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Meld deg på generalforsamling, 
konferanse og fest 22. november!
Den 22. november er det kombinert generalforsamling i 
NHO Service og Handel og konferanse på Næringslivets Hus 
i Oslo. Om kvelden arrangeres årets festmiddag på Thon 
Hotel Opera. Det er lagt opp et spennende program og vi 
håper at du- eller andre fra din bedrift vil være med.

Les mer og meld deg på her…

For bemanningsbransjen er det lagt opp et eget møte hvor 
vi gjennomgår før nytt regelverk trer i kraft fra nyttår.

Hvordan går det med implementering av nye arbeidskontrakter?

Hvordan løses nedbemanning hvis man har for mange ansatt i forhold 
til arbeidsmengde?

Gjennomgang av sentrale deler i ny kontrakt.

Det vil bli innledninger fra direktør for arbeidsliv Sigbjørn S.
Mygland og fagsjef Even Hagelien og det vil bli åpnet for 
spørsmål og diskusjon.

Meld deg på generalforsamling, konferanse og festmiddag her.

Generalforsamling
Konferanse og fest

Oslo den 22. November 2018

https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/generalforsamling-2018/
https://event.nho.no/skjema/?event=10366
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Ny arbeidskontrakt er tilgjengelig

NHO Service og Handel har, på grunnlag av vedtatt endring 
av definisjon i AML om hva som anses som en fast stilling, 
utarbeidet en ny standard arbeidsavtale i samråd med 
bemanningsbransjen. Dette fordi den tidligere 
bemanningsavtalen ikke lenger vil oppfylle kravet til å 
være en fast ansettelse. Den nye kontrakten vil oppfylle 
kravet om at den faste ansettelsen skal være løpende og 
tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av 
arbeidsforhold gjelder samt at arbeidstakeren sikres 
forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Kontrakten innebærer et forhøyet vern av den ansatte og 
pålegger bemanningsbedriften en forhøyet risiko for at de 
klarer å skaffe oppdrag.

• Den nye avtalen vil sikre den fast ansatte i 
bemanningsbedriften forutsigbarhet for hel- eller 
deltidsstilling basert på hvor stor del av året den 
ansatte påtar seg arbeidsplikt.

• Det er legges til rette for en løsning som ikke begrenser 
den ansattes mulighet til å ha flere ansettelsesforhold 
for å oppnå en høyest mulig stillingsprosent.

• Kontrakten vil sikre at det er mulig å ivareta virksomhet 
som bemanningsbyrå samtidig som den ansatte får 
forutsigbare rettigheter.

• Dersom en arbeidstaker jevnlig påtar seg arbeid som 
går utover den stillingsprosent man er ansatt i følger 
det av AML at den ansatte kan kreve stillingsprosenten 
og graden av arbeidsplikt forhøyet.  

NHO Service og Handel har den siste måneden 
gjennomført et omfattende kursopplegg hvor flere 
hundre ansatte i medlemsbedriftene har blitt kurset i 
hvordan nye kontrakter skal praktiseres. 

Det har i løpet av siste måned blitt holdt kurs i 
Kristiansand, Sarpsborg, Langesund, Oslo, Stavanger, 
Bergen, Molde, Trondheim og Tromsø.

Det understrekes at lovendringene som er gjort ikke er 
rettet direkte mot bemanningsbedrifter, men får 
anvendelse i hele arbeidslivet. 

Som del av kursopplegget har det blitt tydeliggjort en 
forventning om bærekraftig kontraktspraksis både når 
det gjelder stillingsprosenter og lønnsnivå.

• Når en bemanningsbedrift har et fast behov for 
arbeidskraft skal det, som i alle andre bedrifter, 
ansettes fast i et reelt stillingsomfang.

Som følge av lovendringer som trer i kraft fra nyttår må dagens bemanningskontrakt skiftes ut med 
en ny standard ansettelsesavtale. Den nye avtalen er nå tilgjengelig for nedlasting fra websiden til 
NHO Service og Handel. I løpet av siste måned har flere hundre ansatte i medlemsbedrifter 
gjennomgått kurs om den nye arbeidsavtalen.
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Advokat Tonje Thue Width holder kurs i Oslo

Advokat Benedicte Prøis holder kurs i Trondheim

Advokat Erling Espolin Johnson holder kurs i Bergen
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• Midlertidige ansettelser i bemanningsbedrift kan bare 
gjøres når bemanningsbedriften har et tidsbegrenset 
behov for arbeidskraft. Det er viktig å huske at et 
midlertidig behov hos kunde ikke betyr at 
bemanningsbedriften har et midlertidig behov.

• Ansatte i bemanningsbedriften skal sikres minst like 
gode lønns- og arbeidsvilkår som om man hadde vært 
ansatt hos innleiebedrift. Grunnlønn skal ligge på et 
akseptabelt nivå.

Den nye standard arbeidskontrakten for 
bemanningsbransjen som må brukes fra 2019 samt den 
tilhørende oppdragsbekreftelsen kan lastes ned her. 

Det vil også bli laget en standard midlertidig avtale for 
bemanningsbransjen for de tilfeller hvor 
bemanningsbedriften oppfyller kravet til å ansette 
midlertidig hos seg. Inntil denne foreligger, kan den 
standard midlertidige ansettelsesavtalen som er 
tilgjengelig på Arbinn benyttes.

Siden det gjøres noen større endringer og man ved 
revisjon bør ha en historikk som kan underlegges 
revisjon, ser man at nye regler bør være praktisert 6 
måneder før revisjon etter ny ordning gjøres.

Derfor er det besluttet å innføre overgangsregler for 
revisjonsordningen. Den får betydning for de som skal 
revideres før nyttår etter gjeldende system RA 1.3 og 
de som skal revideres før 1.juli 2019. Disse vil få en 
utsettelse på når revisjon må foretas. Dette gjelder 
både ved førstegangs revisjon og fornyelse etter to år.
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Advokat Eva Schei holder kurs i Oslo.

Det vil også bli gjort noen mindre endringer i 
kundekontrakten, men det vil ikke være noe problem å 
benytte dagens versjon i en overgangsfase.

I forbindelse med at nytt regelverk trer i kraft fra nyttår 
ser vi at en del bemanningsbedrifter vil ha for mange 
ansatte og det vil være behov for å foreta nedbemanning. 
Vi har derfor laget en prosessbeskrivelse til hjelp i 
forbindelse med dette. Mange av dere vil ha personell 
som er fast ansatt uten garantilønn som ikke har arbeidet 
hos dere på lenge. For å rydde opp i dette og avslutte 
arbeidsforhold på en ryddig måte har vi lagt ved et forslag 
til brev/mail som kan sendes ut. Begge deler er sendt ut til 
alle daglige ledere i medlemsbedriftene. Om du ikke har 
fått dokumentene tilsendt kan disse bestilles fra 
eha@nhosh.no. 

Ved spørsmål om ovennevnte kan dere ta kontakt med 
våre advokater på advokat@nhosh.no eller 
telefonnummer 47 68 73 84.

Fagsjef Even Hagelien og advokat Sigbjørn S. Mygland holder kurs som også 
ble streamet

Overgangsordning for Revidert Arbeidsgiver
På grunn av lovendringene som fører til krav om endret kontraktspraksis i bemanningsbransjen pågår det nå 
et arbeid for å lage en ny versjon av revisjonsordningen Revidert Arbeidsgiver. Den nye versjonen blir 
tilpasset nytt regelverk og skal bidra til at bemanningsbedriftene etablerer rutiner som på best mulig måte 
ivaretar en ryddig bemanningsbransje.

På basis av overgangsordningen vil ingen bedrifter bli 
revidert etter ny RA 2.0 før etter 1. juli. 2019. 
Bedriftene bør frem til dette bruke ressurser på å 
implementere nytt regelverk i sine rutiner. 

Bedrifter som får utsatt fornyelse som følge av 
overgangsordningen, skal senest ha gjennomført 
revisjon ved utgangen av september 2019. 

Ved spørsmål ta kontakt med Henrik Bjørge 
jhb@nhosh.no eller Even Hagelien eha@nhosh.no. 

https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/kontrakter-bemanning/
https://arbinn.nho.no/
mailto:eha@nhosh.no
mailto:advokat@nhosh.no
mailto:jhb@nhosh.no
mailto:eha@nhosh.no
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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

NHO er svært kritisk til dette forslaget som oppleves 
ganske ekstremt og i strid med grunnleggende 
prinsipper om organisasjonsfrihet. Det er ikke bare 
bemanningsbransjen som ville møte store utfordringer 
dersom dette skulle bli vedtatt. Forslaget vil derfor 
møte kraftig motstand.

Les forslaget her…

Les også en artikkel 
om forslaget på Bygg.no…

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
endringer i arbeidsmiljøloven som sikrer at adgang til 
gjennomsnittsberegning av arbeidstid innenfor 
allmenngjorte områder forbeholdes virksomheter 
som er bundet av landsomfattende tariffavtale med 
fagforening med innstillingsrett.»

Skulle dette forslaget bli vedtatt ville det i praksis 
medføre at alle bemanningsbedrifter som leverer på 
områder hvor tariffavtaler er allmenngjort (Bygg, verft 
og renhold) vil måtte inngå tariffavtale med et av de 
store forbundene for å kunne foreta 
gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Det skjer veldig mye spennende hos NAV om dagen. 
Blant annet arbeider de med å fornye sine CV- og 
stillingstjenester. 

31. oktober 2018 skrudde de av sin gamle, 
selvbetjente stillingsregistrering og kandidatsøk, og 
nye forbedrede tjenester overtok. 

For å bruke de nye tjenestene, logger du inn via ID-
porten med for eksempel MinID, BankID eller BankID
på mobil. 

Det gir deg og virksomheten din en sikker tjeneste. 
Det er ikke mulig å logge inn i de nye tjenestene med 
brukernavn og passord, hvis du har benyttet dette 
tidligere. På nav.no finner du mer informasjon om de 
nye tjenestene, inkludert informasjon om 
tilgangsstyring via Altinn. Tjenestene er kostnadsfrie. 
Her finner du innlogging til de nye tjenestene. 

Hva betyr de nye reglene som 
ble vedtatt før sommeren for 
bemanningsbransjens kunder?

Vi har laget en film som
forklarer dette. 

Du er velkommen til å laste 
ned og bruke filmen

Her kan du kan laste ned filmen…

Du kan også se filmen på Youtube…

Informasjonsfilm
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Viktige nyheter fra NAV

Nytt representantforslag på Stortinget
Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har sendt inn et dokument 8 forslag på Stortinget 
angående gjennomsnittsberegning av arbeidskraft som vil ha betydning for bemanningsbransjen 
dersom det skulle bli vedtatt. Forslaget er utarbeidet av Ap i fellesskap med Fellesforbundet.

http://www.bemanningsbransjen.no/
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2018-2019/dok8-201819-033s.pdf
http://www.bygg.no/article/1372016
https://www.nav.no/498472/nav-fornyer-cv-og-stillingsbasen
https://www.nav.no/539919/nye-rekrutteringstjenester-h%C3%B8sten-2018
https://www.nav.no/no/Bedrift/Rekruttering/Logg+inn+arbeidstjenester+for+arbeidsgivere
http://vedlegg.nho.no/download/MTAuMTExLjEyOS4yMDE=/Bemanningsvideo.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=oZKnhSBqR-4

