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Fellesforbundets Landsmøte
På sitt landsmøte ble for eller mot EØS ivrig debattert. Litt i skyggen av, og delvis i 
tilknytning til dette, ble det fattet et meget uheldig vedtak for bemanningsbransjen.
Vi har helt frem til i dag opplevd å ha en konstruktiv dialog med Fellesforbundets ledelse og vi 
har grunn til å tro at forbundet er splittet i denne saken. Dette ble også gjort rede for fra 
landsmøtets talerstol. Det viktigste for bransjen er følgende:

«Faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Svingende behov for 
arbeidskraft skal primært dekkes gjennom innleie fra reelle produksjonsbedrifter. 
Bemanningsbransjens vekst og omfang utfordrer det organiserte arbeidslivet, og innleie fører 
til at arbeidsgiveransvaret pulveriseres. Fellesforbundet vil jobbe for at bemanningsbransjen i 
sin nåværende formavvikles, og at arbeidsformidling blir en sterkere offentlig oppgave. 

Som et strakstiltak må forskriftsadgangen i arbeidsmiljøloven §14-12(5) tas i bruk i bransjer og 
områder der vi mener det er nødvendig.» 

Ordlyden er ganske generell, men skulle Fellesforbundets vedtak om å jobbe for å avvikle 
bemanningsbransjen i sin nåværende form føre frem og bli nasjonal politikk, ville det ha 
betydelige konsekvenser for norsk arbeidsliv. Både næringsliv og offentlig sektor har behov for 
at tilgangen på arbeidskraft er fleksibel nok til å dekke opp for arbeidstopper, midlertidige 
behov og fravær. Konsekvensen av en slik politikk som det legges opp til her vil kunne bety tap 
av norske arbeidsplasser, enten gjennom at de legges ned eller at virksomheter flagges ut.

Vi legger til grunn at den beste måten å unngå at spørsmålet om forbud mot deler av bransjen 
kommer på spissen er å praktisere de nye arbeidsavtalene på en god måte. Sett i lys av at vårt 
mål er å fortsette en konstruktiv dialog med Fellesforbundet for å ivareta en velfungerende 
bemannings-bransje også i fremtiden er vi litt forsiktige med krasse uttalelser i media. Et 
høyere konfliktnivå tjener vi som bransje lite på.

Vi gjør vårt ytterste for å ivareta bransjens interesser. På bransjens lukkede Facebook side, 
NHOSHBEM har vi lagt ut en god del informasjon. For å melde seg inn der må man, ved siden 
av påmelding på Facebook, også sende en e-post til eha@nhosh.no som dokumenterer at du 
arbeider i en medlemsbedrift.

mailto:eha@nhosh.no
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Våre kommentarer til rapport om 
bemanningsbransjen i Oslo-området

Rapporten kan lastes ned her. 

Vi opplever at rapporten som er presentert er svært 
ubalansert og er et partsinnlegg i favør av å oppnå en 
beslutning om forbud mot innleie til bygg på 
Fellesforbundets Landsmøte. Det skapes et inntrykk 
av at ingen ting har skjedd etter ny lovgivning trådte i 
kraft i januar, noe som selvsagt er helt feil. For våre 
medlemmer har de nye reglene skapt store 
utfordringer. Man har prøvd etter beste evne å følge 
opp og skape større forutsigbarhet for 
medarbeiderne. Alle ansatte i bransjen har fått nye 
kontrakter. Den store effekten når det gjelder 
innleievolum regner man med at man først vil se i 2. 
halvår 2019 ettersom overgangsordningen for lokale 
avtaler om utvidet innleie nå er ferdig.

Tilbakemeldingen fra bransjen er at utleie til bygg har 
falt rundt 20% i oktober sett i forhold til i fjor. 

Vi opplever at vi har, og har hatt, en konstruktiv og 
positiv dialog med Fellesforbundet. At vi har blitt enig 
om en felles arbeidsavtaletekst er et stort fremskritt 
som det er verdt å bygge videre på.

For å sikre at våre medlemsbedrifter følger opp den 
nye arbeidsavtalen som er fremforhandlet mellom FF 
og NHO SH stiller vi krav om dette i vår obligatoriske 
revisjonsordning, Revidert Arbeidsgiver. Følger man 
ikke opp de nye avtalene vil man ikke bli RA-godkjent 
og da kan man heller ikke være medlem i NHO SH. 

Den beste måten å ivareta en seriøs 
bemanningsbransje er derfor at det stilles krav om at 
man må benytte godkjente RA-bedrifter. Da blir det et 
konkurransefortrinn å være seriøs. Her bør også 
fagbevegelsen komme på banen. 

Det vil være behov for personell gjennom 
bemanningsbransjen til bygg og anlegg også i 
fremtiden. Da er det viktig å legge til rette for ryddig 
og seriøs virksomhet fremfor å skjære alle aktører 
over en kam. Ellers ender man lett opp med å gi en 
håndsrekning til de useriøse aktørene som uansett 
bryter loven.

Vi er alle enige om at ulovlig virksomhet må 
bekjempes. Vi har derfor vært positiv til å utvide 
Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet. Kanskje bør man 
også igjen vurdere en offentlig godkjenningsordning 
for bemanningsbedrifter.

Vi ber om at man kan fortsette den gode dialogen for 
et seriøst arbeidsliv med rom for bemanningsbransjen 
i stedet for at man skal la ideologi gå foran sunn 
behandling av fakta.

At det har vært utfordringer i bransjen kan vi se. At vi 
har lagt inn et stort arbeid for å rydde opp ber vi om å 
bli respektert for. Å forby innleie til bygg vil være en 
kollektiv straff mot en bransje hvor en rekke seriøse 
bedrifter ville bli dratt med i dragsuget. Dette ville 
være meget urimelig.

Fortsetter på neste side…

En rekke lokale fagforeninger i Oslo og Akershus står bak rapporten «Slutt med 
mobilen i handa? Egenbemanning, underentreprise og innleie i byggenæringa i Oslo 
og Akershus høsten 2019». I rapporten kommer man med sterke angrep mot 
bemanningsbransjen. Vi mener at rapporten verken innholdsmessig eller 
metodemessig holder et nivå som innebærer at den kan legges til grunn ved politiske 
beslutninger. Her kommer våre kommentarer til rapporten.
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Påstand at innleieprosenten på byggeplassene i 
Oslo-regionen er 35%. 

Vi stiller spørsmål med hvordan man har kommet 
frem til dette tallet. For det første er dette resultatet 
av en undersøkelse på utvalgte byggeplasser og ikke 
et resultat av en total oversikt. Videre er det et 
spørsmål hva man har regnet prosent av. Dette 
fremstår noe uklart. Fafo og NHO Service og Handel 
har fra tidligere vært enige i at andelen innleie i Oslo 
har ligget på rundt 15%. 

Påstand: Kraftig vekst i innleie til bygg

Som følge av nye rammebetingelser for innleie til 
bygg er den klare tilbakemeldingen fra bransjen at 
aktiviteten går ned, dette hovedsakelig fordi en del 
virksomheter som tidligere har leid inn ikke lenger 
kan gjøre dette ettersom de ikke lenger har en sentral 
tariffavtale og dermed heller ikke kan avtale utvidet 
grad av innleie – ut over for å dekke midlertidig 
behov. Det gir derfor et feilaktig bilde av situasjonen 
når man i rapporten hevder at innleie til bygg vokser 
kraftig.

Påstand: 80% av innleien til bygg er ulovlig. 

Ulovlig innleie er uansett ikke akseptabelt. Dersom 
det er leid inn i strid med lov er dette noe som det må 
ryddes opp i. Ansvaret ligger her hos innleier og ikke 
hos bemanningsforetak. Vi har tatt til orde for styrket 
håndhevelse på dette felt. 

Men: I likhet med forrige gang en slik undersøkelse 
ble foretatt har man lagt til grunn at det omtrent ikke 
foreligger noe midlertidig behov innen bygg som vil 
kunne åpne juridisk for midlertidige ansettelser eller 
innleie. Dette er en for innskrenkende tolkning av 
loven. Videre er det ikke slik at det må inngås en 
tariffavtale mellom LO og NHO for å åpne for innleie 
etter unntaksregelen. Det er fortsatt tilstrekkelig med 
en lokal avtale så sant innleiebedriften er bundet av 
en sentral tariffavtale 

Påstand: Omsetningen i bemanningsbransjen økte 
med 52,2 prosent fra 2016 til 2018. 

Vi er litt usikker på hvor disse tallene er hentet fra og 
hvorvidt de gjelder deler av- eller hele landet. Det er 
på det rene at det har skjedd en kraftig vekst i denne 
perioden. I våre tall for hele landet fremgår det en 
vekst på 40,7 prosent. Det er viktig at det ikke bare er 
bemanningsbransjen som har vokst i perioden men 
også bygningsindustrien som har leid inn som følge av 
økt ordretilgang. Økningen i innleie kan dermed vel så 
mye forklares med økt aktivitet generelt i 
bygningsbransjen som økt grad av innleie på

bekostning av andre bemanningsmetoder. I dagens 
kontekst er det dog ikke så interessant å snakke om 
vekst frem til 2018, altså før nye regler trådte i kraft. 
Det er betydelig mer interessant å se hen til 
utviklingen i 2019 hvor lovendringer har trått i kraft og 
da særlig i 2. halvår når overgangsperioden er over. 
Det er nå nedgang i innleie til bygg. Omsatte 
arbeidstimer i bygg falt i 2. kvartal med 15% sett i 
forhold til samme kvartal året før. Foreløpige 
meldinger for oktober indikerer en nedgang på 20%.

Påstand: I dag er det 22182 ansatte . I 2017 var det 
13933. 

Dette tallet gir ikke et riktig bilde av situasjonen. I våre 
tall fremgår det at bemanningsbransjen innen bygg i 
2017 sto for 8818 heltidsstillinger i hele landet. Her er 
åpenbart flere talt med flere ganger. I 2. kvartal 2019 
var tilsvarende tall 9612. Vi kjenner oss dermed ikke 
igjen i den voldsomme økningen som det gis et bilde 
av her. 

Påstand: Bemanningsbedriftene omgår målet om 
flest mulig på 80% stilling og mange arbeider i svært 
små stillingsprosenter. 

Etter at det ble inngått avtale mellom Fellesforbundet 
og NHO Service og Handel om bruk av omforent 
arbeidsavtale ved utleie til bygg har vi sett en tydelig 
utvikling i retning av høyere stillingsprosenter. Det 
gjøres et stor arbeid for å implementere de nye 
kontraktene.

I september fikk vi følgende svar fra bedrifter som 
leier ut til bygg om hvordan nye kontrakter tas i bruk:

NHO Service og Handel har i tre omganger 
gjennomført undersøkelser av stillingsprosenter i 
bemanningsbedrifter som leverer personell til bygg. I 
februar 2019 ble det innhentet svar fra 47 
virksomheter som innbefattet alle de større aktørene. 
Undersøkelsen dekket 12943 arbeidskontrakter i 2018 
og 8687 arbeidskontrakter i februar 2019. I mai 2019 
ble det innhentet svar fra 56 virksomheter med til 
sammen 9041 arbeidskontrakter. I september 2019 –
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etter at det var etablert enighet med Fellesforbundet 
om arbeidsavtale innen bygg, ble det innhentet svar 
fra 58 virksomheter med til sammen 9188 
arbeidskontrakter.

Angivelse av stillingsprosenter fordelte seg på 
følgende måte:

Oversikt over ansatte, omsetning og medlemstatus

Bakerst i rapporten er det et vedlegg med oversikt 
over bemanningsvirksomhetene som inngår i

undersøkelsen. Dette er arbeidsgiverne for de innleide 
som var i arbeid på byggeplassene som ble besøkt. 
Det er imidlertid ingen oversikt over innleiebedriftene 
og det er dermed vanskelig å ettergå påstandene om 
f.eks. ulovlig innleie.

Når det gjelder virksomhetene i oversikten påpekes 
det at det her ikke bare er bemanningsselskaper. Her 
er rene entreprenørvirksomheter samt en formidler av 
selvstendig næringsdrivende i oversikten. Disse dekkes 
ikke av reglene som gjelder for innleie. 

Videre er det en oversikt over ansatte og omsetning. 
Det understrekes at antall ansatte som presenteres er 
det totale for virksomheten i hele landet og på alle 
yrkesområder. Det samme gjelder for 
omsetningstallene. De fleste av de større 
virksomhetene som presenteres i oversikten har store 
deler av virksomheten på andre områder enn bygg og i 
andre deler av landet enn Oslo-området. Tallene blir 
dermed misvisende både når det gjelder 
yrkesområdet bygg og det geografiske området som 
undersøkelsen gjelder. Om metodikken som er 
benyttet her er talende for hvordan resten av 
rapporten er utarbeidet er det all grunn til å være 
skeptisk til innholdet.

Det er problematisk når en rapport fremstår som et 
bevis på sannheten, når den i realiteten er en politisk 
pamflett med målsetning om å oppnå restriksjoner på 
bemanningsbransjen.
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År/stillingsprosent 5% - 19% 20% - 49% 50% - 79% 80% - 100%

2018 26,50 % 25,50 % 19,50 % 25,50 %

Februar 2019 9,70 % 37,90 % 21,70 % 30,70 %

Mai 2019 5,20 % 42,60 % 21,80 % 30,40 %

September 2019 2,90 % 35,60 % 24,60 % 36,90 %
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Vi ønsker velkommen til Handlekraft 2019: NHO Service og Handels 
årskonferanse den 21. november 2019 på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Se frem til en spennende møteplass og et inspirerende program. 

Les mer og meld deg på her…

https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/program/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/
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Young Proffesional Attraction Index 2019

YPAI er en årlig undersøkelse fra Academic Work, som 
kartlegger unge arbeidstakeres syn på norske 
arbeidsgivere; og kårer Norges mest attraktive 
arbeidsplass. Unge arbeidstakere består av studenter 
som tar høyere utdanning, nyutdannede og de med 
opptil fem års arbeidserfaring etter endt studie. Man 
kan også kalle dem morgendagens nøkkel-
medarbeidere eller talenter.

– Det at «gode kolleger og godt arbeidsmiljø» troner 
på toppen av årets liste over de viktigste egenskapene 
er ikke veldig rart. Unge arbeidstakere ser oftere 
arbeidsplassen som en forlengelse av sin egen 
identitet. Dette betyr at for å lykkes i 
kandidatmarkedet må virksomheter bli flinkere til å 
kommunisere deres identitet. For å skape gode 
resultater er det også avgjørende å trives i samværet 
med ledere og kolleger, sier Mads Wildhagen, 
markedssjef i Academic Work. 

Ikke nok å bygge merkevare
Etter gode kolleger og godt arbeidsmiljø (75%), er 
karriere- og utviklingsmuligheter (58%), og 
utfordrende og varierte arbeidsoppgaver (55%) de 
viktigste faktorene en arbeidsgiver trenger for å 
tiltrekke seg målgruppen.

I motsatt ende av skalaen sier 8 prosent at 
selskapenes sosiale ansvar er den viktigste faktoren. 
Heller ikke selskapets rykte (16%) eller tilrettelegging 
for innovasjon og nyskaping (17%) når opp dersom 
målet er å tiltrekke seg ung velutdannet arbeidskraft.

– Unge ønsker å ha det gøy på jobb og de vil ha 
mulighet til å stige i gradene. Det betyr at for 
arbeidsgivere er det ikke nok å bygge kjennskap til 
varemerket eller produktene. De må bygge et godt 
arbeidsmiljø, og fortelle omverden om dette. Da kan

de tiltrekke seg de beste unge hodene, sier 
Wildhagen.

Tips til bedrifter som vil ha de beste talentene
– Konkurransen om denne gruppen arbeidstakere er 
beintøff, og unge er helt klare på hva de vil ha. For å 
tiltrekke seg de beste talentene må norske 
virksomheter være bevisst på hva som skal til for å 
oppfattes som attraktiv, sier Wildhagen.

Han deler følgende fire tips: 

1. Løft frem deres tilbud til målgruppen gjennom hele 
rekrutteringsprosessen. Fra stillingsannonsen, gjennom 
telefonavstemming og inn i intervjuet. Hvis det er noe 
som er vanskelig å beskrive med ord, la kandidaten 
oppleve det. Ta med kandidaten gjennom landskapet. 
Inviter til en lunch med teamet eller en after work eller 
teamaktivitet? Ta med kandidaten «hjem», inn i stua.

2. Tenk på at all kontakt med målgruppen påvirker det 
totale inntrykket. Tenk på hvordan dere fremstår som 
arbeidsgiver i hver samtale, mail eller i møter.

3. Ha tilstedeværelse på målgruppens hjemmebane. 
Uansett om det er på campus, sosiale medier, nettsider 
eller andre plattformer.

4. Samle deres mest engasjerte medarbeidere og gi dem 
ordet. Hvordan kan de fortelle mer om hvordan det er 
å jobbe hos dere? La ambassadørene fortelle og dele i 
sine nettverk.

Academic Work la sist uke frem en fersk undersøkele som måler ungdoms 
preferansanser når de er på jobbjakt. Godt arbeidsmiljø og gode kolleger er den 
overlegent viktigste faktoren for hvorvidt unge vurderer en arbeidsgiver som 
attraktiv. Det mener hele 75 prosent i årets YPAI-undersøkelse.
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4 key trends defining the future of work.

With so much technology-driven change and 
transformation taking place at the moment, 
predicting what the future will bring for the world of 
work is no easy task. One thing you can be entirely 
confident about is that the pace of change is unlikely 
to slow down in the coming years.

Making informed, evidence-based predictions about 
forthcoming trends can help you prepare your 
organization and its people for the future of work.

Here are four significant concepts that could prove to 
be defining themes in the next few years:

The gig economy

The gig economy is a key source of new forms of work 
that are reshaping views of the employer/employee 
relationship and how particular jobs can be carried 
out. As Randstad explores in the Flexibility@Work
2019 report, people around the world are benefiting 
from increasing access to models such as:

• Remote working

• Flexible hours

• More diverse compensation

• Arrangements and contracts

Candidates for whom the traditional nine-to-five 
working day and 40-hour week were never feasible 
are benefiting from significant growth in 
opportunities in the gig economy.

In the US, for example, more than a third (36%) of 
workers have some sort of gig work arrangement, 
according to Gallup. Nearly two-thirds (64%) of 
people engaged in the gig economy said they were 
doing their preferred type of work, while nearly 60% 
felt they had autonomy and authority, compared to 
34% of traditional employees.

Gallup said the growth of the gig economy places an 
onus on employers to take targeted measures, most 
notably:

redesigning traditional jobs to include many of the 
benefits of independent gig work

training managers to better relate to the temporary 
workforce

AI and automation

Artificial intelligence is a rapidly evolving space that 
seems to be having an influence on almost every 
dimension of life in the 21st century, including the 
world of work. As a business and an employer, you 
undoubtedly have a lot to gain from tracking the latest 
developments in this area and positioning yourself to 
benefit from them.

In the HR and recruitment space, AI offers huge 
potential to make regular hiring and talent acquisition 
processes much quicker and more efficient, as well as 
removing the risk of human error or unconscious bias. 

Pymetrics, a firm supported by the Randstad 
Innovation Fund, is showing what can be achieved in 
this area by combining gamification with AI to help 
employers reinvent their methods of identifying, 
attracting and retaining talent.

AI is often mentioned in the same breath as machine 
learning and, perhaps most significantly of all for

Randstad: If you want to future-proof your organization and stay relevant in a fast-moving 
world, you need to be in tune with the trends likely to shape the future of work.
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employers, automation. Data included in the 
Flexibility@Work 2019 report showed that human 
employment is not declining as a result of 
automation, and in fact, these technologies are likely 
to have a positive net effect on jobs.

Automation was also linked to demographic trends, 
with countries that have older workforces (such as 
Germany, Japan and South Korea) found to be more 
rapid adopters of automation technologies.

The cloud

The cloud offers huge potential to reinvent traditional 
HR, recruitment and workforce management 
processes within your business.

It can help you become more efficient - in financial 
terms but also in your day-to-day operations - by 
enabling a move away from on-site, outdated IT 
infrastructure to store, manage and analyze 
workforce data. According to Alex Hilton, CEO of the 
Cloud Industry Forum, the potential of cloud 
technology to “explore the value of vast unstructured 
data sets” is second to none.

There is little doubt about the scope for future 
growth in this area, with Gartner predicting that the 
global public cloud services market will expand from 
$175.8 billion in 2018 to $206.2 billion this year.

According to LinkedIn, cloud computing expertise

tops the list of hard skills companies need the most in 
2019.

demand for soft skills

Hard skills in areas such as the cloud, AI, data analysis 
and software development are essential to many 
modern businesses, but soft skills will prove equally 
valuable - if not even more important - to the future of 
work.

Technical abilities such as those listed above can be 
taught to people who have the fundamental potential 
and willingness to learn, but soft skills - such as 
creativity, collaboration, emotional intelligence and 
empathy - tend to be innate and are much more 
difficult to teach.

The ‘hard reality of soft skills’ was one of the key work 
trends recently highlighted by the World Economic 
Forum, which referred to LinkedIn research showing 
that 92% of employers feel soft skills matter as much 
as, or even more than, hard skills. Four out of five 
(80%) said soft skills are increasingly important to 
business success.

As the world of work continues to evolve and you face 
an increasingly diverse range of challenges and 
opportunities, optimizing recruitment, talent 
acquisition and workforce management to create the 
right mix of skills will prove more important than ever.

Les flere artikler om markedstrender her…
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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
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Advokatvakten

Revidert Arbeidsgiver
Bemanningsbransjens kvalitetsordning, Revidert Arbeidsgiver (RA) er obligatorisk for 
alle bedrifter som har vært medlem i NHO Service og Handel i over ett år.

I forbindelse med lovendringer ble ordningen satt på 
pause frem til utløpet av september. Det betyr at en 
rekke medlemsbedrifter hadde frist for å få på plass 
ny RA-godkjenning innen 1. oktober.

Veldig mange har derfor gjennomgått revisjon og fått 
på plass RA-godkjenning i løpet av den siste tiden. 

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.

Bedrifter som har vært medlem i mer enn ett år og 
likevel ikke har gjennomført prosessen for å bli 
Revidert Arbeidsgiver må sette i gang med dette 
omgående.

Hvis man unnlater å bli RA-godkjent er resultatet 
tvangsutmelding. 

Les mer på www.revidertarbeidsgiver.no

SSB har sett nærmere på bemanningsbransjen og har 
publisert en artikkel; «Vikarjobb – veien til fast jobb?»

I artikkelen har man tatt utgangspunkt i registerdata 
og dette støtter opp om det vi har sagt lenge; 
Bemanningsbransjen er en verdifull inngangsport til 
arbeidslivet. Den viser også at andelen innvandrere i 
bemanningsbransjen er høyere enn i andre næringer.

Les artikkelen her…

SSB om bemanningsbransjen

http://www.bemanningsbransjen.no/
mailto:advokat@nhosh.no
http://www.revidertarbeidsgiver.no/
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/vikarjobb-veien-til-fast-jobb

