
Mars blir en svært spennende måned for bemannings-
bransjen. I løpet av denne måneden vil det sannsynligvis bli 
gjort vedtak som vil prege arbeidshverdagen for mange.

Før utløpet av mars regner vi med at Regjeringen vil legge frem sitt 
forslag basert på høringen som ble gjennomført sist høst. I dette ligger 
forslag om presisering av definisjonen for hva som er ansett som faste 
stillinger, større rom for midlertidige stillinger i bemanningsbransjen 
samt et forslag om å etablere tak for innleie til bygg og industri.

Samtidig skal fire representantforslag behandles på Stortinget. I disse 
forslagene foreslås det forbud mot innleie til bygg på Østlandet, 
innskrenkning i adgangen til å avtale utvidet innleie – utover midlertidig 
behov med tillitsvalgte samt krav om faste stillinger med fastlagt 
arbeidstid og lønn. Forslagene kan leses her…

Kristelig Folkeparti er jokeren. Hva de faller ned på vil bli resultatet. Vi 
alle er enige om at det er viktig å sikre seriøsitet i bemanningsbransjen. 
Derfor har vi lansert en offentlig autorisasjonsordning for 
bemanningsbedrifter som leverer personell til bygg.

Les mer på side 2

Statistikk 4. kvartal 2017

Les mer på side 4
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https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10003906
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Gode rammer for de seriøse

Fast ansettelse er – og skal være – hovedregelen i norsk 
arbeidsliv. Samtidig er det nødvendig å kunne leie inn 
arbeidskraft midlertidig, men dette er og skal være unntaket.

Innleie i norsk arbeidsliv utgjør en svært liten andel av 
arbeidsstokken, bare drøyt en prosent. Innen bygg og anlegg er 
andelen høyere, ca. sju prosent. Det har medført et visst innslag 
av useriøse bemanningsaktører, og det er krevende å skille de 
seriøse fra de useriøse. NHO Service og Handel representerer 
den seriøse bemanningsbransjen, og vi foreslår nå et tiltak vi 
mener vil hjelpe: En godkjenningsordning som kan skille seriøs 
fra useriøs i bemanningsbransjen i bygg og anlegg. Ordningen vil 
være et like stort gode for vikarer som for arbeidsgivere, og gi 
like konkurransevilkår. Vårt forslag kommer i tillegg til den 
tiltakspakken som NHO nylig lanserte for å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet.

NHO Service og Handel organiserer 80 prosent av 
bemanningsbransjen i Norge. Vi ønsker å sikre gode rammer for 
dem som driver seriøst.

Få bransjer er mer regulert enn bemanningsbransjen. 
Reguleringen gjelder først og fremst adgangen for en 
arbeidsgiver til å leie inn, og kravene til lønns- og arbeidsvilkår 
for de som arbeider i bransjen. Dette burde være tilstrekkelig til 
å sikre gode forhold i arbeidslivet. Men det viser seg å ikke være 
tilfelle, og vi må åpenbart gjøre flere ting samtidig.

En godkjenningsordning for bemanningsselskaper i bygg og anlegg vil sette en stopper for de 
useriøse aktørene, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn er adm. dir. NHO Service og Handel.
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«Når det eneste verktøyet du har i verktøykasse er en 
hammer, synes alle problemer å ligne på en spiker», er det 
sagt. Ap, Sp, SV og Rødt har i Stortinget foreslått dramatiske 
tiltak og vil forby innleie i bygg og anlegg. Forbud er en 
fallitterklæring. Det vil sette de seriøse bemanningsbyråene ut 
av drift, mens bedrifter som allerede snor seg unna loven vil 
fortsette i samme spor. Et midlertidig forbud, slik Ap foreslår, 
vil føre til det samme. Man kan ikke bare legge ned en bedrift, 
og så åpne den igjen som om ingenting var skjedd noen 
måneder senere.

Industri-, bygg og anleggsbedrifter har i dag en nødventil. De 
kan avtale innleie utover midlertidige behov dersom dette 
skjer i en åpen dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på 
bedriftsnivå. Senterpartiet foreslår å fjerne denne 
nødventilen. Det vil gjøre det vanskeligere for norske bedrifter 
å omstille seg raskt og vinne anbud. Det vil også svekke 
virksomheter i distriktene som har vanskelig for å knytte til seg 
nødvendig personell. Senterpartiets forslag vil være noe av 
det mest distriktsfiendtlige man kan foreslå. Det vil 
undergrave konkurransekraften til norske bedrifter over hele 
landet.

Vi opplever nå en politisk debatt om innleie som kunne vært 
konstruktiv, men som er blitt det motsatte. En feilkilde er at 
kritikere gjør bemanningsbransjen mye større enn hva den er. 
Bransjen har altså ikke mer enn mellom en og halvannen 
prosent andel av det norske arbeidsmarkedet.
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Andelen i bygg og anlegg er sju prosent på landsbasis, og 
15 prosent i Oslo-området, ifølge FAFO. En annen feilkilde 
er at det er full sammenblanding i begrepsbruken der man 
sauser underentrepriser sammen med innleie av 
arbeidskraft.

Bemanningsbransjen verken ønsker eller er i stand til å ta 
over som arbeidsgivere i et slikt omfang som motstandere 
av bransjen hevder. Våre bedrifter anser ikke at dette er 
deres rolle. Det er heller ikke mulig innenfor dagens 
lovverk. En slik utvikling kan heller ikke spores i land som er 
uten begrensinger på innleie. Et eksempel er Storbritannia, 
som har den største andelen innleie i Europa, med 3.8 
prosent, som må sies være et relativt lavt tall. I Norge er 
tallet for 2017 fortsatt litt over en prosent.

Hva vil være et treffsikkert tiltak for å sikre at vi får bukt 
med den ulovlige innleie i Norge? Hva vil gjøre det lett å 
være seriøs? Hva vil sikre en rettferdig 
konkurransesituasjon både for bemanningsbedrifter og 
bygg og anleggsbedrifter?

Vi mener at en godkjenningsordning for 
bemanningsbedrifter er et viktig skritt på veien. NHO 
Service og Handel har sammen med Norsk 
Arbeidsmandsforbund (NAF) vært pådriver for en 
tilsvarende ordning innen renhold for å sikre 
profesjonalitet og gode arbeidsvilkår i bransjen. Denne 
ordningen har hatt effekt, men er ikke perfekt. Slike tiltak 
trenger tid for å fungere godt, i følge Fafo.

Forslagene som var på høring kan leses her.

Det ble fra arbeidsgiversiden argumentert tydelig for at 
man ikke løser et problem med at lover ikke følges ved å 
lage nye lover. Da straffer man de ryddige bedriftene og gir 
de useriøse som allerede bryter loven friere spillerom. I 
stedet bør det satses mer på håndhevelse.

Forslaget om forbud mot innleie i enkeltsektor eller 
geografisk område anses som uforholdsmessig og svært 
urimelig. I stedet bør man satse på tiltak som bidrar til økt 
seriøsitet.

Derfor ble en offentlig autorisasjonsordning lansert på 
høringen.

Man kan se hele høringen her…
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En godkjenningsordning hviler tungt på arbeidsmiljøloven. 
Den gir incentiver til økt lønnsomhet fordi den som kjøper 
bemanningstjenester får en forsikring om at de handler 
med en seriøs bedrift og de som er godkjente framstår 
som attraktive arbeidsgivere. Det er også verdt å merke 
seg at autorisasjonsordninger er prøvd i flere land, gir 
oversikt over markedet, skaper bedre transparens og 
styrker demokratiet fordi mulighetene til innsyn og 
kontroll blir bedre.

Dagens utfordringer med innleie er i all hovedsak knyttet 
til brudd på regelverket. Det dreier seg om for mye innleie 
i forhold til hva man har lov til (omfang og lovlighet) – fordi 
det leies ut utover det som er et reelt midlertidig behov. Vi 
snakker også om at reglene ikke håndheves, og at dette 
fører til en ugrei situasjon for bemanningsselskapene. De 
har i flere år bedt om bedre håndhevelse av de reglene 
som allerede finnes. Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden 
har altså en felles interesse i å kvitte seg med de aktørene i 
Norge som driver useriøst, og som undergraver et godt 
arbeidsliv.

Regjeringen og arbeids- og sosialminister Anniken Haugli 
har fremmet forslag til regulering av innleie, og har satt i 
gang en omfattende prosess med sikte på å løse de 
utfordringene som finnes. Man bør ha tålmodighet med 
denne prosessen, men den bør komme i tillegg til en 
godkjenningsordning for bemanning i bygg og anlegg. 
Hovedmålet for alle gode krefter bør være å ikke slå beina 
under de som driver seriøst og som har reelle behov for 
innleie i privat og offentlig sektor. Vi må utvikle treffsikre 
tiltak mot det vi ønsker å bekjempe.

NHO Service og Handel på høring
Den 18. januar ble det holdt høring i Stortingets Arbeids- og Sosialkomité angående de fire 
representantforslagene om ny regulering av bemanningsbransjen. Adm. Direktør i NHO Service og 
Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn og fagsjef Even Hagelien representerte bransjen.

Fagsjef Even Hagelien og adm. Direktør Anne-Cecilie Kaltenborn på høring.

https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10003906
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2018/H264-full/Hoeringssal1/01/18/Hoeringssal1-20180118-121444.mp4&msid=16&dateid=10004142
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Bemanningsbransjen er et barometer på utviklingen i 
norsk økonomi, både lokalt og sentralt og innenfor de 
forskjellige segmentene hvor det leveres personell. I de 
senere år har bransjen i deler av landet vært kraftig preget 
av nedbemanningene i oljerelatert virksomhet. 
Statistikken fra 4. kvartal 2017 viser at arbeidsmarkedet 
langt på vei er friskmeldt. Stor aktivitet innen enkelte 
områder genererer mangel på personell og etterspørsel 
etter bransjens tjenester. Dette ser vi f.eks. innen bygg og 
lager, logistikk og transport. Samtidig ser vi strukturelle 
endringer på andre områder som fører til lavere 
etterspørsel. Dette gjelder innen kontor og administrasjon 
hvor man over flere år har sett lavere etterspørsel. Siden 
bemanningsbransjen er et speilbilde på utviklingen i norsk 
økonomi holdes også andelen av arbeidsmarkedet ganske 
stabilt. Siden 2005 har denne andelen ligget på rundt 1%. 

I 4. kvartal økte bemanningsbransjens aktivitet med 
8,5%. På Sør- og Vestlandet som har vært preget av 
oljenedturen går det nå i riktig retning. På Sørlandet økte 
aktiviteten med 11,7%. På Vestlandet er det en 10.4% 
vekst. 

Det var i 4. kvartal nedgang i forhold til året før i sju 
fylker. I resten var det vekst. Særlig positivt er det å se at 
solgte timer i Rogaland vokste med nesten 36% og at 
Vest-Agder vokste med  mer enn 40%. 

På 9 av 13 områder er det vekst forhold til samme 
kvartal året før. Særlig positiv utvikling var det innen 
lager, logistikk og transport (+35%) og innen økonomi og 
regnskap (+26%). Innen kontor og administrasjon 
fortsetter nedgangen (-12%).

Last ned statistikken her…

Den positive utviklingen fortsetter
I 2017 snudde det for norsk økonomi og dermed også for bemanningsbransjen. I løpet av året ble det 
omsatt 7,7% flere timer i bransjen sammenliknet med året før. Dette var første gang med årlig vekst 
siden 2012.
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Prosentvis utvikling fra året før:

https://www.nhosh.no/contentassets/d2faa38b07244d5ea3d4069ea4260440/bemanningsbarometeret-4.-kvartal-2017.pdf
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Iden 13. desember ble det for andre gang arrangert 
bransjenettverksmøte i Haugesund. Møtet ble holdt på 
Brasserie Brakstad hvor det ble servert frokost til en 
god gruppe fra bemanningsbransjen i området. Fagsjef 
Even Hagelien holdt en gjennomgang av aktuelle saker 
for bransjen med særlig vekt på de forskjellige politiske 
sakene som skal behandles på Stortinget våren 2018.

På møtet var det stort engasjement og god mulighet til 
å få innsikt i hva som oppleves som viktig for våre 
medlemmer i Haugesund.

Den 11. januar ble det også etablert et bransjenettverk 
i Stavanger. Dette har vi hatt planer om en god stund og 
Aina Skailand fra Management4You skal ha æren for å 
ha sparket dette i gang.

En stor gruppe møtte opp på NHO Rogaland sitt kontor 
til lunsj og foredrag om status for bemanningsbransjen.

Agendaen var som følger:

• Markedsutvikling

• Rammevilkår for bemanningsbransjen – må vi venne 
oss til en ny hverdag?

• Status etter valget

• Regjeringens forslag til endringer. Hva betyr dette 
for oss?

• Forslag på Stortinget som gjelder bransjen

• Endret pensjonslovgivning

• Datalagringsdirektivet – Hva gjør NHO?

• Samarbeid med NAV

• Etablering av bransjenettverk.

Dialogen var god og engasjementet stort da vi 
gjennomgikk de forskjellige forslagene fra regjeringen, 
Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet når det 
gjelder nye rammevilkår for bemanningsbransjen.

Ved siden av Aina Skailand stilte også Arild Tjensvold fra 
Hytech opp som bransjenettverksansvarlig. Ettersom 
det er så stort politisk engasjement rundt bransjen er 
det også viktig at politikere kan komme på besøk og få 
lære om den samfunnsverdien som 
bemanningsbyråene gir. Derfor var det positivt at flere 
av de deltakende bedriftene ønsket besøk fra Høyre 
politiker Margret Hagerup.
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Bransjenettverk i Rogaland
Vi har et mål om økt tilstedeværelse ute i regionene. Derfor er det etablert en rekke bransjenettverk 
rundt omkring i landet. En forutsetning for at vi skal kunne holde aktiviteten i bransjenettverkene er 
lokalt engasjement. Vi vil i den forbindelse takke Ingrid Lindaas Teigland fra Randstad som har tatt  
ansvaret for bransjenettverket i Haugesund samt Aina Skailand (Management4You) og Arild Tjensvold 
(Hytech) som har tatt ansvaret for Stavanger-nettverket.

Haugesundsnettverket med Ingrid Lindaas Teigland lengst til høyre..

Stavangernettverket med Aina Skailand lengst til høyre.

Det neste bransjenettverket som skal 
etableres blir i Tromsø. Oppstartsmøtet 
er den 10. april fra kl 08:30. Om du er 
interessert i å delta i Tromsø-nettverket 
kan du ta kontakt på eha@nhosh.no

mailto:eha@nhosh.no
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Rapporter siden sist
Her er noen rapporter som er publisert siden sist.
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Randstad Workmonitor 4Q 2017: Rapporten gir et 
globalt bilde av forskjellige trender og særtrekk i 
forventningene til arbeidstakere. Hvem mener man har 
ansvaret for at man kommer i jobb? Hvordan ser man på 
2018? Les rapporten her…

Randstad har presentert to rapporter som ser nærmere 
på verdien av arbeids inn- og utvandring for å dekke 
arbeidskraftsbehov og begrense arbeidsledighet. Den 
ene «People to jobs, jobs to people» kan lastes ned her. 
Den andre «Global mobility and labor migration» kan 
lastes ned her.

Antallet norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne 
opp er på sitt høyeste siden 2012. Oppbemanningene er 
ventet å øke over hele landet og i alle ni sektorer, viser 
ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for 1. 
kvartal 2018. Last ned omtale av rapporten her og selve 
MEOS 1Q 2018 her.

Den britiske organisasjonen som representerer 
bemannings- og rekrutteringsbransjen har laget en 
rapport hvor man ser nærmere på hvordan man kan 
skape et best mulig arbeidsmarked frem mot 2015.    
Last ned rapporten her.

https://www.nhosh.no/contentassets/592dcfc8d98347e491e020b4c69884c9/mp-meos-norway-q118.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/481927/Randstad Workmonitor global report Q4 - Dec2017.pdf?submissionGuid=5219c42b-a817-4839-935c-282cc17e1c7e
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/481927/People to Jobs, Jobs to People (1).pdf?submissionGuid=b7667644-e3e3-497e-a7b1-d7b857dc99eb
https://workforceinsights.randstad.com/hubfs/flexibilityatwork_2017.pdf
https://www.manpowergroup.no/Presse/MEOS-Q1-2018-Sterkeste-arbeidsmarkedsutsikter-pa-fem-ar/
https://www.nhosh.no/contentassets/592dcfc8d98347e491e020b4c69884c9/mp-meos-norway-q118.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/0009/398331/REC-Future-of-Jobs-Report-Web-13.10.17.pdf
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Arbeidsgiverne innenfor tradisjonelt «harde» fag, som IT, 
ingeniører og produksjon, leter etter ansatte med «myke» 
egenskaper – og motsatt. Øverst på listen over personlige 
egenskaper står læringsvillighet, kommunikasjon og 
samarbeidsevner.

– Når arbeidslivet går mot mer automatisering og 
digitalisering, spiller de ansattes personlige egenskaper en 
stadig større rolle. Det hjelper ikke å være god i teknologi hvis 
man ikke skjønner hvordan mennesker skal bruke og utvikle 
denne teknologien, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i 
ManpowerGroup

Hun peker på at hele 65 prosent av arbeidsgivere som 
planlegger å ansette flere folk innen IT, oppgir at 
kommunikasjonsferdigheter er egenskapen de setter mest 
pris på.

– Stadig flere organisasjoner bryter ned siloene og legger opp 
til samarbeid på tvers av fagdisipliner. Det stiller krav til gode 
samarbeids- og kommunikasjonsevner hos de ansatte, spesielt 
hos spesialistene som skal gjøre faget sitt nyttig for andre. Da 
er «myke» ferdigheter gull verdt.

Last ned rapporten her…

Slik påvirkes du av automatisering
En ny undersøkelse fra ManpowerGroup spurte 20.000 arbeidsgivere over hele verden hvordan 
automatisering vil påvirke dem de neste to årene. Blant annet svarte de på hvilke personlige egenskaper 
de ser etter hos mennesker de skal ansette.
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NETTVERK
INNGANGSPORT

FLEKSIBILITET
ERFARING

FRIHET

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2942250/WEF/pdf/Robots_Need_Not_Apply.pdf?submissionGuid=03d6f672-fe44-48df-92ce-57048613637d
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2942250/WEF/pdf/Robots_Need_Not_Apply.pdf?submissionGuid=03d6f672-fe44-48df-92ce-57048613637d
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Dropp norskkrav og få flere talenter

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) er en 
verdensomspennende arbeidsmarkedsundersøkelse utført av 
Adecco Group i samarbeid med INSEAD og Tata
Communications.  Dette er årlig benchmark som grundig måler 
119 lands evne til å utvikle, tiltrekke og beholde talenter.

Målingen setter Norge på topp i Norden og på fjerdeplass i 
verden, rangert bak Sveits, Singapore og USA. Tallene viser at vi 
er gode på å beholde og utvikle våre egne talenter her i Norge, 
men ikke så bra på å tiltrekke oss utlendinger.

- Grunnen til at vi gjør det bra er nok i stor grad våre sosiale 
goder og sikkerhet på jobb, utdanningssystemene våre, og det 
at det er et klart skille mellom jobb og fritid. Det er ingen tvil om 
at vi har det bra i Norge», sier Torben Sneve, konsernsjef i 
Adecco-konsernet, medlem av NHO Service og Handel.

Engelsk bør holde

- Det er en enorm jobb for AS Norge å omstille seg, og vi 
trenger de beste menneskene. Da er internasjonal erfaring og

- Krav om å beherske norsk ekskluderer for mange talenter, sier konsernsjef Torben Sneve i Adecco. 
Han har en fersk rapport som viser at Norge er best i Norden og på fjerdeplass i verden i å tiltrekke, 
utvikle og beholde talenter.

BEMANNINGSNYTT nr. 1/2018

kompetanse utenfor landegrensen helt essensielt. Uten 
mangfold går det dårlig med innovasjonstakten. Her kan 
Norge bli bedre», sier Sneve. Han mener at å ha norsk som 
krav i nesten alle jobber er en hemsko.

- De fleste snakker engelsk i Norge. Krav om norsk 
ekskluderer alt for mange talenter og gjør det vanskelig å 
komme til Norge, sier Sneve.

Se rapporten

Adm. Direktør i AdeccoGroup Norge, Torben Sneve (Foto: Adecco)

Bli med på årets internasjonale møteplass for bemannings- og rekrutteringsbransjen. Vi 
møtes i Dublin fra 6.- til 8. juni til et spennende faglig og sosialt program.

World Employment Conference 2018 arrangeres av den irske bemanningsbransje-
organisasjonen NRF sammen med World Employment Confederation.

Les mer og meld deg på her…

https://gtcistudy.com/
https://gtcistudy.com/
http://worldemploymentconference2018.com/
http://worldemploymentconference2018.com/
http://worldemploymentconference2018.com/
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Strengere personvernregler: 
10 anbefalinger til våre medlemsbedrifter 

1. GDPR er en oversikt over prinsipper mer enn en opplistning av hva man kan gjøre og hva man 
ikke kan gjøre. Det betyr at mye er overlatt til virksomheten selv når det gjelder å bestemme 
hvilke opplysninger som skal behandles og om virksomheten opererer i samsvar med 
regelverket. Det er virksomheten selv som er ansvarlig for at reglene følges. Se 
www.datatilsynet.no og www.arbinn.nho.no 

2. Dette betyr at ikke alle svarene er der nå. Med tiden vil vi få avgjørelser som kan gi rettledning, 
men på dette stadiet må virksomheten akseptere at det er mye usikkerhet. Et velment råd er å 
settes seg inn i regelverket; ikke minst for å redusere behov for dyr ekstern konsulenthjelp. 

3. GDPR omhandler personopplysninger; det vil si opplysninger som direkte eller indirekte kan 
spores tilbake til en fysisk person. For de som ikke allerede har gjort det; start med å kartlegge 
hvilke personopplysninger virksomheten behandler. Tips: For små og mellomstore 
medlemsbedrifter har NHO utviklet et kartleggingsverktøy, se 
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/personopplysningsverktoy/innforing/

4. Det er i GDPR listet opp seks forskjellige grunnlag for å kunne behandle personopplysninger. 
Samtykke er kun ett av disse. Som en tommelfingerregel; samtykke benyttes kun helt unntaksvis 
som behandlingsgrunnlag i et ansettelsesforhold, så finn et annet behandlingsgrunnlag. 

5. Bruk sunn fornuft og vær transparent. Ta utgangspunkt i følgende: dersom du selv ikke ønsker at 
andre skal behandle opplysningen(e) om deg, er sjansen stor for at andre heller ikke ønsker at 
du skal behandle opplysningene om dem. Hvis du er i tvil; forhør deg med de som skal 
registreres. Sørg for at personvernerklæringen er oppdatert med den informasjon som 
behandles. Sensitive personopplysninger, det vil si om rase, etnisk bakgrunn, religion, politisk 
overbevisning, biometrikk, genetikk, fagforeningsmedlemskap, helse og seksuell legning, skal 
ikke behandles unntatt det er positivt bestemt. Vær klar til å levere ut alle personopplysninger 
virksomheten behandler på forespørsel fra den registrerte. Det vil gjelde også interne notater.

6. Dersom virksomheten ikke klart vet eller kan forklare hvorfor en personopplysning behandles, 
skal den opphøre. Ikke behandle flere opplysninger enn det som er nødvendig 
("dataminimering"). 

7. Databeskyttelse er ikke bare et forhold mellom din virksomhet og jobbsøkere / ansatte. Kunden 
kan også behandle personopplysninger om dine jobbsøkere / ansatte. Det er derfor viktig å lage 
en avtale som tydeliggjør hvem som er behandlingsansvarlig og hvem som er databehandler.

8. Bruker virksomheten databehandler skal det inngås en databehandleravtale. Sørg for at 
databehandleravtalen inneholder bestemmelser om beskyttelse av personopplysningene. 

9. Sørg for at personopplysningene oppbevares sikkert og at kun de arbeidstakerne som har behov 
for tilgang til opplysningene har det. 

10. Dersom det skjer et databrudd skal Datatilsynet informeres innen 72 timer. 

Ved spørsmål om dette kan advokat Kirsti Stokland kontaktes på kst@nhosh.no

GDPR (General Data Protection Regulation) er den nye personvernlovgivningen som trer i kraft 25. 
mai 2018. 

BEMANNINGSNYTT nr. 1/2018
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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

Sett av den 19. juni!

Møtene vil bli holdt på Næringslivets Hus på 
Majorstuen i Oslo mens sommerfesten holdes på 
Lofoten Fiskerestaurant på Aker Brygge. 

Dette er et arrangement som man ikke bør gå glipp av 
og det oppfordres derfor til at du legger inn 
arrangementet i avtaleboken allerede nå.

Du kan melde 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. En runde med tvangsutmeldinger 
ble derfor foretatt med virkning fra 1. februar.

Les mer på www.revidertarbeidsgiver.no

Den 19. juni er det igjen tid for bemanningsbransjens viktigste møteplass. Da arrangeres årsmøte for 
Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering fulgt av #Bemanning 2018 hvor vi vil sette fokus på 
hvordan vi kan utvikle en bemanningsbransje for fremtiden. Tradisjonen tro avsluttes dagen med den 
årlige sommerfesten.

Kurset er ment for deg med leder- eller 
personalansvar. Basert på våre erfaringer fra 
medlemsbedriftene, har vi laget et kurs som tar 
for seg juridiske problemstillinger dere som 
arbeidsgiver møter i hverdagen. Hovedtemaene 
vil være ansettelse, arbeidstid og avslutning av 
arbeidsforhold.

Dato: 12. mars 2018 

Tidspunkt: Kl. 10:00 til 16:00

Hvor: Bergen (Radisson Blu Royal Hotel)

Les mer og meld deg på her…

Kurs i arbeidsrett tilrettelagt 
for bemanningsbransjen

BEMANNINGSNYTT nr. 1/2018

Obligatorisk ordning!

http://www.bemanningsbransjen.no/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/arsmote-og-bemanning2018/
http://www.revidertarbeidsgiver.no/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2017/kurs-i-arbeidsrett-for-bemanningsbransjen2018/

