
Den 17.- og 18. oktober er det kombinert generalforsamling i NHO Service og 
konferanse på Quality Hotel Expo på Fornebu ved Oslo. Det er lagt opp et 
spennende program. 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 status etter at det ble borgerlig valgseier.

Hvordan blir bransjens rammebetingelser i tiden fremover?

Hva kan vi lære av valgkampen?

Hvordan bør vi jobbe for bransjens utvikling?

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

Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter til å være tilstede på 
dette viktige møtet.

Ved siden av dette vil det bli et rikholdig program over to 
dager. Last ned programmet her…

Det er mulig å ha stands på konferansen.
Bestilling av standsplass kan du gjøre her.

Meld deg på generalforsamling og konferanse her.

Les mer på side 3

Arendalsuka

Les mer på side 4

Forslag om ny 
regulering av innleie

Les mer på side 7

Kampanjer

5/2017

Generalforsamling NHO Service

https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/generalforsamling-nho-service-2017/
https://www.nhoservice.no/contentassets/27b91aa172044f24b7c50f49d44f372e/program-gf-pr-120917.pdf
https://event.nho.no/skjema/?event=8836
https://event.nho.no/skjema/?event=8546
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Arbeidsmarkedet i bedring

Bemanningsbransjen som først og fremst dekker 
arbeidslivets midlertidige behov er et barometer på 
utviklingen i norsk økonomi. Når det ser ut til at vi er 
ute av de problemer nedgangen i oljesektoren påførte 
norsk økonomi er det naturlig at det synes på 
aktiviteten i bemanningsbedriftene. Derfor er det ikke 
uventet at markedet for bransjen fra 4. kvartal 2016 
har vokst, sier Even Hagelien. Det er likevel viktig å 
huske at nedgangen forut for stabiliseringen som vi 
nå ser, var lang og det tar tid før man er tilbake på 
nivået fra før 2013, sier han. 

I 2. kvartal økte bemanningsbransjens aktivitet med 
5,1%. På Sør- og Vestlandet som har vært preget av 
oljenedturen går det nå i riktig retning. Aktiviteten økte 
med nesten 8% på Sørlandet mens Vestlandet fortsatt 
er ustabilt. Gjennomsnittlig endte man der opp med 
en nedgang på 0,4%. 

Det var i 2. kvartal nedgang i forhold til året før i 
seks fylker. I resten var det vekst. Særlig positivt var 
det å se at solgte timer i Rogaland vokste med 
nesten 10% i andre kvartal på rad.  Andelen innleie i 
Norge av totalt antall årsverk er nå på 1,3%. Dette 
er marginalt høyere enn i 2. kvartal i 2016. Samtidig 
er det verdt å merke seg at dette nivået har ligget 
ganske flatt siden 2006. Det høyeste vi har sett i 2. 
kvartal i den perioden er 1,39% og det laveste er 
1,04%.

Mange opplever fortsatt et krevende marked. På 5 
av 13 yrkesområder er det nedgang i forhold til 
samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg 
kraftig nedgang innen HORECA (hospitality) samt 
området bygg og anlegg nå flater ut med den 
samme aktiviteten i 2. kvartal som året før. Samtidig 
er utviklingen nå positiv innen lager og logistikk 
samt økonomi og regnskap, sier Hagelien.

Last ned statistikken her…

Etter en krevende tid med nedskjæringer i oljesektoren har vi fra 4. kvartal i fjor sett en 
gradvis forbedring av situasjonen i arbeidslivet. Bransjens tall for 2. kvartal indikerer 
at vi langt på vei kan friskmelde arbeidsmarkedet, sier fagsjef i NHO Service Even 
Hagelien. Etterspørselen etter personell vokser og arbeidsledigheten går ned. Dette 
viser bemanningsbransjens statistikk for 2. kvartal.

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2017
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https://www.nhoservice.no/contentassets/e8978bd1de884ae0a056fa4ac6d41416/bemanningsbarometeret-2.-kvartal-2017.pdf
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Myteknuserkampanjen

Til myteknuserkampanjen laget vi en film og et hefte hvor 
vi tok opp myter som bransjens motstandere har laget 
om bransjen og forklarte hvorfor dette er feil.

Rapport og video kan du se her…

Kampanjen, som ble kjørt i tre runder fra 30. juni til 11. 
september har fått meget god spredning. I skrivende 
stund er filmen sett mer enn 80.000 ganger på Facebook
og blitt delt 768 ganger. Ved siden av dette har filmen 
blitt distribuert på både Linkedin og Twitter. Myter og 
fakta heftet ble laget som handout på Arendalsuka, hvor 
vi fikk bred distribusjon, og er også lagt ut på web.

Målet er at myteknuserkampanjen har bidratt til bedre 
kunnskap om bemanningsbransjen og kritisk holdning til 
mytene som blir skapt om bransjen.           

«En fot innafor» kampanjen

Kampanjen som har fått størst synlighet er likevel «En fot 
innafor» kampanjen hvor vi har fokusert på at 
bemanningsbransjen gir folk «en fot innafor».

Kampanjesommer
I forbindelse med valgkampen har NHO Service kjørt to kampanjer med sikte på å avlive 
myter om bemanningsbransjen og å synliggjøre at vi er en viktig inngangsport til arbeid.

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2017

Tanken bak «En fot innafor» kampanjen var å, på en 
helt ny måte visualisere at bemanningsbransjen er en 
inngangsport til arbeidslivet og altså gir folk en fot 
innafor. Dette gjorde vi ved å lage filmer hvor føtter 
spilte hovedrollen og hvor vi presenterte budskapet 
om at mer enn 80.000 personer hvert år får en fot 
innafor gjennom bemanningsbransjen.

Kampanjen var femdelt. Rett før sommeren gikk vi ut 
med en annonse hvor vi søkte etter motiverte og 
pålitelige føtter til årets morsomste sommerjobb.

Vi fikk massevis av søkere og valgte fra disse ut 
fotskuespillere til å lage fire fotfilmer hvor vi på 
forskjellige måter fortalte historien om at 
bemanningsbransjen gir en fot innafor.

Vi laget også en landingsside hvor man kunne få mer 
informasjon om bemanningsbransjen som 
inngangsport til arbeidslivet. Der kan man også se 
alle filmene. Landingssiden finner du her…

Filmene ble distribuert hver torsdag gjennom 
valgkampen og har fått rundt 400.000 visninger. 
Spredning har skjedd gjennom entusiastiske 
representanter for bemanningsbransjen og det har 
også vært en viss annonsering. Nesten 8000 
personer har klikket seg inn på kampanjesiden for å 
lære mer om bemanningsbransjen som inngangsport 
til arbeidslivet.

Alt i alt vil vi konkludere med at kampanjene som er 
kjørt er vellykkede og vi har oppnådd målet med å få 
ut mer kunnskap om bransjen.

https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/fakta-om-bemanningsbransjen/
https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/bemanningsbransjen-hjelper-mer-enn-80.000-hvert-ar-til-a-fa-en-fot-innafor/
https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2017/myter-og-fakta-om-bemanningsbransjen/
https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2017/myter-og-fakta-om-bemanningsbransjen/
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Fellesforbundet hadde, ikke uventet, viet sitt 
hovedarrangement til bemanningsbransjen. De stilte 
spørsmålet om vi nå er på vei inn i et 
«løsarbeidersamfunn. Dette avviste både Anne-
Cecilie Kaltenborn og Maalfrid Brath i hver sine 
paneldiskusjoner.

- Vi er ikke på vei inn i et løsarbeidersamfunn. Men vi 
er i en situasjon hvor vi ser en individualisering av 
arbeidslivet. Det er viktig å være obs på denne 
trenden. Faste jobber er normen i norsk arbeidsliv. 9 
av 10 er fast ansatte.

Anne-Cecilie Kaltenborn er kritisk til begrepet 
”løsarbeider”. - Jeg synes ikke dette er et godt ord og 
det reflekterer ikke det samfunnet og den 
lovgivningen som vi har i dag. Gullurenes tid er forbi. 
Bedrifter har kortere levetid enn tidligere, tilknytningen 
til arbeidslivet er i endring. Folk har flere jobber i løpet 
av yrkeslivet og stadig flere velger å være sin egen 
arbeidsgiver. ”Løsarbeidersamfunnet” er en foreldet 
og feilaktig karakteristikk som ikke passer for dagens 
arbeidsliv.

Les mer om dette arrangementet her…

NHO service hadde også et eget arrangement hvor 
det ble satt fokus på bemanningsbransjen. Tittelen 
var tittelen "Bemanningsbransjen – utrygghet eller 
inngangsport til arbeidslivet?" 

Maalfrid Brath, Konsernsjef i Manpowergroup og 
styreleder i NHO Service innledet med å fortelle hva 
som var de fremherskende trendene i arbeidslivet og 
om hvordan vi måtte innstille oss på omstilling i årene 
som kommer. Bemanningsbransjen er som mange

har registrert under press, men bransjen vil være 
sentral nå vi i fremtiden  skal møte et stadig økende 
behov for kompetanse. Aldri har så mange 
generasjoner arbeidet side om side og det er snakk 
om å vinne "The generation game". Det vil bli en 
digitalisering av arbeidslivet og her er den yngre 
garde i førersetet. Vi vil se en ytterligere 
individualisering av arbeidslivet der de unge 
allerede nå behersker det som vil bli en 
digitalisering av arbeidslivet.

Med på møtet var også Hilde Lekven, adm dir
Personalhuset AS og Maren Winnem. Sistnevnte er 
representant for dem som har fått fast jobb gjennom 
at hun ble utleid av Jobzone. Lekven kunne fortelle 
om et norskeid selskap som tilbyr jobb til mer enn 
7000 mennesker hvert år. De som får jobb gjennom 
Personalhuset er blant annet innvandrere, de med 
hull i CV'n, studenter og arbeidsledige. Mange får

Fortsetter på neste side…

Bemanningsbransjen på Arendalsuka
Siden bemanningsbransjen har vært et hett politisk tema under valgkampen var det viktig 
at NHO Service var til stede og var synlig under Arendalsuka. Adm.dir. for NHO Service, 
Anne-Cecilie Kaltenborn og styreleder Maalfrid Brath deltok i en rekke debatter på vegne 
av bemanningsbransjen.

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2017

Adm.dir. for NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn og AP-leder Jonas Gahr 
Støre på Fellesforbundets arrangement.

Adm.dir. i Personalhuset Hilde Lekven, tidligere vikar i Jobzone Maren 
Winnem, konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath og møteleder 
Christian Chramer. 

https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2017/-fast-arbeid-er-fortsatt-normen/
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ikke sjansen uten bemanningsbransjen. Svært 
mange er i fast jobb under et år etter at de har 
blitt formidlet av et bemanningsselskap. 
Bemanningsbransjen får folk i jobb.

"Jeg kjenner meg ikke igjen"

Winnem kunne fortelle at hun gjennom Jobzone
hadde fått først en jobb og at hun etter dette 
hadde fått en som passet henne bedre og nå var 
i fast jobb. Hun kjente seg ikke igjen i 
beskrivelsene som gikk på dårligere vilkår og en 
arbeidssituasjon der hun som innleid var utenfor 
arbeidsmiljøet i bedriften. Hun kunne fortelle at 
hun var en likeverdig arbeidstager med like vilkår 
som de øvrige i bedriften.

Representanter for ulike ungdomspartier deltok 
også på møtet og hadde en debatt om fremtidens 
arbeidsmarked og bemanningsbransjens rolle.

De som deltok var:
Martine Tønnessen, nestleder, KrFU
Fredrik Juel Hagen, sentralstyremedlem, FpU
Dorthea Elverum, trainee stortingsgruppen, 
Senterungdommen
Daniel Skjevik-Aasberg, sentralstyremedlem, 
Unge Høyre
Astrid Hoem, sentralstyremedlem, AUF

Ungdommene var opptatt av den fleksibiliteten 
man måtte innstille seg på i fremtiden og var 
jevnt over positive til bemanningsbransjens rolle. 
Dagens situasjon er at for mange blir stående 
utenfor arbeidslivet fordi de mangler det 
nettverket som i dag er avgjørende for å komme i 
arbeid. Her ser de at bemanningsbransjen kan 
spille en avgjørende rolle for dem som trenger en 
kanal. AUF etterlyser flere studieplasser som gir 
økt kompetanse til å møte den nye tiden.

Jobber kan ikke vedtas

Unge Høyre var opptatt av at jobber ikke kan 
vedtas, men skapes av næringslivet. Alle uttrykte 
forståelse for at bemanningsbransjen ikke kunne 
betale lønn mellom oppdragene og at 
"nulltimerskontrakt" på den måten kunne anses litt 
misvisende.

Anne Cecile Kaltenborn avsluttet møtet og deltok 
også på et annet møte hvor man diskuterte boken 
«Det mørke arbeidslivet» som ble lansert i Arendal.

Men Arendalsuka er ikke bare debatter og møter. 
Som nettverksbyggingsarena er disse dagene på 
Sørlandet svært verdifulle. NHO Service og 
bemanningsbransjen var godt representert og 
diskusjonene i Pollen og ved cafébordene var nok 
av verdi for bransjen.

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2017

Nestleder i KrFU Martine Tønnesen (t.v.), sentralstyremedlem i Unge Høyre 
Daniel Skjevik-Aasberg og sentralstyremedlem i AUF Astrid Hoem var tre av 
ungdomspolitikerne som debatterte fremtidens arbeidsliv og 
bemanningsbransjen.

Adm dir Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service (t.v.) og adm dir Jon Sandnes i 
Byggenæringens Landsforening tok del i panelet som diskuterte hvordan å 
bekjempe arbeidslivskriminalitet 

Folkeliv på Arendalsuka.
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Revidert Arbeidsgiver på plass – tid for kampanje

Det kjøres nå markedsføring av Revidert arbeidsgiver 
på web gjennom Google Adverts. Videre kommer vi 
snart til å sette i gang en kampanje på sosiale medier, 
med særlig fokus på Facebook.

Det er laget tre filmer for en tid tilbake som noen av 
dere allerede har sett. Vi har ventet litt med å kjøre de 
ut i påvente av at flere bedrifter har fått på plass RA-
godkjenningen.

Med god erfaring fra «Myteknuserkampanjen» og «En 
fot innafor kampanjen» satser vi på at bransjen selv 
også nå vil bidra til deling av filmene. Planen er å 
legge ut filmene hver annen uke og kjøre Facebook-
dugnad i bransjen. Ved siden av dette vil vi booste
filmene med ekstra markedsføringsmidler på 
Facebook.

Som dere vet, er nå kvalitetsordningen Revidert Arbeidsgiver obligatorisk for alle 
medlemmer som har vært medlem i NHO Service i mer enn ett år. Etter en 
innkjøringsperiode har nå de fleste medlemmer, som plikter det, gjennomført revisjon. 
Nå er det tid for å skape mer synlighet rundt ordningen.

Kurs i arbeidsrett for Bemanningsbransjen

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
- Oppsigelse/avskjed grunnet arbeidstakers forhold

Kurset er også en fin anledning til å treffe kolleger i bransjen og utveksle 
erfaringer.

Kursledere er Advokat Tonje T. Width og advokatfullmektig Karianne Ask.
Les mer og meld deg på her…

NHO Service ønsker medlemmer velkommen til kurs i arbeidsrett for Bemanningsbransjen 
den 15. november.

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2017

Ved siden av filmene som skal skape oppmerksomhet 
for ordningen har vi også laget en ny brosjyre som 
forteller hvorfor kunder bør velge å leie inn fra en 
Revidert Arbeidsgiver.

Last ned brosjyren her…

Les mer på www.revidertarbeidsgiver.no

https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/kurs-i-arbeidsrett-for-bemanningsbransjen2/
https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/publikasjonerrapporter/ra-brosjyre/
http://www.revidertarbeidsgiver.no/
https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/publikasjonerrapporter/ra-brosjyre/
https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/publikasjonerrapporter/ra-brosjyre/
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- NHO Service erkjenner at det er utfordringer knyttet 
til innleie innen bygg og anlegg. I fellesskap med 
resten av NHO har vi kommet med konstruktive 
løsningsforslag hvor det skilles mellom kontrakter for 
dem som leies inn til å dekke kundens midlertidige 
behov og dem som leies inn til å dekke et fast behov, 
sier adm dir Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service.

- Regjeringens forslag om å åpne for midlertidige 
ansettelser for dem som leies ut som vikarer 
harmonerer med dette tankesettet. Dessverre 
begrenses regjeringens forslag til å bare gjelde når 
personell leies ut til vikariater. Vi mener at det virker 
urimelig å ikke likestille vikariater og andre 
midlertidige stillinger som er lovlig etter 
arbeidsmiljøloven. Det vil være vanskelig å skille 
disse grunnlagene fra hverandre og dette vil kunne 
skape mye uklarhet.

- Regjeringen foreslår å innføre kvoter på hvor stor 
andel av arbeidsstokken som kan være innleid fra 
bemanningsforetak. Ansvaret for 
kvotebegrensningene foreslås lagt på innleier. 
Hvilken effekt dette vil kunne ha er noe uklart. Dette 
beror blant annet på kvotenes størrelse, bedriftens 
størrelse, om kvoten skal gjelde på et hvert 
ansettelsestidspunkt eller om man snakker om et 
gjennomsnitt gjennom året, om kvoten skal gjelde for 
ett enkelt yrkesområde og om kvoten gjelder all 
innleie eller bare den innleie som dekker et fast 

Rapporten fra World Employment Confederation viser 
hvordan bemannings- og rekrutteringsbransjen er en 
inngangsport til arbeid, bidrar til omstilling, skaper 
trygghet og verdiskapning.

Av rapporten kan man lese at det hvert år arbeider 
mer enn 43 millioner personer i bransjen, det er 169 
000 bemanningsselskaper og at det der arbeider1,5 
millioner personer i administrasjonen.

behov etter unntaksregelen. Vi frykter at en kvote vil 
være vanskelig å håndtere praktisk og at den særlig 
vil virke begrensende på de seriøse aktørene, sier 
Kaltenborn.

Vi stiller oss positive til at Regjeringen har søkt å 
tydeliggjøre hva som ligger i kravet til fast 
ansettelse.

Det arbeides nå med høringsuttalelse. Høringsfrist 
er den 29. september.

Last ned høringsnotatet her…

Du finner statistikken her…

Regjeringen foreslår ny regulering av innleie
Regjeringen sendte rett før sommeren på høring forslag til endring av regler som gjelder 
for bemanningsbransjen. NHO Service er opptatt av et seriøst og regulert arbeidsliv og 
kommer på en konstruktiv måte til å gå i dialog om forslagene. Vi er bekymret for at en 
kvote for innleie vil kunne bli svært krevende å håndtere for både innleier og utleier, sier 
adm dir Anne-Cecilie Kaltenborn.

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2017

Adm dir Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service

Internasjonal bransjestatistikk
Bemanningsbransjens internasjonale organisasjon, World Employment Confederation har 
laget en interaktiv oversikt over bransjestatistikk fra hele verden.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-arbeidsmiljoloven/id2563621/
http://www.wecglobal.org/economicreport2017/
http://www.wecglobal.org/economicreport2017/
http://www.wecglobal.org/economicreport2017/
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I tilknytning til Myteknuserkampanjen laget vi hefte 
hvor vi tok opp myter som bransjens motstandere har 
laget om bransjen og forklarte hvorfor dette er feil. 
Hefte ble i utgangspunktet laget som handout på 
Arendalsuken, men er selvsagt brukbar i andre 
sammenhenger.

Heftet er lagt ut
på web og kan 
være et nyttig
hjelpemiddel når
man skal tilbake-
vise urimelige
angrep fra
bransjens mot-
standere.

Last ned heftet 
her…

På de regionale møtene legges det opp et 
spennende program hvor det både gis et generelt 
og et bransjespesifikt tilbud samt rom for 
nettverksbygging

Nye publikasjoner
For å bygge kunnskap om bemanningsbransjen har vi laget to nye publikasjoner, «Kritisk 
til bemanningsbransjen

Medlemsmøte i Bergen den 8. november

Vi sees i Bergen 8. november. Meld deg på her…

Hvert kvartal arrangerer vi et seminar utenfor 
Østlandsregionen for å komme tettere på våre 
medlemsbedrifter, både små og store.

BEMANNINGSNYTT nr. 5/2017

Hvert år lager vi heftet «Verdt å vite om bemannings-
bransjen. Dette heftet gir en oversikt over bransjen 
basert på bransjestatistikk, medarbeider-
undersøkelser og annen kunnskap som finnes om 
bransjen. Heftet er beregnet på beslutningstakere og

journalister, men vil 
også kunne være
nyttig for andre som
på noen lunde kort
tid vil skape seg en
oversikt over den 
norske bemannings-
bransjen.

Heftet er tilgjengelig 
som pdf på web.

Last ned heftet her…

https://www.nhoservice.no/contentassets/041d20126aab420992c09b639f5a2428/nho_myterogfakta_bemanningsbransjen_f21.pdf
http://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/vi-motes-i-bergen/
https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/nyheter-bemanning/verdt-a-vite-om-bemanningsbransjen/dokumenter/verdt-a-vite-om-bemanningsbransjen/
https://www.nhoservice.no/contentassets/041d20126aab420992c09b639f5a2428/nho_myterogfakta_bemanningsbransjen_f21.pdf
https://www.nhoservice.no/contentassets/041d20126aab420992c09b639f5a2428/nho_myterogfakta_bemanningsbransjen_f21.pdf
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Kjenner du noen som fortjener å bli hedret?

Forslag på kandidater kan sendes til 
Baard.fiksdal@nhoservice.no

Årets Servicebedrift

§1 UTDELING
Prisen «Årets Servicebedrift" deles ut av NHO 
Service hvert år i tilknytning til årets 
generalforsamling. Prisen overrekkes av 
styreleder, eventuelt med støtte av annen. 
Prisen deles ut første gang 2017.

§2 PRISEN
Prisen er et reisegavekort på kr. 10.000,- samt 
et diplom med juryens begrunnelse.

§3 KRITERIER og MOTTAKERE
Prisen deles ut til en medlemsbedrift i NHO 
Service som har utmerket seg siden forrige 
generalforsamling ved særlig god kvalitet i sine 
leveranser, ved innovativt arbeid, ved å være en 
god arbeidsgiver eller ved sin samfunnsnyttige 
innsats.

§4 JURY
Prismottakeren velges av en jury bestående av 
totalt 5 personer: 
Representant fra NHO sentralt
Representant for HiOA
Representant fra NHO Service styret
Representant fra LO eller ett av LO’s forbund
Adm dir NHO Service er sekretær for juryen

§5 NOMINASJON AV KANDIDATER:
Ledere eller ansatte i bedrifter som er medlem 
av NHO Service, eller ansatte i NHO Service, 
oppfordres til å sende inn begrunnede forslag til 
kandidater.

§6 OFFENTLIGGJØRING AV DE NOMINERTE
Forslagene må være kommet inn senest 1. 
oktober, og vil offentliggjøres på nettsiden til 
NHO Service fra denne datoen og frem til 
generalforsamlingen.

Årets Talsperson

§1 UTDELING
"Årets Talsperson" er en pris som deles ut av 
NHO Service hvert år i tilknytning til årets 
generalforsamling. Prisen deles ut til en 
enkeltperson som fortrinnsvis representerer/er 
ansatt i en av medlemsbedriftene til NHO 
Service.

Prisen overrekkes av styreleder i NHO Service. 
Prisen deles ut første gang 2017.

På generalforsamlingen i NHO Service i oktober skal vi kåre "Årets Servicebedrift" og "Årets 
Talsperson". Kjenner du noen som fortjener å bli hedret? Vi trenger forslag til kandidater med 
begrunnelse.
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§2 PRISEN
Prisen er et reisegavekort på kr. 5.000,- samt et 
diplom med juryens begrunnelse, og deles ut på 
middagen ved generalforsamlingen.

§3 KRITERIER og NOMINASJON
Prisen tildeles en person som siden forrige 
generalforsamling gjennom sitt arbeid, sin 
formidlingsevne, sin mediedeltagelse, 
samfunnsnyttige innsats eller sin 
serviceinnstilling har bidratt i norsk opinion til å 
løfte bevissthet om og omdømmet til 
servicebransjen og/eller næringslivet generelt, 
eller sin bransje eller bedrift spesielt.

§4 JURY
Prismottakeren velges av en jury bestående av 
totalt 5 personer:

• Representant fra NHO’s nyhetsdesk
• Representant fra NHO Service sitt styre
• Journalist
• Adm dir i NHO Service er sekretær for juryen.

§5 MOTTAKERE
Prisen deles ut til ansatte i NHO Service sine 
medlemsbedrifter. Prisen kan ikke deles ut til 
personer som er medlemmer av NHO Service 
sitt styre eller ansatt i NHO Service.

§6 NOMINASJON AV KANDIDATER
Ledere eller ansatte i bedrifter som er medlem 
av NHO Service, eller ansatte i NHO Service, 
oppfordres til å sende inn begrunnede forslag til 
kandidater til: servicepriser@nhoservice.no
Adressen betjenes av informasjonssjef Baard 
Fiksdal.

Forslagene må være kommet inn senest 1. 
oktober hvert år.

§6 OFFENTLIGGJØRING AV DE NOMINERTE
Forslagene må være kommet inn senest 1. 
oktober, og vil offentliggjøres på nettsiden til 
NHO Service fra denne datoen og frem til 
generalforsamlingen.

mailto:baard.fiksdal@nhoservice.no
mailto:servicepriser@nhoservice.no
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Nordmenn elsker fleksibilitet på jobben

Hva er viktigst for deg av høyere lønn eller mulighet 
for fleksibel arbeidstid? Hvis valget faller på 
fleksibilitet, er du langt fra alene. Hele 47 prosent av 
norske arbeidstakere mener fleksibilitet er blant de tre 
viktigste faktorene i deres karrierevalg. 

Det tyder på en sunn utvikling i norsk arbeidsliv, 
mener Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

– Nordmenn er opptatt av arbeidsmiljø og arbeidstid, 
og jeg tror mange tenker at hvis sjefen kan gi meg 
fleksibilitet, så jeg kan yte litt ekstra tilbake. Vi vil ha 
mulighet til å styre vår egen arbeidsdag, i den grad 
det er mulig – uten at dette betyr at vi sluntrer unna, 
sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup
Norge.

Selv blant unge ansatte med høye karriereambisjoner 
er fleksibilitet høyt verdsatt.

«Fleksibilitet» er et vidt begrep, men i denne 
undersøkelsen innebærer det blant annet at man 
kan velge når man kommer og går fra jobb, får 
muligheten til å jobbe hjemmefra, enten på hel- eller 
deltid, samt muligheten til å jobbe seg opp mange 
fridager, som man kan ta ut i lengre friperioder.

– Det er et positivt signal at også de 
ansatte vektlegger fleksibilitet i karrierevalget. Da er 
det viktig å få plass til hele livet i kalenderen, ikke 
bare jobben, sier konsernsjef Maalfrid Brath.

Verden tar etter Norge

Norge er det landet i verden hvor flest arbeidstakere 
sier at fleksibilitet er avgjørende for karrierevalg. 
Både i USA, Storbritannia og Kina er fleksibilitet i 
ferd med å bli en av de viktigste faktorene i 
karrierevalg. Det viser en ny global undersøkelse fra 
ManpowerGroup. 14 000 arbeidstakere i 19 land har 
svart på undersøkelsen. 

Siden 2015 har andelen som setter fleksibel 
arbeidstid som en av de tre viktigste faktorene for 
karrierevalg steget fra 35 til 45 prosent i USA. Også 
i Kina og Storbritannia har andelen økt betraktelig. I 
Norge har 47 prosent av arbeidstakere fleksibilitet 
blant topp tre.

– Vi ser en global trend i retning av bedre balanse 
mellom jobb og fritid. De yngre generasjonene som 
kommer inn i arbeidslivet forventer å stå lenge i 
jobb, og ønsker derfor å kombinere jobb og fritid på 
nye måter. Samtidig gjør teknologiutviklingen det 
mulig for mange virksomheter å samarbeide utenfor 
kontorlokalene, sier Brath.

Last ned rapporten her…

Norge er landet i verden hvor fleksibilitet betyr mest for valg av karriere. Halvparten av 
norske arbeidstakere vektlegger fleksibilitet når de tar karrierevalg. Dette viser en ny 
undersøkelse fra ManpowerGroup.
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Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath

http://www.mynewsdesk.com/no/manpowergroup/documents/work-for-me-understanding-candidate-demand-for-flexibility-70066
http://www.mynewsdesk.com/no/manpowergroup/documents/work-for-me-understanding-candidate-demand-for-flexibility-70066
http://www.mynewsdesk.com/no/manpowergroup/documents/work-for-me-understanding-candidate-demand-for-flexibility-70066
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- Bemanningsbransjen er springbrett til fast jobb og 
viktig for å få en fot innafor. De som vil forby bransjen 
møter motstand hos meg, sa Erna Solberg. - Dere 
dekker et stort behov, sa Solberg til de ansatte hos 
Lenas HelsePersonell.

Statsministeren fikk i dag møte Heidi Andersson (38) 
som var ute av arbeidslivet i lang tid på grunn av 
sykdom, som omskolerte seg og som nå i halvannet 
år har hatt fast jobb som kurskoordinator hos Lenas 
HelsePersonell gjennom Ringer i vannet.

- Hvilken hjelp fikk du av NAV, spurte Erna Solberg.

- Det viktigste var at NAV satte meg i kontakt med 
arbeid og inkluderingsbedriften Karea-Varbas (nå 
Spir). De var gode til å finne riktig arbeidsgiver for

I bemanningsselskapet Jobzone jobber over 100 
personer med bemanning og rekruttering. Samlet har 
de mye kunnskap og praktisk erfaring som skal til for 
at en kandidat lykkes. Den 22. august ble all denne 
praktiske kunnskapen og erfaringen overført til et 
digitalt format som grunnlag for en digital 
rekrutteringsprosess. Måten man her kobler digitalt 
verktøy med rekrutteringskompetanse er helt ny og 
har et kjempepotensiale for økt kvalitet i matching 
mellom jobbsøker og arbeidsgiver. 

Les mer her…

meg. Karea-Varbas var meget viktig i en periode av 
mitt liv da selvtilliten var liten, svarte Heidi 
Andersson.

Rammer de svakeste

Erna Solberg hadde satt av en time til å spise lunsj i 
bedriften og lyttet til utfordringene. Daglig leder og 
gründer Lena Owrum Vonka fortalte engasjert.

- Forslaget om å tvinge bransjen til å betale lønn 
mellom oppdrag vil ramme de aller svakeste. I vår 
virksomhet er det først og fremt mange 
innvandrerkvinner som vi da ikke ville kunne gi jobb 
til av økonomiske grunner, sa Lena Owrum Vonka 
og møtte forståelse hos Erna Solberg. Det er blant 
annet 70 kvinner med innvandrerbakgrunn som 
jobber som vikarer i Lenas HelsePersonell.

Lena Vonka brenner for Ringer i vannet. I skrivestua 
har hun 25 ansatte som særlig tar seg av journaler 
for sykehus. Noen av dem har fått jobb gjennom 
NHO-prosjektet Ringer i vannet. Se eksemplet Nils 
(langsomt blir livet ganske bra).

-Jeg har engasjert meg sterkt i å få folk som sliter 
inn i arbeid som de kan mestre og utvikle seg i. Vår 
skrivestue egner seg særlig godt fordi man her kan 
jobbe i sitt eget tempo og skjermes for stress. Det er 
viktig for folk som har angst eller andre problemer. 
Disse stillingene er avhengig av lønnstilskudd fra 
NAV, for at vi ikke skal tape penger på å ha 
vedkommende hos oss, sa Vonka.

- Dere dekker et stort behov

Jobzone har samlet praktisk kunnskap og erfaringen i et nytt kjernesystem som grunnlag 
for en digital rekrutteringsprosess. 
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Fra Venstre Heidi Andersson, Erna Solberg og Lena Owrum Vonka 

Jobzone satser digitalt

De med hull i CV-en, som får jobb gjennom Ringer i vannet, og rammebetingelser for 
bemanningsbransjen var tema da statsminister Erna Solberg besøkte Lenas 
HelsePersonell i Oslo.

Even Hagelien, fagsjef for bemanning- og rekrutteringsbransjen i NHO Service 
flankert av adm dir Espen Hem Jakobsen (til venstre) og Jan Håvard Graarud, 
markedsdirektør i Jobzone. 

https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2017/jobzone-satser-digitalt/
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NHO Service

Bransjeforeningen

Bemanning og Rekruttering

www.nhoservice.no

www.bemanningsbransjen.no

Fagsjef Even Hagelien

Telefon: 23 08 86 47

Mobil: 95 22 54 67

E-post: even.hagelien@nhoservice.no

Ny kommunikasjonsdirektør i NHO Service

Engebø er i dag kommunikasjonsdirektør i 
Statens pensjonskasse. Frem til 2014 var han 
redaktør i Aftenposten.

- Jeg takker for tilliten, og gleder meg til å 
begynne. Mange av sakene NHO Service 
kjemper for på vegne av medlemsbedriftene, 
mener jeg er svært viktige for den videre 
samfunnsutviklingen i Norge. Derfor er det 
meningsfullt å kunne få bidra til at flere blir klar 
over disse vesentlige spørsmålene, at det 
finnes gode svar, og hvorfor svarene faktisk er 
gode, sier han.

Skjalg Engebø er utdannet ved Norsk 
journalisthøgskole og ved Handelshøyskolen BI 
der han har en Master i ledelse og økonomi.

Engebø begynte som kommunikasjonsdirektør 
og medlem av ledergruppen i SPK i 2014. Før 
det var han utviklings- og digitalredaktør i 
Aftenposten i flere år. I Aftenposten begynte 
han i 1997 som økonomijournalist. Han hadde 
senere en rekke mellomleder-roller i 
mediehuset før han ble redaktør og medlem av 
ledergruppen i 2009.

- Vi ser frem til å styrke laget med Skjalg 
Engebøs kompetanse, erfaring og 
engasjement, sier adm dir Anne-Cecilie 
Kaltenborn i NHO Service.

Skjalg Engebø vil tiltre stillingen i desember.

Husk å ta «En fot innafor kampanjen» videre 
ved å bruke tagen #enfotinnafor» på sosiale 
medier når dere skriver om folk som har fått 
jobb gjennom bemanningsbransjen.

Skjalg Engebø (46) er ansatt i den nyopprettede stillingen som kommunikasjonsdirektør i 
NHO Service.

Det er utarbeidet flere standardkontrakter 
for bemanningsbransjen. De er 
tilgjengelige for nedlasting på NHO 
Service sin nettside.

Der finner du:

• Bemanningsavtalen med 
oppdragsbekreftelse

• Kontrakt med lønn mellom oppdrag.

• Kundekontrakt med oppdragsbekreftelse

• Engelske oversettelser av kontraktene

Last ned kontraktene her…

Standardkontrakter
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Skjalg 
Engebø

#enfotinnafor

https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/kontrakter-bemanning/

