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Bransjesratistikken for 3. kvartal viser at markedet for utleie 
av personell er på omtrent samme nivå som i fjor. Det er 
fortsatt vekst, men veksttakten går ned.

I 3. kvartal 2018 ble det omsatt 0,5% flere timer enn samme kvartal 
året før. Samtidig økte omsetningen med 5,7%. Det er store variasjoner 
i landet og innenfor yrkesområder. Nye rammevilkår fra årsskiftet 
skaper også en del usikkerhet i bransjen.

Les mer på side 2…

I forbindelse med innføring av nye rammevilkår for 
bemanningsbransjen fra nyttår har NHO Service og Handel 
utarbeidet en ny standard arbeidsavtale. 

Avtalen samt en tilhørende oppdragsbekreftelse kan lastes ned fra 
websidene til NHO Service og Handel. Der vil man også kunne laste ned 
en engelsk oversettelse av begge dokumentene.

Last ned dokumentene her…
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Statistikk 3. kvartal 2018 – stabilt marked

Det går godt på de fleste av bemanningsbransjens 
områder, viser bemanningsbransjens kvartalsstatistikk.

Bemanningsbransjen er et barometer på utviklingen i 
norsk økonomi. Veksten i norsk økonomi synes på 
aktiviteten i bemanningsbedriftene. Nedskjæringer i 
oljesektoren er avløst av bemanningsmangel. Dette er 
godt nytt for bemanningsbedriftene.

I 3. kvartal økte bemanningsbransjens aktivitet med 
marginale 0,5%. Aktiviteten ligger altså på samme nivå 
som for ett år siden. På landsbasis er det varierende 
utvikling med vekst i tre landsdeler og nedgang i to. 
Størst vekst ser vi i Nord-Norge hvor markedet vokste 
med 6,4%. I Midt-Norge sank markedet med 7,1%.

Ser vi nærmere på aktiviteten i fylkene er det et 
sammensatt bilde. I 3. kvartal var det nedgang i forhold 
til året før i åtte fylker. I resten var det vekst. Høyest 
vekst var det i Oppland (+21,3%). Det er også verdt å 
merke seg vekst på mer enn 10% både i Østfold og 
Troms. Andel innleie i Norge av totalt antall årsverk er nå 
på 1,39%. Dette er på samme nivå som i 3. kvartal i 
2017. Prosentandelen har ligget på omtrent samme nivå 
siden 2005.

Flere opplever et krevende marked. På 5 av 13 områder 
er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det 
er verdt å merke seg nedgang på 17,6% i helse og 
omsorg. Her spiller manglende tilgang på personell en 
viktig rolle. Mest positiv er utviklingen innen hospitality. Last ned statistikken her…

BEMANNINGSNYTT nr. 8/2018

Markedet var stabilt i 3. kvartal for bemanningsbedrifter, men det fryktes å bli krevende etter nyttår når 
nye rammebetingelser slår inn.
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Ny stillingsregistrering og kandidatsøk hos NAV

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. Tjenestene er kostnadsfrie.

Logg inn i de nye tjenestene her…

Dette får du i den nye stillingsregistreringen

Du vil oppleve en mer intuitiv og brukervennlig flyt i 
registreringsprosessen.

Du vil få mulighet til å legge inn legge inn lenker 
til Facebook-, Twitter- eller LinkedIn-sidene dine i 
egne felt.

Innlogging via ID-porten gir deg bedre 
tilgangssikkerhet, slik at du har kontroll på hvem som 
bruker rekrutteringstjenestene på dine vegne.

Dette får du i det nye kandidatsøket

Det nye kandidatsøket gir deg flere søkemuligheter 
enn det gamle. Det er for eksempel mulig å søke på 
fagbrev eller hvilke kandidater som bor i nærheten av 
arbeidsstedet.

Du vil også få opp kandidatenes jobbprofil. Den 
forteller deg hva de ønsker å jobbe med, hvor de vil 
jobbe, ansettelsesform og heltid/deltid. Det blir 
enklere å søke etter yrke, siden den nye tjenesten gir 
deg forslag til yrker. Dermed slipper du å klikke deg 
gjennom en fast yrkesstruktur.

Viktig å vite for deg som arbeidsgiver

Stillingsannonser du har registrert i den gamle 
stillingsregistreringen til NAV vil være synlige i den 
nye tjenesten.

Du får ikke med stillingstekster du har lagret i den 
gamle stillingsregistreringen over i den nye.

Du får ikke med deg lister med kandidater som er 
lagret i det gamle kandidatsøket, over i det nye.

Funksjonen «meldinger til kandidater» er ikke på 
plass i den tidlige versjonen av det nye 
kandidatsøket. Det vil si at du bare kan kontakte 
kandidater via epost, mobil eller post. NAV jobber 
med å få inn en ny meldingsfunksjon i det nye 
kandidatsøket. 

Hvordan delegere tilgang via Altinn?

For at du eller en kollega skal kunne benytte NAVs
nye rekrutteringstjeneste på vegne av virksomheten, 
må dere ha rettigheten «Rekruttering». 

Arbeidsgiveren kan delegere tilgang til deg via 
Altinn, hvis du ikke har den allerede. Medarbeidere 
som har én av rollene «Lønn og 
personalmedarbeider» eller «Utfyller/innsender» i 
Altinn, vil automatisk ha rettigheten «Rekruttering» 
på vegne av virksomheten. 

Ved å ha tilgangsstyring via Altinn vil virksomheten 
alltid ha kontroll over hvilke personer som kan 
benytte rekrutteringstjenesten på deres vegne. 

Se veileder for tildeling av rettigheter i Altinn

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 
stillingsregistrering og kandidatsøk, og nye forbedrede tjenester overtok. 
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https://www.nav.no/no/Bedrift/Rekruttering/Logg+inn+arbeidstjenester+for+arbeidsgivere
https://www.nav.no/no/Person/_attachment/539920?_download=true&_ts=16662ac5c78
https://www.nav.no/498472/nav-fornyer-cv-og-stillingsbasen
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Mye feilinformasjon om nye regler for innleie

En hovedårsak til at feil informasjon sendes ut er nok 
manglende kompetanse. Vi har f.eks. sett 
advokatfirma holde kurs basert på regjeringens 
forslag (som ikke ble vedtatt i juni). En annen utbredt 
feil er at man tror at det er et nytt krav i 
arbeidsmiljøloven som begrenser adgangen til all 
innleie fra bemanningsbransjen til bedrifter som har 
sentral tariffavtale. Dette har vi sett eksempler på 
både fra fagforeninger og advokater. Her kan nok 
både manglende kompetanse og ideologi spille inn. 
Om man feilinformerer med vitende vilje er det 
selvsagt forkastelig.

Her kommer korrekt informasjon om de nye reglene 
og betydningen dette har for bransjens kunder:

Hovedregel siden 2000 er at alle virksomheter kan 
leie inn personell hvis de har et midlertidig behov for 
arbeidskraft. Dette gjelder uansett om man har 
tariffavtale eller ikke. Denne regelen endres ikke fra 
nyttår.

Bedrifter med tariffavtale har like lenge kunnet inngå 
lokal avtale med tillitsvalgte om å kunne leie inn også 
når man ikke har et midlertidig behov. Denne 
unntaksregelen strammes inn fra nyttår, og det vil da 
bare være bedrifter som har tariffavtale med 
fagforbund som har innstillingsrett (dvs. mer enn 10 
000 medlemmer) som kan inngå en slik lokal avtale 
om unntak fra hovedregelen om innleie. 
Konsekvensen er at en del virksomheter med lokale 
tariffavtaler ikke lenger kan leie inn når de ikke har 
midlertidig behov.

Endringen som gjøres har altså bare betydning for 
innleie etter unntaksregelen. Innleie etter 
hovedregelen kan fortsette som før.

Bemanningsbransjen må endre kontraktspraksis. Har 
bemanningsbedriften et permanent behov for 
arbeidskraft har det siden 2000 vært krav om at man 
må ansette fast. I den tiden har man benyttet en fast 
avtale hvor rett til lønn bare oppsto når man var i 
oppdrag. Ved endring av definisjonen for hva som er 
en fast arbeidsavtale vil det i fremtiden stilles krav til 
en forutsigbarhet i kraft av en ansettelsesprosent.

Konsekvensen er at bemanningsbedriftene vil måtte 
ta høyere risiko ved ansettelser og at arbeidet med 
administrasjon av en bemanningsbedrift vil øke. Et 
resultat av høyere risiko ved ansettelse vil dessverre 
føre til at færre av de som har størst utfordringer i 
arbeidslivet vil få vist seg frem for aktuelle 
arbeidsgivere via et oppdrag i en bemannings-
bedrift. Samtidig ser man nok også at tilgangen til 
arbeidskraft for bemanningsbedriften vil bli noe 
vanskeligere. Dette fordi det er mange som ikke 
ønsker å ha en arbeidsplikt ut over oppdraget. Dette 
gjelder f.eks. studenter og sykepleiere som kommer 
til Norge fra Sverige for å jobbe i ferier.

For innleier vil dette først og fremst merkes ved at 
tilgangen på personell kan bli noe svekket samt at 
økt risiko og byråkrati nok vil føre til en viss 
prisstigning.

I de aller fleste tilfellene vil imidlertid 
innleiebedrifter merke lite til lovendringene.

Vi har laget en film hvor vi gir informasjon om de 
nye reglene og hva dette har å si for 
bemanningsbransjens kunder. Filmen kan lastes ned 
og fritt benyttes.

Her kan du kan laste ned filmen…

Du kan også se filmen på Youtube…

Vi merker oss at det gis en god del feil informasjon om de nye reglene for 
bemanningsbransjen og hva dette har å si for bransjens kunder. Slik informasjon er 
gitt både fra fagforeninger og advokatfirmaer. 

BEMANNINGSNYTT nr. 6/2018

Advokat Tonje Thue Width orienterer om de nye reglene for 
bemanningsbransjen fra 2019 og betydningen disse har for kundebedriftene.

http://vedlegg.nho.no/download/MTAuMTExLjEyOS4yMDE=/Bemanningsvideo.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=oZKnhSBqR-4
https://www.youtube.com/watch?v=oZKnhSBqR-4
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Størst vekst var det i Stockholm (+7,6%) og Vet-
Sverige (+6,8%). Rekruttering økte med 6,6% og utleie 
av personell vokste med 5,2%. Utleie av personell sto 
for 89% av omsetningen i bransjen.

Omstilling synker imidlertid med 22,3% ettersom den 
svenske arbeidsformidlingen har blitt omstilt til å 
satse på den ineffektive offentlige ordningen 
Extratjänester. Svensk bemanningsbransje er svært 
kritisk til at det satses på denne tjenesten i stedet for 
at man benytter den kompetanse og kapasitet som 
finnes i bemanningsbransjen.

Les mer svensk bransjestatistikk her…

REC brakte sammen eksperter fra bemannings og 
rekrutteringsbransjen, HR-spesialister i private og 
offentlige virksomheter, tenketanker og fagforeninger 
for å diskutere hvilket arbeidsmarked man må 
arbeide for frem til 2025. Resultatet ble rapporten: 
«The Future of Jobs». Les rapporten her…

BEMANNINGSNYTT nr. 8/2018

Rapporter om fremtidens arbeidsliv

Svensk bemanningsbransje fortsetter å vokse. I 2. kvartal var veksten på 3,9%. I 2. kvartal 
var omsetningen i bransjen på 8,1 milliarder SEK.

En oppfølgning av «The Future of Jobs» er 
«Recruitment 2025 hvor man ser nærmere på hva 
fremtidens arbeidsmarked vil bety for bemannings og 
rekrutteringsbransjen. Last ned rapporten her…

Svensk bransjestatistikk 2. kvartal 2018

Den britiske organisasjonen for bemanningsbransjen, REC, har publisert flere spennende 
rapporter om fremtidens arbeidsliv.

https://www.almega.se/app/uploads/sites/5/2018/08/kvartalsrapport_2018_q2_slutversion.pdf
https://www.rec.uk.com/__data/assets/pdf_file/0009/398331/REC-Future-of-Jobs-Report-Web-13.10.17.pdf
https://www.rec.uk.com/__data/assets/pdf_file/0020/460055/REC-The-future-of-jobs-what-this-means-for-recruitment-white-paper1.pdf
https://www.almega.se/app/uploads/sites/5/2018/08/kvartalsrapport_2018_q2_slutversion.pdf
https://www.rec.uk.com/__data/assets/pdf_file/0009/398331/REC-Future-of-Jobs-Report-Web-13.10.17.pdf
https://www.rec.uk.com/__data/assets/pdf_file/0020/460055/REC-The-future-of-jobs-what-this-means-for-recruitment-white-paper1.pdf


6

FAFO-rapport om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

I 2017 oppgir 8,4 prosent av lønnstakerne at de har 
en midlertidig ansettelse. Dette er litt høyere enn i 
2014 og 2015, men litt lavere enn i 2016. Sett over 
tid, har andelen midlertidig ansatte vært stabil det 
siste tiåret.

Andelen midlertidige ansettelser er høyest blant unge 
arbeidstakere, og for denne gruppen har det også 
vært en liten vekst i andel midlertidig ansatte over de 
siste tre–fire årene. Kvinner har noe oftere enn menn 
en midlertidig ansettelse, og kjønns-forskjellene er 
stabile over tid.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie uttrykte 
håp om at forskningsresultatene kan bidra til en mer 
nøktern debatt om midlertidige ansettelser framover 
og understreket at det er ikke slik at midlertidige 
stillinger er roten til alt vondt i arbeidslivet.

Mens om lag 8 prosent er midlertidig ansatt i Norge, 
er gjennomsnittet for EU over 14 prosent. I et 
velfungerende arbeidsmarked trengs det ulike typer 
jobber og tilknytningsformer for å møte ulike behov.

Fafos rapport viser at mange av de som er midlertidig 
ansatte har en jobb ved siden av en annen 
hovedaktivitet. Det kan for eksempel være studenter 
som har studielån, eller trygdemottakere som mottar 
stønad. Deres situasjon og behov er ganske 
annerledes enn for arbeidstakere som arbeider heltid, 
og ikke har andre inntekter ved siden av.

Midlertidige ansettelser har også en viktig funksjon 
når det gjelder ansettelser i vikariater og i 
opplæringsstillinger. Permisjonsordninger og 
lærlingeordninger forutsetter mulighet for å kunne 
benytte midlertidig ansettelse.

På samme måte er muligheter for innleie av 
arbeidskraft nødvendig for å kunne dekke behov som 
oppstår i arbeidsmarkedet. Bemanningsbransjen har 
en viktig funksjon for å dekke virksomhetenes behov 
for vikarer, ekstrahjelp og særskilt kompetanse.

I dag er det mange sykehus som ikke ville gått rundt 
uten vikarer. De ville ikke fått dekket opp vaktene.

Fafos rapport viser at innleie utgjør 1 prosent av 
samlet sysselsetting i helse- og omsorgsnæringen.

Andelen har ligget stabilt i flere regjeringsperioder. 
Innleie fyller et behov. Og det brukes med fornuft.

Hauglie understreket at ingen ingen er tjent med om 
innleide arbeidstakere erstatter fast ansatte. Dette 
har det vært eksempler på i bygg- og 
anleggsbransjen.

Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gjennomført et 
forskningsprosjekt 2014–2018 om hvordan bruken av tilknytningsformer som 
midlertidig ansettelse, innleie og selvstendig næringsdrivende har utviklet seg. I 
sluttrapporten legges det fram oppdaterte tall og analyser. 

BEMANNINGSNYTT nr. 8/2018

https://www.fafo.no/images/pub/2018/20687.pdf
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Styret for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

I Fafos rapport kommer det klart fram at det først og 
fremst er i bygge- og anleggsnæringen det er blitt en 
høy andel innleie, særlig i Oslo-området, og i 
arbeider- og håndverkeryrkene i næringen.

Derfor foreslo regjeringen en innstramming av 
innleiereglene begrenset til bygg- og 
anleggsvirksomhet. Flertallet i Stortinget gikk 
imidlertid inn for å stramme inn på adgangen til 
innleie av arbeidskraft i alle bransjer.

Hauglie mener at vi må sette inn tiltak på en effektiv 
og målrettet måte, og ikke drar alle over en kam. Vi 
skal ikke proppe medisiner i en pasient som ikke er 
syk. Det kan ha uheldige bivirkninger.

Dette kan ramme bransjer hvor innleie ikke er noen 
utfordring. Konsekvensene av en slik innstramming er 
heller ikke utredet.

Regjeringens forslag om å presisere nærmere i loven 
hva en fast ansettelse innebærer, ble vedtatt med 
stort flertall. Det betyr at arbeidsavtaler som ikke sier 
noe om arbeidsomfanget, ikke vil kunne videreføres.

Når disse reglene trer i kraft fra 2019, må praksis 
endres.

Nye regler skaper i seg selv behov for å følge 
utviklingen med ny forskning.

Arbeids- og sosialdepartementet har derfor lyst ut et 
nytt prosjekt om utviklingen i tilknytningsformene i 
arbeidslivet, for perioden 2018-2022.

Her ønsker man å se nærmere på blant annet bruken 
av innleie, oppdragskontrakter og entrepriser i 
enkelte næringer og bransjer.

Vi må finne ut hvilke konsekvenser regelendringene 
får i praksis for dem som vil inn på arbeidsmarkedet, 
og for hvordan virksomhetene løser sine 
bemanningsbehov, sier Arbeids- og sosialministeren.

Last ned Fafo-rapporten her…

Her er styret for bransjeforeningen som 
ble valgt på årsmøtet i juni:

Fra venstre: Torben Sneve, Adecco Group, Eivind 
Bøe, Randstad, Maalfrid Brath (styreleder), 
ManpowerGroup, Per Christian Johansen 
(nestleder), Centric, Lena Owrum Vonka, Lenas 
Helsepersonell, Espen Ham Jakobsen, Jobzone, 
Hilde Lekven (varamedlem), Personalhuset og 
Arild Tjensvold (varamedlem), Hytech.

BEMANNINGSNYTT nr. 8/2018

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommenterer Fafis rapport om 
tilknytningsformer i norsk arbeidsliv.

Om bemanningsbransjen i Fafo-rapporten:
• Bemanningsbransjen står for mellom 

1,5- og 2% av de sysselsatte i Norge.
• Innen bygg står bemanningsbransjen 

for ca 6% av årsverkene mens andelen 
innen helse er 1%.

• Bygg står for stort sett all vekst i 
bransjen siden 2006.

• 30% av virksomhetene i Norge har leid 
inn fra bemanningsbransjen i siste år.

https://www.fafo.no/images/pub/2018/20687.pdf
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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

Kurset holdes 11. desember fra kl. 09:00 til 12:00 på 
Næringslivets Hus i Oslo.

Pris: kr. 750,- inkl. mva

Påmeldingsfrist: 3. desember

Ansvarlig: Advokat Benedicte Prøis

Begrenset antall plasser så her er det lurt å melde seg 
på raskt.

Les mer og meld deg på her…

NHO Service og Handel har laget 
en ny arbeidsavtalemal for fast 
ansettelse i bemanningsforetak.

Avtalen kan lastes ned her…

Det er også laget en veileder til 
avtalen hvor det gis 
kommentarer og forklaringer.

Last ned veilederen her…

Årskonferansen 2019

BEMANNINGSNYTT nr. 8/2018

Kommentarer til ny 
arbeidsavtale

Ekstrakurs om nye kontrakter den 11. desember!
I løpet av siste måned har vi holdt kurs for mer enn 700 ansatte i bemanningsbransjen om de nye 
reglene for bemanningsbransjen som trer i kraft fra nyttår og den nye standard arbeidskontrakten 
som er utarbeidet i den forbindelse. Siden interessen fortsatt er stor for dette temaet kjører vi i gang 
med ekstrakurs den 11. desember.

NHOs årskonferanse blir              
9. januar 2019, fra kl 09.00 til 
15.00 i Oslo Spektrum.

Årets tema: Vi og verden

Les mer om NHOs Årskonferanse her…

http://www.bemanningsbransjen.no/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/hva-betyr-endringene-av-aml-for-bemanningsbransjen14/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/kontrakter-bemanning/
https://www.nhosh.no/contentassets/2c72878d7283428b84125192775566e1/kommentarer-til-arbeidsavtalemal-for-fast-ansettelse-i-bemanningsforetak.pdf
https://www.nho.no/arskonferansen-2019/

