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Meld deg på kurs!
I forbindelse med utarbeiding av ny arbeidskontrakt for 
bemanningsbransjen tilbyr NHO Service og Handel kurs i 
hele landet om hvordan den bør praktiseres.

Fra slutten av september til begynnelsen av november holdes 14 kurs 
for flere hundre ansatte i bemanningsbransjen. Målet er at man i best 
mulig grad er forberedt for bransjens nye virkelighet etter nyttår.

På følgende kurs er det fortsatt ledige plasser (trykk på lenkene):

4/10 Trondheim (få plasser igjen)

5/10 Molde

11/10 Sarpsborg/Fr.stad

15/10 Bergen 

17/10 Oslo – mulig å få tilgang til streaming av møtet

23/10 Langesund

25/10 Tromsø

5/11 Oslo

https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/hva-betyr-endringene-av-aml-for-bemanningsbransjen3/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/hva-betyr-endringene-av-aml-for-bemanningsbransjen10/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/hva-betyr-endringene-av-aml-for-bemanningsbransjen6/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/hva-betyr-endringene-av-aml-for-bemanningsbransjen12/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/hva-betyr-endringene-av-aml-for-bemanningsbransjen11/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/hva-betyr-endringene-av-aml-for-bemanningsbransjen9/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/hva-betyr-endringene-av-aml-for-bemanningsbransjen7/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/hva-betyr-endringene-av-aml-for-bemanningsbransjen13/
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Bransjestatistikken 2. kvartal 2018

2. kvartal 2018 viser en solid utvikling på de fleste av 
bemanningsbransjens områder som gjenspeiler en positiv 
utvikling i arbeidsmarkedet. Samtidig gjør politiske 
beslutninger at framtidsutsiktene for bransjen er mer 
usikre enn på lenge.

Bemanningsbransjen, som dekker arbeidslivets 
midlertidige behov, er et barometer på utviklingen i norsk 
økonomi. Veksten i norsk økonomi gjenspeiles i aktiviteten 
i bemanningsbedriftene. Nedskjæringer i oljesektoren er 
avløst av bemanningsmangel. Dette er godt nytt for 
bemanningsbedriftene.

Vestlandet opp 13%

I 2. kvartal økte bemanningsbransjens aktivitet med 6,6%. 
Det er nå vekst i alle landsdeler unntatt på Sørlandet. 
Størst vekst ser vi i Nord-Norge hvor markedet vokste med 
nesten 17%. På Vestlandet som har var preget av 
oljenedturen vokste aktiviteten med nesten 13%.

Ser vi nærmere på aktiviteten i fylkene er det et 
sammensatt bilde. I 2. kvartal var det faktisk nedgang i 
forhold til året før i hele ni fylker. I resten var det vekst. 
Særlig positivt er det å se at solgte timer i Rogaland vokste

med mer enn 20%.  Andel innleie i Norge av totalt antall 
årsverk er nå på 1,4%. Dette er marginalt høyere enn i 2. 
kvartal i 2017. Samtidig er det verdt å merke seg at dette 
nivået har ligget ganske flatt siden 2006.

Kontor og administrasjon falt 9%

Flere opplever et krevende marked. På 4 av 13 områder 
er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det 
er verdt å merke seg nedgang på nesten 9% i 
yrkesområdet Kontor og administrasjon. Sist gang det var 
vekst innen dette yrkesområdet var i 1. kvartal 2012. 
Samtidig er utviklingen svært positiv innen Oppvekst og 
utdanning. 

Hovedfokus i 2. kvartal var likevel lovendringene i juni 
2018 som innebærer behov for endring av 
kontraktspraksis og et usikrere marked. Dette gjør 
fremtidsutsiktene usikre på tross av gode markedstall.

Last ned statistikken her…

I 2. kvartal økte bemanningsbransjens aktivitet med 6,6%. Det er nå vekst i alle landsdeler unntatt 
på Sørlandet. På bakgrunn av politiske beslutninger i juni er dette en positiv utvikling med bismak.
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https://www.nhosh.no/contentassets/a7615c26b1154f2a9154b093dc099517/bemanningsbarometeret-2.-kvartal-2018.pdf
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Overgangsordning for Revidert Arbeidsgiver

Revidert Arbeidsgiver er tuftet på en prosedyre for 
egenkontroll av åtte sentrale arbeidsgiverforpliktelser for 
bemanningsvirksomheter. Deretter skal en ekstern revisor 
kontrollere at skrevne rutiner er egnet til å oppfylle 
lovkravene og kontrollere at rutinene faktisk fungerer 
ovenfor et tilfeldig utvalg av ansatte. For å kunne 
kontrollere om rutinene fungerer i det nye systemet, bør 
virksomheten ha praktisert de nye kravene i 6 måneder. 

På denne bakgrunn er det besluttet å innføre 
overgangsregler for revisjonsordningen. Det får spesielt 
betydning for de som skal revideres denne høsten – etter 
gjeldende system RA 1.3 og de som skal revideres frem til 
1.juli 2019. Dette gjelder både bedrifter som har vært 
medlem i 12 måneder og dermed skal førstegangs 
revideres og de som skal fornye revisjon etter to år.

Administrasjonens vedtak og ny frist for fornyet revisjon. 

Bedrifter som skulle revideres frem til årsskiftet får utsatt 
frist dersom man ønsker dette. Det er til enhver tid 
bedriftens ansvar å overholde gjeldene regler. Dagens 
regler gjelder frem til årsskiftet.  Administrasjonen av RA 
ordningen, oppfatter imidlertid de nye kravene såpass 
omfattende at virksomheten allerede nå heller bør legge 
ressursene inn i forberedelser og etablering av nye rutiner 
og oppfølgning for det nye regime fremfor å bruke 
ressurser på fornyelse av revisjon av dagens krav til 
arbeidskontrakt. 

Videre vil ingen bedrifter kunne bli endelig revidert etter 
ny RA 2.0 før etter 1. juli. 2019. Bedriftene bør sette av 
ressurser til egenkontroll og eventuelt revidering av de nye 
kravene til rutiner før dette. Likevel skal den eksterne 
kontrollen av de ansatte, først skje etter dette tidspunktet. 
Det har sammenheng med at det gir liten effekt å 
kontrollere eventuell systematisk svikt i oppfølgning av 
rutinene før den nye praksisen i bedriften har virket en 
periode.  Denne perioden er satt til 6 måneder, etter 
årsskiftet. 

Fra årsskiftet vil de nye kontrollkravene i RA være klare 
sammen med veiledningsmomenter. Det vil gi bedriftene 6 
måneder til å finpusse rutiner og egenkontroll av at de nye 
reglene blir fulgt, før revisjon. Videre vil det også gi 
revisorer noe tid til å jobbe inn ny kompetanse. 

Bedrifter som får utsatt fornyelse som følge av dette 
vedtaket, skal ha gjennomført revisjon senest ved 
utgangen av september 2019. Det er derfor anbefalt at 
virksomheten får kontrollert sine rutiner etter nye RA 2.0 
våren 2019, slik at det kun gjenstår en faktisk kontroll.  

Øvrige virksomheter som på grunn av sin to-årlige syklus 
for revisjon - ikke er pliktig til å fornye sin RA revisjon før 
disse tidspunktene – må likevel endre sine rutiner slik at 
det sikres etterlevelse av de nye kravene fra årsskiftet. 

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

Fra nyttår trer det i kraft endringer i arbeidsmiljøloven som har betydning for bemanningsbransjen. 
Som konsekvens av dette vil det bli gjort større endringer i revisjonsordningen Revidert 
Arbeidsgiver. Som følge av dette er det besluttet å innføre en overgangsordning som innebærer at 
ingen revisjoner vil bli utført første halvår 2019.

BEMANNINGSNYTT nr. 6/2018

mailto:jhb@nhosh.no
mailto:eha@nhosh.no
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Har innleie en plass i et seriøst arbeidsliv? Det var det 
sentrale spørsmålet under Veidekke sitt. Og svaret til NHO 
Service og Handel-sjef, Anne-Cecilie Kaltenborn, var klart 
og tydelig. Svaret på det er ja. Seriøse bemannings-
bedrifter har en viktig plass i et seriøst arbeidsliv. Men den 
plassen er ikke så stor som debatten de siste årene har gitt 
inntrykk av, sier Kaltenborn og utdypet at kun en prosent 
av årsverkene i Norge ytes gjennom bemanningsbransjen.

Det var bra at man i begynnelsen slo fast at fast ansettelse 
er det normale i Norge, og at innleie kun utgjør en prosent 
av årsverkene. Slik har det vært i veldig mange år. Det sier 
noe om omfanget av innleie i Norge, sier Kaltenborn.

Blant temaene som ble tatt opp under debatten var de nye 
reglene for innleie som Stortinget vedtok i vår. Dette vil 
først og fremst ramme personer som allerede har 
problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, 
fordi bransjen nå må være mer forsiktig med hvem de gir 
en sjanse.

- Bemanningsbransjen, som både bygg og anlegg og 
industri er helt avhengig av, leverer fleksibilitet. Når de nå 
får litt mindre fleksibilitet kan det blir mer krevende å 
levere det som er deres spesialitet. Det kan også bli mer 
krevende for bransjen å være veien inn i arbeidslivet for 
personer de ikke er sikre på at de får oppdrag til. Det kom 
tydelig fram i dag. Og jeg oppfordret både bygg- og 
anleggsbransjen og industri til å bruke sin forbrukermakt til 
å  bruke seriøse bemanningsbyråer og til å leie inn med så 
lang forutsigbarhet som mulig, sa Kaltenborn etter møtet.

Se video fra arrangementet her…

BEMANNINGSNYTT nr. 6/2018

Bemanningsbransjen på Arendalsuka
Bemanningsbransjen var også i år tilstede og synlig under Arendalsuka. Adm.dir. for NHO 
Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn og styreleder Maalfrid Brath deltok i en rekke 
debatter på vegne av bransjen.

Fagforbundet og Norsk tjenestemannslag arrangerte 
paneldebatten, «Krisemøte – Den norske modellen på 
kanten av stupet». Også her ble bemanningsbransjen 
diskutert. 

Anne-Cecilie Kaltenborn deltok her i debatt med Anniken 
Hauglie (Arbeidsminister), Raymond Johansen (Ap), Per 
Olaf Lundteigen (Sp) og Audun Herning (SV).

Det ble en opphetet debatt mellom Kaltenborn og 
Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, og Kaltenborn var da 
klar og tydelig på at hun ikke aksepterer svertingen av 
bemanningsbransjen.

- Ordbruken syns jeg ikke noe om. På alle arrangementene 
jeg har deltatt på under Arendalsuka, så har alle lagt vekt 
på hvor viktig det er å opprettholde tillit blant partene i 
arbeidslivet, sier hun.

- Nå må man ha en viss stillingsprosent for å være ansatt i 
et bemanningsbyrå, og det kommer til å få betydning. De 
kan ikke lenger være like åpen for hvem de tar inn fordi 
bransjen nå er nødt til å vite at de har oppdrag til alle som 
kommer inn. Det er en stor endring og som kommer til å 
innskrenke bemmaningsbransjens rolle som vei inn i 
arbeidslivet, legger hun til.

Må spille på lag

Hun fikk støtte fra arbeids- og sosialminister, Anniken 
Hauglie.

- Jeg håper ikke at vi kommer dit at det er representanter 
fra det organiserte arbeidslivet som skal være skyteskiva. 
Det vi trenger er seriøse aktører på begge sider som tar 
ansvar, og da må vi spille på lag. Det er Kaltenborns 
medlemmer som er de første som vil tape dersom de 
useriøse vinner, sier Hauglie.

Anne-Cecilie Kaltenborn representerer bemanningsbransjen i debatt 
om innleie har en plass i et seriøst arbeidsliv. Her sammen med 
Steinar Krogstad (Fellesforbundet), Heidi Nordby Lunde (H), Arild 
Grande (AP) og Dag Andresen (Veidekke).

Krisemøte – Den norske modellen på kanten av stupet

https://www.facebook.com/ACKaltenborn/videos/434156730412914/
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- Kaltenborn har helt rett når det kommer til arbeidsplikt 
mellom oppdrag. Det blir mer krevende for blant annet 
studenter som mister denne friheten. De aller, aller fleste i 
Norge i dag har fast ansettelse, og innleiebruken er stabil 
og har vært det over tid. I all hovedsak er arbeidslivet vårt 
veldig godt, sa statsråden.

ManpowerGroup sto for arrangementet «Flere i jobb –
Vikarbyråenes bidrag for økt sysselsetting i Norge». Før 
det var debatt om bemanningsbransjens rolle som 
inngangsport presenterte konsernsjef i Manpowergroup
Norge Maalfid Brath en undersøkelse som synliggjør 
bemanningsbransjens rolle. 

Undersøkelsen er utført av Opinion etter bestilling fra 
ManpowerGroup og er gjort blant 605 norske ledere.

Hovedfunnene:

• 1 av 5 virksomheter har brukt bemanningsbyrå i løpet 
av de siste tre årene.

• 1 av 3 industribedrifter mener at vikarstillinger styrker 
konkurranseevnen.

• Vikarene trengs mest når oppdragsmengden eller 
arbeidsstokken endrer seg.

• 7 av 10 virksomheter som har brukt bemanningsbyrå 
har tilbudt fast stilling til en vikar eller midlertidig 
ansatt.

• 1 av 2 mener bemanningsbyråer er den greieste måten 
å komme inn i arbeidslivet.

Last ned hele rapporten her…

Etter presentasjonen av rapporten var det paneldebatt. 
Der deltok Maalfrid Brath (ManpowerGroup), Martin 
Henriksen (Ap), Morten Bakke (H) og Jan Olav Andersen 
(El og IT forbundet).

Andersen mente at vi ikke trenger bemanningsbransjen. I 
den forbindelse påpekte han at Norge også fungerte før 
liberaliseringen av bemanningsbransjen i 2000.

Maalfrid Brath erkjente at det har vært utfordringer innen 
bygg og anlegg, men synes det er synd at regelverket vi nå 
får treffer hele bemanningsbransjen og ikke bare der hvor

BEMANNINGSNYTT nr. 6/2018

utfordringene faktisk er. Frykten er at dette vil 
undergrave bemanningsbransjens rolle som 
inngangsport til arbeidslivet.

Morten Bakke kommenterte stortingsvedtaket på 
følfende måte: 

– Vi ønsket at partene i arbeidslivet selv skulle finne 
frem til gode løsninger på dette området. Det klarte de 
ikke, så vi la frem en lovendring på dette feltet. Men så 
har opposisjonen skrudd til litt ekstra, og nå frykter vi at 
det blir vanskeligere å komme inn og få innpass på 
arbeidsmarkedet. Vi ser at bemanningsbransjen er et 
springbrett for personer som vil prøve seg. Vi frykter at 
innstrammingene fra opposisjonen lukker en del dører vi 
ikke burde lukke, sier han.

Bakke understreket at vikarbyråene og bemannings-
bransjen har en verdifull rolle i arbeidsmarkedet. 

Maalfrid Brath (ManpowerGroup), Martin Henriksen (Ap), Morten Bakke (H) 
og Jan Olav Andersen (El og IT forbundet).

Arendal.

https://rapport.manpower.no/flere-i-jobb
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ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer Q4 2018

ManpowerGroup har spurt 751 norske bedrifter om de har 
behov for å bemanne opp, ned eller om behovet er 
uendret kommende kvartal. Arbeidsmarkedsbarometeret 
gjennomføres hvert kvartal og er en av de mest 
omfattende  i sitt slag.

På vei opp

Ansettelsesplanene til norske arbeidsgivere har steget 
jevnt de siste to årene, men avdempes til neste kvartal. 
For årets tre siste måneder er bemanningsutsiktene +5%, 
justert for sesongvariasjoner. Det vil si at det er flere 
arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp enn som vil 
bemanne ned. Utsiktene er tre prosentpoeng svakere enn 
forrige kvartal, og uendret fra samme kvartal i fjor. 

Blant arbeidsgiverne som har svart på undersøkelsen, 
planlegger nesten én av ti (9%) å ansette flere. 84 prosent 
planlegger å beholde arbeidsstyrken som den er, og bare 
seks prosent planlegger å redusere bemanningen. 

Elektriske utsikter

I syv av ni næringer planlegger arbeidsgivere å øke 
bemanningsnivået i løpet av fjerde kvartal 2018. Hotell og 
bevertning, olje og gass, samt bank og finans er bransjer 
som utmerker seg med tosifrede bemanningsutsikter, 
justert for sesongvariasjon. Utsiktene bedrer seg i tre 
bransjer sammenlignet med tredje kvartal 2018 og styrker 
seg i seks av ni bransjer sammenlignet med samme tid i 
fjor.

Utsiktene i vann, avløp og elektrisitet er de sterkeste på ti 
år. Bransjen rapporterer de mest optimistiske

ansettelsesintensjonene med en netto bemanningsutsikt 
på +13%. Ansettelsesplanene er relativt stabile 
sammenlignet med tredje kvartal, men forbedres med hele 
14 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

Sterkt i Midt-Norge 

Arbeidsgivere i fire av fem 
regioner forventer en økning i 
bemanningsnivået i fjerde 
kvartal 2018. De sterkeste 
prognosene er rapportert i 
Midt-Norge, med +17%. Det er 
en forbedring på 6 og 10 
prosentpoeng fra henholdsvis 
tredje kvartal 2018 og fjerde 
kvartal 2017. I løpet av det 
kommende kvartalet har 

arbeidsgiverne i Sør- og Vestlandet de svakeste – og de 
første negative – utsiktene på mer enn syv år. Utsiktene 
står på -2%, en nedgang på hele 17 prosentpoeng fra 
forrige kvartal og 4 prosentpoeng ned fra samme periode i 
fjor. Nedgangen følger imidlertid et kvartal der regionen 
hadde de sterkeste ansettelsesplanene på mer enn ni år.

Svakt i Oslo

Arbeidsgivere i Oslo og omegn forventer sitt svakeste 
arbeidsmarked på over to år. De rapporterer forsiktige 
bemanningsutsikter på +1%. Prognosen er relativt stabil i 
forhold til tredje kvartal 2018, men den er redusert med 8 
prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.

Last ned rapporten her…

Arbeidsgivere i syv av ni bransjer regner med å ansette flere før nyttår, viser ManpowerGroups
arbeidsmarkedsbarometer Q4 2018. 

BEMANNINGSNYTT nr. 6/2018

https://www.nhosh.no/contentassets/7aa8d8422dd740d1aef3127225a7a118/mp-meos-norway-q418.pdf
https://www.nhosh.no/contentassets/7aa8d8422dd740d1aef3127225a7a118/mp-meos-norway-q418.pdf
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Verden og oss – Næringslivets perspektivmelding 2018

«Verden og oss» er på sett og vis næringslivets egen 
perspektivmelding. Den tar for seg de største 
megatrendene som vil påvirke verden og Norge i tiden 
som kommer. Rapporten er skrevet av NHO, og baserer 
seg på både norske og internasjonale rapporter og 
undersøkelser fra forskningsmiljøer. Denne rapporten 
forsøker å gi et frempek på hva vi kan vente oss, sett fra 
norske bedrifters ståsted. Og den peker på alternative 
fremtidsscenarier.

Rapporten ble lagt frem i forbindelse med Arendalsuka og 
har skapt stor debatt. 

Last ned rapporten her…

Forslag på kandidater kan sendes til bfi@nhosh.no

Prisene deles ut av NHO Service og Handel hvert år i 
tilknytning til generalforsamlingen som i år er den 22. 
november på Thon Hotell Opera, i Oslo. Prisene er et 
reisegavekort på  henholdsvis kr. 10.000, og kr 5.000 -
samt et diplom med juryens begrunnelse. Prisen ble delt 
ut første gang 2017.

KRITERIER
«Årets Service- og handelsbedrift deles ut til en 
medlemsbedrift  i NHO Service og Handel 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.

"Årets Talsperson" deles ut til en enkeltperson som 
fortrinnsvis representerer/er ansatt i en av 
medlemsbedriftene til NHO Service og Handel.

NOMINASJON AV KANDIDATER:
Ledere eller ansatte i bedrifter som er medlem av NHO 
Service og Handel, eller ansatte i NHO Service og Handel / 
NHO, oppfordres til å sende inn begrunnede forslag til 
kandidater på bedrifter eller personer. 

Næringslivets perspektivmelding: Hvordan vil Norge utvikle seg i tiårene frem mot 2050, og hvordan 
vil vi preges av verden rundt oss? «Verden og oss» er en rapport som forsøker å gi noen svar på hva 
vi kan vente oss i fremtiden, sett med øynene til norske bedrifter.

BEMANNINGSNYTT nr. 6/2018

Vet du hvem som er best?
Vi skal kåre "Årets Service- og handelsbedrift 2018" og "Årets Talsperson 2018" og trenger din hjelp 
til finne verdige vinnere.

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

FRIST
Forslagene må være kommet inn senest 1. oktober.

Mer her

Generalforsamling NHO Service og Handel
Fag, fest og fellesskap - NHO Service og Handel ønsker alle medlemmer velkommen til Generalforsamling 
og konferanse i Næringslivets Hus den 22. november. Les mer og meld deg på her…

https://www.nho.no/publikasjoner/naringslivets-perspektivmelding/naringslivets-perspektivmelding/
mailto:Forslag på kandidater kan sendes til bfi@nhosh.no?subject=Årets prisvinner er
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/kan-du-foresla-hvem-som-fortjener-a-vinne/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/generalforsamling-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

Vi har fått en rekke forespørsler om å stille opp på 
kundearrangementer i hele landet for å orientere om 
konsekvensene de nye reglene for bemannings-
bransjen vil ha for dem som leier inn arbeidskraft.

Siden vi i tiden som kommer må prioritere 
medlemmene når det gjelder forberedelser til at nye 
regler trer i kraft, har vi dessverre ikke kapasitet til å 
delta på slike kundearrangementer.

I stedet har vi laget en film hvor advokat Tonje Thue 
Width orienterer om de nye reglenes betydning for 
kundene. Filmen kan lastes ned og fritt benyttes.

Her kan du kan laste ned filmen…

Du kan også se filmen på Youtube…

Endringer av arbeidsmiljøloven gjør at bemannings-
bransjen må skifte kontraktspraksis fra nyttår. NHO 
Service og Handel arbeider derfor med utarbeidelse 
en ny standard arbeidsavtale for bemannings-
bransjen.

Den nye avtalen skal sikre den fast ansatte i 
bemanningsbedriften forutsigbarhet for arbeid i form 
av et reelt stillingsomfang i bemanningsbedriften.

En arbeidsgruppe utarbeidet i sommer et utkast til 
avtale. Dette utkastet har vært til behandling i styret. 
Normalt ville derfor den ferdige kontrakten for lengst 
vært distribuert til medlemmene. Ettersom den 
fortsatt ikke er tilgjengelig, har vi forståelse for at en 
del medlemmer nå begynner å bli utålmodige.

Bransjens kontrakter vekker stort politisk 
engasjement og vi må derfor bruke en god del tid på 
politisk forankring. Dette har tatt lenger tid enn vi 
hadde forventet. Dette beklager vi.

Ny standard arbeidsavtale vil bli distribuert så snart 
den pågående prosess er fullført.

Det er stor interesse for kursene 
vi holder om ny arbeidskontrakt 
for bemanningsbransjen.

For deg som ikke har 
mulighet til å delta på noen 
av de fysiske kursene, tilbyr 
vi streaming av kurset som 
holdes den 17. oktober.

Les mer og meld deg på 
streaming her…

Streaming av kurs
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Ny arbeidskontrakt snart?

Informasjonsfilm om de nye reglene
Vi har laget en film hvor vi gir informasjon om hva de nye reglene som ble vedtatt før sommeren vil 
ha å si for bemanningsbransjens kunder. Dere er velkommen til å laste ned og bruke filmen

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

http://www.bemanningsbransjen.no/
http://vedlegg.nho.no/download/MTAuMTExLjEyOS4yMDE=/Bemanningsvideo.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=oZKnhSBqR-4
https://event.nho.no/skjema/?event=10523
https://www.youtube.com/watch?v=oZKnhSBqR-4

