen være naturlig å skille mellom ytelser 
som har en tilknytning til arbeidsutførelse, slik som 
reisegodtgjørelse for å reise til arbeid har, og ytelser som 
ikke har tilknytning til arbeidsutførelse, slik som for 
eksempel lønnskompensasjon ved omsorgspermisjon. 

Dommen i sin helhet kan leses her…

Høyesterett (Foto: Høyesterett)

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2018/avgjorelser-juni-2018/saknr-2017-206.pdf
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Bemanningsbransjens verdenskongress 2018
Fra 6 til 8 juni var representanter for bemanningsbransjen i hele verden samlet i Dublin til 
bransjens årlige verdenskongress. Mangfold var hovedefokus i år. World Employment
Confederation (WEC) tror på sosial innovasjon som grunnlag for å tilpasse 
arbeidsmarkeder til et stadig mer mangfoldig arbeidsliv.

Fra Norge stilte Maalfrid Brath som er nestleder i WEC 
Europe og Even Hagelien som leder WEC Economic Affairs
Committee og som møter i styret for WEC Global.

Bildet som ble tegnet på konferansen er et arbeidsliv full 
av motsetninger. Folk ønsker frihet i hvordan og når man 
arbeider men ønsker også trygghet når det gjelder sosiale 
rettigheter. Arbeidsmarkeder må ha evnen til å tilpasses 
endrede behov for kompetanse samtidig som det må sikre 
stabilitet.

Vi må forene motsetningene hvis vi ønsker verdens 
arbeidsliv til å være åpent, inkluderende og bærekraftig, sa 
president i WEC, Annemarie Muntz. Vår sektor har et 
ansvar for å bistå arbeidstakere og bedrifter gjennom disse 
omstillingene.

Gjennom to dager diskuterte ca 400 deltakere fra mer enn 
40 land de forskjellige problemstillinger knyttet til å 
håndtere nye utfordringer i arbeidslivet.

Spennende foredragsholdere som David McWilliams, Peter 
Cosgrove og Fons Trompenaars motiverte og utfordret 
forsamlingen og i en rekke paneldiskusjoner med god 
deltakelse av WEC medlemmer ble interessante og 
aktuelle problemstillinger diskutert.

Noen av presentasjonene er tilgjengelig for nedlasting
her…

De årlige verdenskongressene gir også en mulighet for 
medlemmene i WEC til å holde interne møter og 
gjennomføre generalforsamling for organisasjonen.

To nye styremedlemmer ble valgt; Charles Cameron fra 
Australia som den nye lederen for National Federations
Committee og Mark Toth som Manpowers nye 
representant. 

Verdenskongressen gir verdifull input i arbeidet for å 
representere bransjen og er også en meget verdifull 
nettverksbyggingsarena. Bemanningsbransjens 
internasjonale nettverk er velfungerende og tilgjengelig for 
alle medlemmer.

Etter konferansen benyttet Even Hagelien og hans danske 
kollega Jakob Tietge anledningen til å møte LinkedIn med 
tanke på fremtidig samarbeid.

Les mer her…

Styret for World Employment Confederation og ansatte i organisasjonen.

http://worldemploymentconference2018.com/
https://www.dropbox.com/sh/l69recs7nwpm64q/AABflOVHCXGvubA8PEB-2F_Oa?dl=0
http://www.wecglobal.org/index.php?id=110&tx_ttnews[tt_news]=798&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=705ebb9e0e3f298ae7781be653d13441
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Europas 4. beste arbeidsplass i undersøkelsen Great 
Place to Work: Adecco-konsernet

Adecco-konsernet, verdens lendende aktør innen 
HR og bemanning, er kåret til Europas 4. beste 
arbeidsplass blant multinasjonale bedrifter av 
Great Place to Work. Dette er tredje året på 
rad at konsernet kom blant topp 5 i 
undersøkelsen. I årets europeiske kåring har 
Norge sammen med ni andre land i Europa 
bidratt til resultatet.

«Denne prisen går til alle våre ansatte, fra 
Kristiansand i sør til Hammerfest i nord», sier 
Elham Binai, HR-direktør i Adecco Norge. «Vi har 
motiverte og talentfulle mennesker som ønsker å 
vokse med selskapets visjon om å skape et flott 
sted å jobbe for alle. Ansatte setter pris på den 
inkluderende lederstilen og følelsen av å være en 
familie», fortsetter Binai. Å være på topplisten til 
Great Place to Work er en strategisk prioritering 
for Adecco-konsernet, både i Norge og globalt.

Av de forskjellige områdene hvor bemanningsbransjen i Sverige 
leverer tjenester, utgjør utleie av personell 89% av omsetningen. 
Andre områder er rekruttering, entrepriser og omstilling.

De største yrkesområdene i 1. kvartal var industri og produksjon med 
31%  av omsetningen, lager og logistikk med 17% av omsetningen 
samt kontor og administrasjon- og IT med respektive 11 og 10% av 
omsetningen.

I 2017 sysselsatte bemanningsbedriftene i Sverige 250 000 personer 
hvorav 55 000 var innvandrere, noe som viser at bransjen har en 
viktig integreringsrolle. Last ned statistikken her…

Det går bra i svensk bemanningsbransje. I 1. kvartal 
vokste markedet med 6,1%. Ser man bare på utleie 
av personell var veksten på 7,8%. 

Adecco-konsernet har en kultur som gjenspeiler det store 
samfunnsansvaret vi har – og tar. I tillegg er de interne 
karrieremulighetene store, og ledelsen lett tilgjengelig. Dette er er
trukket frem som tre gode grunner til at vi er kåret til en av Europas 
beste arbeidsplasser.

Svensk bransjestatistikk 1. kvartal 2018

Konserndirektør Torben Sneve tar selfie fra scenen under Adeccodagene 2018.

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2018

https://www.almega.se/app/uploads/sites/5/2018/06/kvartalsrapport-2018-q1.pdf
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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

Den 11. oktober arrangerer NHO Service og 
Handel medlemsmøte i Fredrikstad.

Tid: Kl 12:00 til 16:00

Det legges opp til orientering om tilbudet til 
NHO Østfold, årets hovedoppgjør, GDPR samt et 
kort kurs om arbeidsrett.

Vi ønsker velkommen til felles middag etter 
møtet. Egenandel er kr 300,- +mva.

Mer informasjon og påmelding her…

Medlemsmøte i 
Fredrikstad

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2018

Obligatorisk ordning!

Siste frist for å melde deg på ledelsesprogram!
Driver du en gründereid eller familieeid bedrift? Vi har skreddersydd et lederprogram for deg i Oslo 
og Lisboa høsten 2018 og våren 2019. Siste frist for påmelding er 31. juli.

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

