
NHO Service og NHO Handel har fusjonert og blir nå 
til NHO Service og Handel. Dette blir NHOs nest 
største landsforening, med over 86 000 årsverk 
sysselsatt hos medlemsbedriftene.

- Vi vet at sysselsettingen i Norge i økende grad kommer i service-
og handelsnæringene. Det betyr at bedriftene i disse sektorene vil 
spille en større rolle som samfunnsaktører og innovatører, være en 
viktigere partner for offentlig sektor, og vi vil være deres støtte og 
plattform i dette, sier adm dir Anne-Cecilie Kaltenborn.

- Som en større landsforening, som dekker mer av servicebransjen 
og også mange bedrifter og kjeder innen varehandel og håndverk, 
ønsker vi også å ta et større ansvar for å bidra til et seriøst 
arbeidsliv.  Det har vi erfaring med sammen med arbeidstaker-
siden, og vi har verktøy i verktøykassa til å gjøre det, sier 
Kaltenborn.

NHO Service og Handel vil totalt dekke 8 bransjesammen-
slutninger, som hver især rommer flere underbransjer: Bemanning 
og rekruttering; Forvaltning, Drift, Vedlikehold (FDV); Renhold og 
Eiendomsservice; Sikkerhet og beredskap; Handel; Helse og 
velferd; Frisør og velværebedrifter (NFVB); Arbeid og inkludering.

Les mer på side 2
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Les mer på side 4
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NHO støtter delvis forslag til endringer om innleie

Regjeringen foreslår i sitt høringsnotat:

• En tydeligere definisjon på hva som er fast ansettelse

• Adgang til midlertidige ansettelser i bemanningsbyrå 
hvis det leies ut til vikariat.

• Kvoter på hvor stor andel av arbeidskraften som kan 
leies inn.

Les høringsnotatet her…

NHO har utarbeidet et høringssvar som ble sendt inn før 
fristen som var 29. september. Høringssvaret baserer seg 
på grundige innspillsprosesser internt i NHO-fellesskapet. 
NHO Service har selvsagt vært sentral i dette arbeidet.

– Vi mener dette er et godt forsøk fra arbeidsministeren, 
men vi er imot at det innføres en kvotebegrensning på 
innleie, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO.

Hun sier at NHO og NHOs landsforeninger allerede i vinter 
kom med innspill til hvordan innleie kan begrenses for å 
skille mellom innleie av vikarer og det å basere 
bemanningen i et selskap på innleie. Det er særlig i bygg-
og anleggsbransjen dette er et problem.

Den nye personvernforordningen trer i kraft 25. mai 2018. 
Hensikten med EU-forordningen er å styrke og 
harmonisere personvernet ved behandling av 
personopplysninger i EU/EØS-området.

NHOs Personverndag gir deg grunnleggende kunnskaper 
om personvern. 

Les mer og meld deg på her…

Det er positivt at det foreslås at bemanningsselskapene skal få anledning til å ansette 
midlertidig ved behov for vikarer, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, men 
er tydelig på at hun ikke ønsker en kvote på innleie.
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Hovedpunktene i NHOs høringsuttalelse er:

• NHOs primære standpunkt er at dersom innleie skjer 
på regulær basis med hjemmel i arbeidsmiljøloven §
14-12 (2) i bransjene bygg, anlegg og industri, bør 
arbeidstakerne sikres forutsigbarhet i arbeidsforholdet 
i form av et avtalt stillingsomfang med tilsvarende 
lønns- og arbeidsplikt. Samtidig må det være adgang 
til å inngå ansettelsesavtaler i bemanningsbedriftene 
der det ikke lønnes mellom oppdrag ved innleie til 
vikaroppdrag eller arbeidstopper.

Når det gjelder departementets forslag:

• NHO støtter forslaget til legaldefinisjon av fast 
ansettelse som innebærer at arbeidstaker skal ha 
forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt 
stillingsomfang.

• NHO støtter forslaget til ny hjemmel for midlertidig 
ansettelse i bemanningsforetak for arbeidstakere som 
skal fylle vikariater i innleiebedriften. 

• NHO mener adgangen til å ansette midlertidig i 
bemanningsforetaket også må omfatte tilfellene der 
arbeidet i innleiebedriften er av "midlertidig karakter", 
jf. § 14-9 (1) bokstav a. Samtidig ser NHO 
utfordringene knyttet til innleie i bygg- og 
anleggsnæringen, og mener at adgangen til midlertidig 
ansettelse i bokstav a tilfellene ikke skal omfatte utleie 
til disse bransjene.

• NHO går imot forslaget til en kvotebegrensning på 
innleie. 

Høringsuttalelsen kan lastes ned her…

Nina Melsom, Arbeidslivsdirektør i NHO.

Bli med på NHOs personvernkonferanse!
Neste år kommer nye og strengere regler for personvern i Norge, der alle bedrifter vil bli 
berørt. Lær mer på NHOs Personverndag 13. november, av Datatilsynets Bjørn Erik 
Thon og andre eksperter. Meld deg på nå.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-arbeidsmiljoloven/id2563621/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/nhos-personvernkonferanse/
https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/arbeidslivspolitikk/horing-om-endringer-i-arbeidsmiljoloven---innleie.pdf
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MEOS for Q4 viser avdempet ansettelsestempo

– Vi har sett en positiv utvikling gjennom de siste 
målingene. Nå ser vi at stemningen er litt mer 
avventende enn i forrige kvartal, men hovedtrenden 
er fortsatt positiv, og kurven peker oppover, sier 
Brath.

Stor-Oslo skyter fart igjen

Arbeidsgivere i hovedstadsområdet øker 
bemanningsplanene. Sesongjusterte netto 
bemanningsutsikter i Stor-Oslo er på +7%, en økning 
på 5 prosentpoeng både når vi sammenligner med 
forrige kvartal og samme tid i fjor. Det er de sterkeste 
utsiktene i regionen på over to år.

– De siste par månedene har vi sett økt etterspørsel 
etter fagutdannet arbeidskraft og konsulenter fra 
selskaper i hele Osloregionen. Det gir nå utslag i økte 
bemanningsutsikter for fjerde kvartal, sier Maalfrid 
Brath.

Midt-Norge bevarer posisjonen som Norges mest 
optimistiske region. Arbeidsgivere venter netto 
bemanningsutsikter på +8%, en økning på 6 
prosentpoeng siden samme tid i fjor. Samtidig 
rapporterer arbeidsgivere i Sør-Vest de svakeste 
utsiktene fra regionen på over tre år. Der er 
sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +2%, en 
reduksjon på hele 9 prosentpoeng sammenlignet med 
samme tid i fjor.

Ny boom i olje og gass

Av de ni sektorene i arbeidsmarkedsbarometeret, er 
utsiktene sterkest innenfor olje og gass. Bransjen 
indikerer netto bemanningsutsikter på +8% for 4Q 
2017. Etter at oljeprisen virker å ha stabilisert seg 
rundt 50 dollar per fat, har bemanningsutsiktene i 
sektoren økt med 10 prosentpoeng både siden forrige 
kvartal og siden samme tid i fjor.

– Økt leteaktivitet og flere nye oljefunn har gitt fornyet 
optimisme til arbeidsgivere i sektoren. Dette er 
kjærkomne nyheter for et stort antall faglærte 
arbeidere over hele landet, sier Brath.

Arbeidsgivere innenfor Bygg- og anlegg, Bank og 
finans og Industri melder alle om positive 
bemanningsutsikter, på henholdsvis +8%, +7% og 
+5%. Industrisektorens bemanningsutsikter har nå 
steget jevnt fem kvartaler på rad.

I Transport og logistikk-sektoren rapporterer 
arbeidsgivere sesongjusterte netto 
bemanningsutsikter på +4% neste kvartal. Det er en 
økning på 4 prosentpoeng siden forrige kvartal og 1 
prosentpoeng sterkere enn samme tid i fjor.

Mellomstore bedrifter vil øke

Selskaper med 50-100 og 100-250 ansatte melder 
har størst planer om bemanningsøkning neste 
kvartal, med netto bemanningsutsikter på 
henholdsvis +8% og +10%. Både de aller minste 
selskapene og de aller største selskapene i 
arbeidsmarkedsbarometeret er mer forsiktige i sine 
anslag, med sesongjusterte netto 
bemanningsutsikter på +3%.

– Det er mange arbeidsgivere i segmentet 50-250 
ansatte som har ventet på det rette tidspunktet for å 
bemanne opp. Nå som økonomien viser tegn til 
bedring, ser vi også en positiv utvikling i 
bemanningsplanene deres, sier Brath.

Last ned rapporten her…

Ifølge ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsbarometer venter norske arbeidsgivere 
sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +4% i fjerde kvartal 2017. Konsernsjef i 
ManpowerGroup, Maalfrid Brath, ser en nøktern optimisme i det norske 
arbeidsmarkedet.

BEMANNINGSNYTT nr. 6/2017

http://www.mynewsdesk.com/no/manpowergroup/documents/manpowergroups-arbeidsmarkedsbarometer-70286
http://www.mynewsdesk.com/material/document/70286/download?resource_type=resource_document
http://www.mynewsdesk.com/material/document/70286/download?resource_type=resource_document
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Temaet for årets konferanse var «Labour Market 
Dynamics in the Digital Age». Ved åpningen av 
konferansen la Gilles Lafon, presidenten for 
Prism’Emploi, vekt på bemanningsbransjens viktige 
rolle i å bidra til økonomisk vekst og omstillingsevne 
gjennom å legge forholdene til rette for ansvarlig 
fleksibilitet. 

Presidenten for World Employment Confederation, 
Anne-Marie Muntz pekte på faktorene som i dag 
endrer arbeidslivet. Selve definisjonen av arbeid 
utvikler seg nå kraftig i lys av den digitale utviklingen 
og dette utfordrer både bemanningsbransjen og 
samfunnet for øvrig. At fremtidens arbeidskraft får 
kunnskaper som gir tilgang til jobb og livslang læring 
er grunnleggende vil spille en sentral rolle fremover. 
Samtidig er det viktig at man sikres tilgang til 
rettigheter og et anstendig arbeidsliv. I denne 
forbindelse presenterte hun manifestet fra 
bemanningsbransjen om fremtidens arbeidsliv; «No 
Future of Work Without Sicial Innovation», hvor man 
kommer med fem anbefalinger for å oppnå et godt 
arbeidsmakked i fremtiden. Bemanningsbransjen 
hjelper hvert år mer enn 50 millioner mennesker inn i 
arbeidslivet.

Administrerende direktør for World Employment
Confederation, Denis Pennel, presenterte data som 
synliggjør bransjens rolle til å legge til rette for arbeid, 
omstilling, trygghet og verdiskaping. Til sammen betyr 
dette at bransjen bidrar til et bedre arbeidsliv.

De første to plenumssesjonene handlet om 
utfordringene i fremtidens arbeidsliv med fokus på

Digitalisering og automatisering og 
bemanningsbransjens rolle i fremtiden.

Stefano Scarpetta, direktør for arbeid og sosiale 
saker i OECD gjennomgikk konsekvenser for 
arbeidslivet av automatisering med utgangspunkt i 
ny dokumentasjon fra OECD. Han understreket at 
automatisering påvirker arbeidsoppgaver og ikke 
selve arbeidet. Jobber vil endre karakter og 
arbeidsoppgaver vil forsvinne. Digitalisering anså 
han som tosidig utfordring. På den ene side kan 
man frykte økt ulikhet men på den andre side er 
digitaliseringen en stor mulighet for de fleste og ikke 
minst for bemannings- og rekrutteringsbransjen.

Konsernsjef for Adecco Group, Alain Dehaze minnet 
om at bemanningsbransjen spiller en viktig rolle for 
å hjelpe folk å tilpasse seg endringer. Livslang 
læring og digitale kunnskaper er nøkkelfaktorer for 
arbeidere i den digitale tidsalder. Samtidig viser ny 
forskning at 50% i dag har veldig liten eller ingen 
digitale kunnskaper. Derfor må sosiale partnere og 
institusjoner komme med konkrete tiltak for å 
begrense det digitale gapet som kan skape sosial 
ulikhet.

Jonas Prising, konsernsjef for ManpowerGroup, 
sammenliknet dagens digitale plattform utfordringer 
med bemanningsbransjen for 50 år siden. På den 
ene siden snakket man om det samme potensialet 
for dramatiske endringer og på den andre siden 
bredte det seg bekymring i befolkningen. Prising sa 
at han er trygg på at digitale plattformer, akkurat 
som bemanningsbransjen har gjort, vil utvikle 
arbeidsmarkedene på en positiv måte.

Verdenskongress i Paris
28.- og 29. september ble World Employment Conference 2017 arrangert i Paris. Dette er 
internasjonal bemanningsbransjes viktigste møteplass og denne gang ble også 50-års 
jubileumet for den internasjonale bemanningsbransjeorganisasjonen, World Employment
Confederation feiret. Det var deltakere fra 40 land. Blant disse var Maalfrid Brath, Lars 
Petter Ørving og Even Hagelien fra Norge.

BEMANNINGSNYTT nr. 6/2017

President for World Employment Confederation, Annemarie Muntz

Stefano Scarpetta fra OECD
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Imidlertid understreket han behovet for støtte fra 
samfunnet for å skape trygghet rundt de endringer 
som kommer. Selv om digitalisering vil endre mange 
jobber vil behovet for den menneskelige faktor bestå.

Den siste del av den første dagen var satt av til 
parallellsesjoner. Selv valgte jeg sesjonen om 
plattformsøkonomi og hvilken rolle bemannings-
bransjen bør spille i forhold til denne. Her er 
spennende muligheter og vår rolle kan være å skape 
et tryggere alternativ hvor arbeidsgiverrollen beholdes 
og deltakerne får tilgang på sosiale rettigheter.

Den andre dagen av konferansen ble åpnet av 
generalsekretær Guy Ryder i ILO. Han understreket 
det gode og viktige samarbeidet som er mellom ILO 
og World Employment Confederation. 

Han gav sin støtte til World Employment
confederation sitt manifest og understreket behovet 
for å definere hva som ligger i sosial innovasjon. 
Han understreket videre behovet for et sammensatt 
og variert arbeidsmarked og at man må arbeide for 
arbeid av god kvalitet, noe han anser vår bransje å 
representere.

Den tredje paneldiskusjonen satt fokus på 
betydningen digitalisering har for HR-sektoren. I 
panelet satt blant annet konsernsjefen i Randstad
Holding, Jaques van den Broek.

Den fjerde paneldiskusjonen satt fokus på privat 
offentlig samarbeid innen vår sektor. Gode 
eksempler på at nederlandsk bemanningsbransje 
og arbeidsmarkedsetat har et utviklet og fruktbart 
samarbeid ble presentert av administrerende 
direktør for den nederlandske bemanningsbransje-
organisasjonen (ABU), Jurrien Koops. 

35% av arbeidsledige i Nederland får jobb gjennom 
bemanningsbransjen. 67% av disse har fortsatt jobb 
et år etterpå. 

Fons Leroy, lederen for EU sitt nettverk av offentlige 
arbeidsmarkedstjenester påpekte at samarbeidet 
mellom offentlige og private arbeidsmarkedsaktører 
dessverre i mange land er dårlig utviklet og at den 
komersielle bemanningsbransjen utvilsomt kan 
være en verdifull ressurs for arbeidsmarkeds-
arbeidet i et land. Konsernsjefen i GI-Group viste til 
at man i Lombardia regionen i Italia har utviklet et 
meget godt samarbeid hvor man blant annet setter 
fokus på å være en inngangsport til arbeidslivet for 
unge.

I den siste paneldiskusjonen ble det satt fokus på 
ansvarlig formidling av arbeid og man sammenliknet 
digitale plattformer med bemanningsbransjen. Philip 
Jennings, generalsekretær for arbeidstaker-
organisasjonen UNI Global understreket behovet for

BEMANNINGSNYTT nr. 6/2017

Generalsekretær for ILO, Guy Ryder, viser frem manifestet fra 
World Employment Confederation

Jurrien Koops fra ABU
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At de samme regler som i dag gjelder for 
bemanningsbransjen også må gjelde for online 
plattformer. Han understreket viktigheten av seriøse 
aktører og at man må ha fokus på trygghet for 
arbeidstakerne. Han gjentok, som han tidligere har 
sakt i ILO, at man ikke kan kjempe mot utviklingen 
men at man heller må se etter måter fremtidens 
arbeidsmarked kan organiseres på en trygg måte. 
Seriøse aktører i bemanningsbransjen kan her ta en 
rolle. Man skaper fleksibilitet samtidig som man tar 
rollen som arbeidsgiver seriøst.

Sarah O’Connor, journalist fra Financial Times, 
påpekte at suksessen til digitale plattformer er tett 
knyttet til pris og at «platform workers» derfor normalt 
må levere samme tjenester som andre til en lavere 
pris. En slik priskonkuranse kan bidra til å undergrave 
seriøse aktører og dermed også undergrave 
arbeidslivet som sådan. Det er derfor svært viktig at 
plattformsøkonomien reguleres slik at man ivaretar et 
seriøst og trygt arbeidsliv. 

Ordningen med Regionale verneombudordningen er 
nå på høring.

Her er vårt høringsvar
Ordningen har eget nettsted

For NHO Service er det renhold, kantine, servering, 
samt bemanningsvirksomhet som er berørt.

En del av våre medlemsbedrifter opplever ordningen 
som uklar og flere har opplevd virkeområde og 
beregning av avgift som unødvendig krevende.

Det er positivt at departementet følger opp med

Francois Roux, administrerende direktør for 
Prism’emploi som arrangerte konferansen, 
understreket behovet for regulering av den nye 
plattformsøkonomien hvor alle er selvstendig 
næringsdrivende og arbeidsgiverleddet forsvinner. 
Han foreslår i den forbindelse en sertifisering av 
plattformer for at brukerne i større grad skal kunne 
skille mellom seriøse og useriøse aktører.

Konferansen gav et godt innblikk i muligheter og 
utfordringer for bemanningsbransjen i den nye 
plattformaøkonomien og la også forholdene til rette 
for verdifull nettverksbygging på internasjonalt nivå.

Neste verdenskongres vil bli holdt i Dublin den 6.- til 
8. juni 2018. Så snart det er mulig å melde seg på 
denne konferansen vil vi sende ut informasjon.

høring om presisering av virkeområdet. NHO 
Service har over lengre tid oppfattet praksisen som 
problematisk. Særlig gjelder dette avgifts-
beregningen utenfor de primære bransjegruppene. 
Praksisen rundt dette er blitt opplevd som 
uforutsigbar, tilfeldig og uklar. Det er viktig med 
tydeligere lovhjemmel og mest mulig forutsigbare 
kriterier ved eventuelt lovfestet skjønnsutøvelse om 
bedriften er omfattet av særavgiften.

Det vises også til NHO Service nylig høringssvar til 
ASD d.å. om endringer i godkjenningsordningen til 
renhold. Se omtale. Les mer om RVO her…

BEMANNINGSNYTT nr. 6/2017

NHO Service er kritisk til RVO-ordningen
NHO Service foreslår endring i den Regionale verneombudordningen (RVO) og de avgifter 
som er obligatorisk for bedriftene.

Generalsekretær i UNI Global, Phil Jennings, viser frem doktoravhandlingen 
fra tidligere president i Ciett (i dag World Employment Confederation), Fred 
van Haasteren, om bærekraftig fleksibilitet.

https://www.nhoservice.no/contentassets/aff15a96a1c242458751a9582efc2a03/horing-virkeomradet-rvo-ordning-nho-service-31-august.pdf
http://hrr.rvofond.no/
https://www.nhoservice.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2017/vil-utvide-krav-om-godkjent-vaskehjelp/
http://hrr.rvofond.no/avgiften
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Markedsføring av Revidert Arbeidsgiver

Det kjøres nå markedsføring av Revidert arbeidsgiver 
på web gjennom Google Adverts. Vi har nå også satt  
i gang en kampanje på sosiale medier, med særlig 
fokus på Facebook.

Hittil har vi sendt ut to reklamefilmer for Revidert 
arbeidsgiver.

Med god erfaring fra «Myteknuserkampanjen» og «En 
fot innafor kampanjen» satser vi på at bransjen selv 
også nå vil bidra til deling av filmene. Facebook
dugnaden fungerer bra og filmene som er sendt ut har 
fått god spredning. Ved siden av egen innsats fra 
medlemmene booster vi filmene ytterligere med ekstra 
markedsføringsmidler på Facebook.

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 arbeides det for å gjøre 
ordningen mer kjent. Vi satser på sosiale medier og engasjement fra RA-bedriftene.

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. 6/2017

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 har sendt et svarbrev tilbake til den første av 
arrangørene som varslet om streik, Oslo 
Bygningsarbeiderforening.

Rettslig vil det å forlate arbeidet under henvisning til 
Deres oppfordring til politisk demonstrasjonsaksjon 
den 15. november være å anse som ulovlig fravær. 
NHO gjør oppmerksom på at slikt fravær vil kunne bli 
fulgt opp rettslig fra den enkelte bedrift og fra NHO 
både overfor den enkelte og overfor Oslo 
Bygningsarbeiderforening. NHO har med dette ikke 
tatt standpunkt til hvorvidt formålet med aksjonen 
ligger innenfor hva som anses som lovlig. NHO har 
bedt om at varslet om streik trekkes.

Les mer om dette i VG…

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

Reagerer på politisk streik mot bemanningsbransjen

Rolf Andreas Negård, forhandlingsdirektør i NHO, opplyser at foreningene ikke er 
tariffmotpart til NHO og at det derfor ikke er akseptabelt å innkalle til politisk streik mot 
bemanningsbransjen 15. november, slik flere fagforeninger gjør.

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.
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Formålet med streiken som er planlagt den 15. 
november er et krav om forbud mot innleie på 
byggeplasser i Oslofjord-området.

Les mer om streiken her…

Even Hagelien, fagsjef for Bemanningsbransjen i 
NHO Service, er svært kritisk til streiken og kravene 
som fremføres.

Dette er et meningsløst krav. For det første har vi 
avdekket at innleie i Oslo-området ikke er høyere enn 
rundt 15%. Virkelighetsbeskrivelsen fra 
fagbevegelsen er derfor ikke riktig. Problemene man 
har sett med sosial dumping knytter seg i svært liten 
grad til bemanningsbransjen.

Utfordringene man ser innen bygg er først og fremst 
knyttet til utenlandske underentreprenører. Å 
begrense bemanningsbransjen vil ikke løse noen ting.

Et forbud vil være en urimelig kollektiv avstraffelse av 
alle aktører som først og fremst vil skade de seriøse 
bemanningsbedriftene. Underentreprenørene hvor 
problemene faktisk er vil jo i så fall få et større 
marked. 

Det er et stort problem at mange blander sammen hva 
som er utenlandske underentreprenører og hva som 
er bemanningsbedrifter, sier Even Hagelien.

Rolf Nergård, forhandlingsdirektør i NHO.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/lo/lo-og-nho-i-feide-om-streik/a/24155198/
http://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/vi-motes-i-bergen/
https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/varsler-streik-mot-innleie-i-byggebransjen--nok-er-nok-6.158.488751.9a70927ed4
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Saken er først publisert av seniorpolitikk.no

Hun var økonomi- og administrativt ansvarlig i et selskap 
i reiselivsbransjen fram til februar i år. Da ble flere 
funksjoner, blant annet hennes, sentralisert, og jobben 
forsvant. Den hadde hun hatt siden januar 2015, da 
søkte hun bare to stillinger og kom til intervju på begge.

- Da fikk jeg høre at alderen min var et pluss, sier hun.

Sønnevik er utdannet førskolelærer og har i tillegg et år 
småskolepedagogikk, senere har hun studert 
bedriftsøkonomi på BI.

Veien videre til ny jobb

Hos siste arbeidsgiver sto hun fritt til å søke ledige 
stillinger i arbeidstiden de fire månedene som gjensto 
fram til februar, så lenge arbeidsoppgavene også ble 
gjort.

- Jeg beholdt tidligere leder som referanse og fikk en god 
attest, sier hun.

Da vi møttes i juni, søkte hun ledige jobber.

- Jeg søkte en jobb på en høgskole og ble innkalt som en 
av fire blant over 100 søkere, der fikk jeg også høre at 
alderen min var et pluss. Det er en positiv erfaring, selv 
om jeg ikke fikk jobben, sier Åselill Sønnevik. Senere har 
hun vært på flere intervjuer.

Jobbsøkerens hverdag

- Nav krever at jeg må gjøre en handling på jobbloggen 
på nettet daglig. Bare 40 prosent av ledige stillinger blir

Jeg nektet å gi opp
- Jeg nekter å tro at jeg bor i et land som ikke har bruk for meg når jeg nå er 57 år, sa Åselill
Sønnevik på forsommeren i år. Den store forløsningen kom gjennom et bemanningsbyrå i 
høst.
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annonsert, så Nav er opptatt av at ledige tar andre 
kontakter. Jeg har opprettet konto på LinkedIn, og så 
tenker jeg at jeg skal følge litt bedre med på bedrifter 
jeg kan tenke meg å jobbe i. Alt dette tar faktisk en del 
tid, jobbsøking er nesten «full jobb» hvis du skal 
skrive gode søknader og stille forberedt på intervjuer, 
sier hun.

- Har du vurdert å starte noe eget?

- Ja, men jeg har ikke gjort det. Jeg er ikke autorisert 
regnskapsfører, og det jeg liker best er administrasjon 
og regnskap. Forrige gang jeg måtte bytte jobb, 
vurderte jeg å begynne med noe helt nytt, men ikke 
denne gangen. Det gjelder å være tro mot seg selv og 
følge hjertet, sier hun.

Ny jobb etter et halvt år

Vi er kommet til de første dagene av september og 
jeg ringer Åselill Sønnevik for å høre hvordan det går.

- Etter ferien sa jeg til meg selv at innen september 
har jeg jobb. Og så begynte jeg i jobb her i Nemko 1. 
september og jobber med lønn og regnskap, og det er 
masse nytt å lære. Det er dessuten et firma med 106 
ansatte og jeg har tidligere bare jobbet i firmaer med 
mindre enn 20 ansatte, så dette blir spennende. 
Stillingen ble utlyst gjennom et bemanningsbyrå, så 
jeg tok først kontakt med dem. De fattet interesse og 
ba meg komme på intervju noen dager etter. En uke 
senere var jeg på intervju med Nemko, sier Åselill
Sønnevik. Stillingen som lønningskonsulent er et 
årsvikariat.

Frustrasjon ble snudd til glede 
for Åselill Sønnevik (57). (Foto 
Tora Herud/Seniorpolitikk.no

https://seniorpolitikk.no/nyheter/malet-etter-ferien-var-ny-jobb-innen-september
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I dokumentet oppfordres lovgivere og 
interessegrupper til å arbeide sammen med å bygge 
åpne, inkluderende og bærekraftige arbeidsmarkeder.

For å håndtere den økende ustabilitet i 
arbeidsmarkeder er det viktig å implementere sosial 
innovasjon samt å etablere nye systemer for trygghet.

Vår svenske søsterorganisasjon, 
Bemanningsföretagen i Almega legger jevnlig ut 
bransjestatistikk og annen informasjon om svensk 
bemanningsbransje på sine websider.

Les svensk bransjestatistikk her…

Når utfordringer med økt ulikhet i arbeidsformer skal 
håndteres bør man vurdere følgende løsninger:

• Portable sosiale ytelser

• Nye former for kollektiv representasjon

• Tilgang til livslang læring.

Det er viktig at arbeidsgiversiden griper mulighetene 
som sosial innovasjon kan gi når man skal sikre at 
man har tilgang til kompetanse og talent for å være 
konkurransedyktig og ha omstillingsevne.

I manifestet gjennomgås trendene som skaper 
fremtidens arbeidsliv. Videre pekes det på 
utfordringene som et endret arbeidsliv vil gi.

Videre legges det frem fem anbefalinger:

1. Tilgang til arbeidsmarkedet for alle gjennom 
varierte former for arbeid.

2. En anstendig jobb for alle uansett 
arbeidskontrakt.

3. Implementering av moderniserte former for 
sosial beskyttelse som reflekterer de nye 
formene for arbeidsplasser.

4. Utstyre arbeidstakerne med den kunnskap som 
er grunnleggende for å lykkes i 
arbeidsmarkedet.

5. Ansvarlig arbeidsformidling. Sørge for å 
forhindre konkuransevridning mnellom ulike 
former for aktører i arbeidsmarkedet.

Last ned dokumentet her…

Manifest fra World Employment Confederation
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I forbindelse med bemanningsbransjens verdenskongress presenterte man et manifest fra 
World Employment Confederation med tittelen «No future of work without social
innovation – How to build open, inclusive, sustainable and enabling labour markets».

Interessert i svensk 
bransjestatistikk?

https://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/arkiv-for-rapporter-och-statistik?expanded_accordions=vacc-741bd5ab
http://www.wecglobal.org/fileadmin/media/pdf/WEC_Manifesto_2017.pdf
http://www.wecglobal.org/fileadmin/media/pdf/WEC_Manifesto_2017.pdf
http://www.wecglobal.org/fileadmin/media/pdf/WEC_Manifesto_2017.pdf
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Vårt internasjonale arbeid

Ikke minst har dette vært viktig i de senere år knyttet 
til EU sitt vikarbyrådirektiv som gjennom 
implementeringen i Norge er begrunnelsen for at man 
har innført likebehandlingsprinsippet. Når man har 
felles lovgivning i hele EU/EØS området er det viktig 
at bransjeaktørene i det enkelte land snakker 
sammen og lærer av hverandre. Det er ikke bare 
gjennom EU-lovgivning at bransjen blir regulert. Også 
ILO har vedtatt en konvensjon som gjelder bransjen. 
Det er The Private Employment Agencies Convention, 
1997 no.181.

Derfor har Bransjeforeningen Bemanning og 
Rekruttering i NHO Service prioritert å engasjere seg i 
det internasjonale arbeidet på vegne av bransjen, 
både på nordisk nivå, europeisk nivå og globalt.

NHO Service er tilknyttet den europeiske og globale 
organisasjonen for bemannings- og 
rekrutteringsbransjen, World Employment
Confederation.

World Employment Confederation (tidligere Ciett) ble 
stiftet i 1967 og er internasjonalt anerkjent, blant 
annet hos FN-organet ILO, som global representant 
for bemannings- og rekrutteringsbransjen. Mens 
organisasjonens fokus ved etableringen kun var på 
bemanningsbransjen dekker man i dag et bredt utvalg 
av HR-ytelser som ut over utleie av personell også 
dekker rekruttering til faste stillinger, outplacement og 
forskjellige former for outsourcing av virksomheters 
rekrutteringsprosesser.

World Employment Confederation Europe er den 
europeiske delen av organisasjonen og er anerkjent 
av EU som den offisielle representanten for 
bemanningsbransjen med status som sosial partner 
for bemanningsbransjen i EU.

Som tilknyttet World Employment Confederation er 
alle medlemmer i Bransjeforeningen Bemanning og 
Rekruttering i NHO Service pliktige til å følge 
organisasjonens internasjonale Code of conduct.

Gjennom World Employment Confederation
arbeider NHO Service for at bemanningsbransjens 
positive bidrag til et velfungerende arbeidsmarked 
anerkjennes samt at den europeiske og globale 
regulering av bransjen understøtter vår mulighet til å 
utvikle rollen ytterligere.

Hvert år arrangerer World Employment
Confederation konferansen World Employment
Conference hvor representanter for 
bemanningsbransjen i hele verden møtes og deler 
erfaringer.

Fagsjef for Bransjeforeningen Bemanning og 
Rekruttering, Even Hagelien, har siden 2007 
representert norsk bemanningsbransje i 
internasjonale fora. De siste årene har han ledet 
WEC Economic Affairs Committee.

Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering i 
NHO Service er også en del av et velfungerende 
nordisk samarbeid med mål om å utvikle det 
nordiske markedet for bransjen.

Det nordiske samarbeidet består, for uten NHO 
Service, av: Bemanningsföretagen i Almega, 
Vikarbureauernes Brancheforening i Dansk Erhverv
og HPL i Finland.

Bemanningsbransjen er internasjonal. Det gjelder både bransjens struktur, rammevilkår og 
rolle. Derfor er det viktig å ha et utstrakt samarbeid på tvers over landegrensene.
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Her er representanter for bransjen samlet på møte i ILO i Geneve.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0104&from=EN
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326
http://www.wecglobal.org/
http://www.weceurope.org/
http://www.wecglobal.org/index.php?id=30
https://www.bemanningsforetagen.se/
http://vikarbureauernes-brancheforening.dk/
http://www.hpl.fi/
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NHO Service og Handel

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

Nytt fra styret

Med det kraftige politiske presset som har vært 
på bransjen i forbindelse med valgkampen har 
en viktig del av styrets tid gått til å vurdere 
strategier for å ivareta best mulige rammevilkår. 

Styret har blant annet diskutert grundig 
regjeringens forslag om endringer i lovgivningen 
for bemanningsbransjen og man har gitt 
tydelige signaler til administrasjonen om 
retningsvalg.

Styret har lagt sterk vekt på at bransjens 
omdømme må styrkes og tok derfor initiativ til 
kampanjene som er kjørt på sosiale medier i 
løpet av sommeren om myteknusing og at 80 
000 mennesker får en fot innafor gjennom 
bransjen.

Revidert Arbeidsgiver er et viktig virkemiddel for 
å øke bransjens kvalitet og anseelse. Styret er 
opptatt av at ordningen blir implementert og 
synliggjort. Målet er at alle RA-bedrifter skal få 
et konkurransefortrinn i kraft av at de har ting på 
stell når det gjelder arbeidsgiveransvaret.

Etiske retningslinjer er også noe styret har 
fokus på. I den forbindelse gjøres det nå en 
vurdering for å sikre at de regler som gjelder er i 
tråd med konkurranselovgivningen. Videre 
vurderer man om det er nødvendig å innføre 
flere spilleregler. Endelig vedtak i slike saker 
gjøres av årsmøtet.

Med ryggdekning i styret har NHO Service på 
vegne av bransjen inngått en intensjonsavtale 
med Nav. Målet er å styrke samarbeidet for å 
hjelpe flere til jobb og motvirke uheldig 
konkurranse mellom Nav og bemannings-
bedrifter som vi har sett i deler av landet.

Styret for bemannings- og rekrutteringsbransjen velges på bransjeforeningens årsmøte i 
juni. Styremedlemmene velges for to år om gangen. Maalfrid Brath er styreleder. Når det 
er nødvendig, normalt hver annen måned holdes det styremøte hvor sentrale saker for 
bransjen diskuteres.

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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Styret for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering.

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

