
Mange trodde at kjøret mot bemanningsbransjen 
skulle roe seg da valgkampen var ferdig. Det var 
ikke riktig. I stedet har det skjedd en mobilisering i 
fagbevegelsen med støtte fra flere politiske partier.

Etter en valgkamp hvor bemanningsbransjen fikk ufortjent mye 
oppmerksomhet er det mange ansatte i vår bransje som er 
bekymret. Hvordan vil adgangen til å drive bemanningsbyrå være 
i fremtiden? Vil vi kunne fortsette å være den gode inngangs-
porten til arbeidslivet? Vil fortsatt mer enn 80 000 mennesker 
hvert år «få en fot innafor» gjennom vår bransje? Vi vi fortsette å 
være en vei fra arbeidsledighet til jobb for 40% av våre ansatte? 
Vårt klare mål er at vi skal klare å ivareta den verdifulle 
samfunnsrollen som vi har. Vi må likevel være forberedt på 
endringer.

I løpet av den siste måneden har det blitt gjennomført politisk 
streik med krav om forbud mot innleie til bygg i Oslo-området. Tre 
forslag om begrensning av vår bransje er fremmet på Stortinget. 
Ap har fremmet forslag om midlertid forbud mot innleie til bygg i 
Oslo-området. Rødt har fremmet forslag om å forby innleie i Oslo-
området. SV har fremmet forslag om å forby hele bemannings-
bransjen. Angrepene mot vår bransje er krevende og vi bruker 
mye ressurser på å ivareta bransjens interesser.

Les mer på side 4

Høring om pensjon

Les mer på side 5

Årskonferansen

Les mer på side 7

Kvartalsstatistikken
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Urimelig angrep på bemanningsbransjen

Kravet begrunnes med en påstand om at innleie formelig 
oversvømmer bygningsbransjen i østlandsområdet. Vi 
kjenner oss ikke igjen i disse påstandene. Andelen innleie i 
Oslo-området ligger på rundt 15%. I perioder kan det være 
noe mer og i perioder mindre. Selv om det er høyere 
innleieandel enn i andre deler av landet, er det ikke en 
oversvømming. Innleie skjer først og fremst fordi det er 
vanskelig å finne nok kvalifisert personell eller fordi det i 
avgrensede perioder er behov for kraftig oppbemanning for 
å gjennomføre bygningsprosjekter. 

Når vi legger fram vår statistikk møtes vi med at 
opplevelsen er at bemanningsbransjen tar mye mer plass. 
Hvorfor oppleves det slik? Er det fordi man ikke ser forskjell 
på bemanningsbyråer og underentreprenører? Er det fordi 
man tror at all utenlandsk arbeidskraft kommer fra vår 
bransje? Vi opplever fra tid til annen at det avdekkes sosial 
dumping hvor utenlandske arbeidstakere i Norge får 
uanstendig lav lønn. I det siste året har dette f.eks. gjaldt 
personer ansatte i rumenske og bosniske bedrifter. 
Løsningen fra representanter for fagforeninger er å 
stramme inn overfor bemanningsbransjen. Det eneste 
problemet er at disse bedriftene ikke er 
bemanningsbedrifter men utenlandske underentreprenører.

Vi sier ikke at det ikke er utfordringer i 
bemanningsbransjen. Seriøse bemanningsbedrifter i Norge 
er minst like opptatt av å ta ut useriøse 
bemanningsbedrifter som fagbevegelsen. Løsningen er 
imidlertid ikke å forby de seriøse. Ulovlig virksomhet er 
allerede ulovlig. For å rydde opp her trenger vi mer fokus 
på håndheving, noe vi har bedt om lenge. Dette betyr blant 
annet styrking av Arbeidstilsynet.

Oslo Bygningsarbeiderforening tok, med støtte fra Fellesforbundet og LO, initiativ til 
politisk streik mot bemanningsbransjen den 15. november. Målet var et forbud mot 
innleie til bygningsbransjen i Oslo-området. Arbeiderpartiet, SV og Rødt støtter dette og 
fremmer også forslag på Stortinget om å forby deler av bemanningsbransjen. Dette er 
et fullstendig urimelig angrep på en bemanningsbransje som holder hjulene i gang i 
bygningsbransjen hvor det er stor mangel på arbeidskraft.
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Vår påstand er at de fleste utfordringer innen 
bygningsbransjen knytter seg til underentreprenører, som 
er betydelig mindre regulerte enn bemanningsbedriftene. 
Et forbud mot innleie fra bemanningsbedrifter vil være en 
urimelig og uforholdsmessig kollektiv avstraffelse av alle 
aktører som først og fremst vil skade de seriøse 
bemanningsbedriftene. 

Ved å gjøre dette vil man gi underentreprenørene, hvor 
hovedproblemet faktisk er, et større marked. Videre vil 
man hjelpe de useriøse bemanningsbedriftene som 
uansett fungerer under radaren og allerede i dag driver 
ulovlig. 

Mange av de ansatte i seriøse bemanningsbedrifter er 
medlemmer i Fellesforbundet. Vi kan ikke forstå at det er 
i deres interesse at det arbeides for å forby deres 
arbeidsplass. Våre medlemsbedrifter bidrar til rekruttering 
av personell til hundrevis av faste stillinger direkte hos 
entreprenør hvert eneste år. Bransjens medarbeidere 
bygger landet og betaler sin skatt og 
fagforeningskontingent med glede. 

I stedet for et generaliserende angrep som undergraver 
seriøse og viktige bedrifter må vi heller samarbeide for å 
styrke seriøsitet på bekostning av useriøsitet. Det må 
arbeides for at bemanningsbransjen kan ta en tydeligere 
rolle i kompetanseheving av ansatte og at man 
godkjennes som lærebedrifter. En positiv dialog med 
fokus på å løfte seriøse bedrifter er noe helt annet enn et 
destruktivt krav om forbud.

Les mer her…

Adm. direktør for NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, med utsikt til 
demonstrasjon mot bemanningsbransjen

Fagsjef for Bemannings- og Rekrutteringsbransjen, Even Hagelien

https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2017/streik-pa-feil-grunnlag/
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Seriøse bemanningsbedrifter tjener arbeidslivet

-Når SV nå foreslår totalforbud mot bemannings-
bransjen, tyder det kun på mangel på forståelse for 
arbeidslivet. Det er i tillegg svært alvorlig at de gjentar 
de samme feilene omkring bemanningsbransjen – at 
bruken har eksplodert. At de ikke klarer å skille 
mellom bransjer, tyder på manglende interesse for de 
menneskene som jobber der og deres arbeidsplasser. 
Den såkalte rapporten fra Fellesforbundet kan heller 
ikke kalles fakta.  Instanser som tankesmien Agenda 
avviser på samme måte som oss at dett kan tillegges 
vekt som fakta- eller forskningsgrunnlag.  

- Hvem vil rammes av et forbud?

-Bemanningsbransjen dekker et grunnleggende 
behov innen både offentlig og privat sektor. Industrien 
har flere ganger understreket hvor avhengige de er av 
bemanningsbransjen for å kunne ta de oppdragene 
de får, sier Kaltenborn.

Kriminalitet er ulovlig – intet nytt der

-Vi opplever gang på gang at de samme som i media 
foreslår begrensninger for bemanningsbransjen, sier 
til oss i andre sammenhenger at "Det er ikke deres 
bedrifter vi er ute etter". Nå må dette få en slutt: NHO 
organiserer bedrifter som står for ca 80% av 
omsetningen i bemanningsbransjen. Med dette som 
bakteppe, kan ikke SV eller Ap hevde at "det er andre 
useriøse de er ute etter" – dette vil treffe de seriøse, 
store og små byråer som formidler arbeidskraft til helt 
legitime behov innen alle bransjen fra sykehus til 
transport. Ca 1/3 av formidlingene går til bygg og 
anlegg, mens 2/3 går IKKE til bygg og anlegg. SV 
spiller seg selv utover sidelinjen med et slikt forslag.

Ved å forby de seriøse aktørene som følger 
arbeidsmiljøloven og andre regler, vil man gjør det 
lettere for de som i dag opptrer useriøst. Det vil 
åpne døra for mer svart økonomi.

Ufattelig å ville stanse de som formidler arbeid

-I Klassekampen den 13. november forteller SV at 
de mener det er negativt at 100.000 mennesker har 
fått oppdrag gjennom bemanningsbyråer. Det er 
ufattelig at de vil begrense denne viktige 
formidlings-virksomheten. Jeg har hørt Hadia Tajik
si at "bemanningsbransjen skaper et A-lag og et B-
lag i arbeidslivet". Det er arrogant og uriktig: mange 
mennesker har ikke Tajiks CV – de frykter kanskje 
jobbintervjuet, eller kommer aldri så langt . Å få en 
fot innafor og å få vist at de kan gjøre en god jobb er 
alt de ønsker seg. Denne døren vil man nå lukke, i 
en tid der alt peker på at det å få seg arbeidspraksis 
er avgjørende, og samtidig vanskelig.

- At SV og Ap ikke med en stavelse anerkjenner 
denne funksjonen ved bemanningsbransjen, gjør 
dem dessverre til unyanserte samtalepartnere. Jeg 
opplever at tilliten i arbeidslivet brytes ned av et 
populistisk kjør mot en bransje. At denne bransjen 
som har stått for mellom en og to prosent av 
årsverkene i Norge i mange år omtales som en 
bransje som har "eksplodert" – det er i seg selv 
absurd, sier Kaltenborn.

Hvem sin kamp er det SV og Ap kjemper her?

-Videre opplever bemanningsbyråer at de som får 
jobb gjennom dem er takknemlige, og i en 
brukerundersøkelse er 80% svært eller ganske 
fornøyd med å jobbe der. SV og Ap er med andre 
ord i utakt med mange av dem som får sin sjanse til 
å komme i arbeid på denne måten. Hvem sin kamp 
er det de tror de fører? Det er fiffig med 
formuleringer som "å stå med mobilen i hånda", 
men å bruke slike lettvintheter til å påstå at 
bemanningsbransjen skulle være selve årsaken til 
at mange mennesker ikke får fast jobb, det er 
kunnskapsløst om arbeidslivet, slutter Kaltenborn.

Les forslaget fra Arbeiderpartiet her…

Les forslaget fra Rødt her…

Les forslaget fra SV her…

Forslaget fra Arbeiderpartiet om å forby den seriøse delen av bemanningsbransjen 
innen bygg og anleggsbransjen har ingenting med å bygge et seriøst arbeidsliv å 
gjøre, sier Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel.
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Adm dir i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og Ap-leder Jonas 
Gahr Støre under Arendalsuka 2017 (Foto: Bjørn Ove Fjellandsbø). 

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=70086
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=70083
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-065s/
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Norsk økonomi kunne i 3. kvartal friskmeldes. Etter en 
krevende tid med lave oljepriser og økende 
arbeidsledighet ser vi i 2017 at nedgang har snudd til 
oppgang. Etterspørselen etter personell øker og 
arbeidsledigheten går ned. Særlig positiv er 
utviklingen i områdene som ble mest preget av 
nedgangen i 2015 og 2016. Dette viser statistikk fra 
NHO Service og Handel.

Bemanningsbransjen er et barometer på utviklingen i 
norsk økonomi og det er derfor et meget positivt tegn 
at antall omsatte arbeidstimer i 3. kvartal økte i forhold 
til året før. Økningen skjer i takt med veksten i totale 
timeverk i Norge, og det betyr at bransjens andel av 
arbeidsmarkedet holder seg stabil på tross av 
veksten.

I 3. kvartal økte bemanningsbransjens aktivitet med 
8,6%. På Sør- og Vestlandet som har vært preget av 
oljenedturen går det nå i riktig retning. På Sørlandet 
økte aktiviteten med nesten 8,8%. På Vestlandet er 
det en 10.8% vekst.

Det var i 3. kvartal bare nedgang i forhold til året før 
i fire fylker. I resten var det vekst. Særlig positivt er 
det å se at solgte timer i Rogaland vokste med hele 
29% og at Vest-Agder vokste med mer enn 30%. 
Andel innleie i Norge av totalt antall årsverk er nå på 
1,38%. 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.

Mange opplever fortsatt et krevende marked. På 5 
av 13 områder er det nedgang i forhold til samme 
kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig 
nedgang i yrkesområdet Industri og produksjon 
samt at kontor og administrasjon fortsetter 
nedgangen i nok et kvartal. Samtidig er utviklingen 
svært positiv innen Oppvekst og utdanning og 
Økonomi og regnskap.

Last ned statistikken her…

Norsk økonomi på rett vei
Nedgang er snudd til oppgang, viser statistikk for 3. kvartal som bemanningsbransjen i 
NHO Service og Handel har lagt frem.
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https://www.nhoservice.no/contentassets/de4e5e3ace9a46a5956b9cad9b464110/bemanningsbarometeret-3.-kvartal-2017.pdf
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WEC Europe er den europeiske delen av World 
Employment Confederation og er anerkjent av EU 
som den offisielle representanten for bemannings-
bransjen med status som sosial partner for 
bemanningsbransjen i EU.

Maalfrid Brath er konsernsjef for ManpowerGroup
Norge og ble av ManpowerGroup internasjonalt 
innstilt som deres representant i bransjens Europa-
styre. Fra før er Maalfrid styreleder for NHO Service 
og Handel samt Bransjeforeningen Bemanning og 
Rekruttering.

På samme møte ble Bettina Schaller fra 
AdeccoGroup valgt som President for World 
Employment Confederation Europe. Hun har tidligere 
vært Vice-President for Europa-styret og leder for 
WEC Public Affairs Committee.

I høringsnotatet foreslår departementet endringer i 
innskuddspensjonsloven som åpner for at 
arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én 
pensjonskonto (egen pensjonskonto). Det foreslås at 
pensjonskontoen enten kan inngå i arbeidsgivers 
pensjonsordning eller opprettes hos en 
pensjonsleverandør arbeidstakeren velger selv. 
Arbeidstaker skal ha rett til å overføre tidligere 
pensjonskapital og tidligere individuell sparing til 
denne kontoen, men må selv betale kostnadene ved 
å forvalte tidligere oppspart kapital. Arbeidsgiver skal 
som i dag betale for kostnadene som gjelder 
arbeidstakers opptjening i nåværende arbeidsforhold. 

I høringsnotatet foreslås videre at dagens regel om at 
arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder 
for å ha krav på å få med seg oppspart 
pensjonskapital, oppheves. Det foreslås at 
arbeidstaker skal ha krav på å få med seg opptjent 
pensjonskapital uavhengig av lengden på 
arbeidsforholdet.

En opptjening av pensjonskapital uavhengig av 
lengden på arberidsforholdet vil utvilsomt innebære 
store ekstrakostnader for næringslivet, ikke minst for 
bemanningsbransjen og reiseliv.

NHOs tilbakemelding er at man bare støtter 
forslaget så sant det blir kostnadsnøytralt for 
bedrifteneImidlertid kan man se for seg en løsning 
hvor en selvvalgt leverandør (for den del 
arbeidstakeren betaler inn selv) kan starte 
opptjening tidligere.

Høringsfristen er den 21. februar 2018.

Les høringsnotatet her…
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Maalfrid Brath, ny nestleder for Europa-styre
Maalfrid Brath er valgt som Vice-President i World Employment Confederation Europe 
(WEC Europe). Hun har dermed inntatt et meget viktig verv på vegne av Europeisk 
bemannings- og rekrutteringsbransje.

Forslag om egen pensjonskonto m.v.
Regjeringen har sendt på høring et forslag til endringer i innskuddspensjonsloven. Dette 
kan ha økonomiske konsekvenser for bemanningsbedrifter.

President i WEC Global Annemarie Muntz, President i WEC Europe Bettina 
Schaller og Vice-President i WEC Europe Maalfrid Brath.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-egen-pensjonskonto-mv/id2579367/
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Norske ledere og arbeidstakere er samstemte. Over 9 av 
10 har tro på at unge arbeidstakere kanAdministrerende
direktør i Randstad, Eivind Bøe, synes tallene er svært 
gledelige. bidra til å løse utfordringene i fremtidens 
arbeidsliv. 

– Dagens unge jobber hardt, er vant til omstilling og 
endring, og har en teknologisk forståelse som sitter i 
fingerspissene. Denne gruppen vil være bærebjelken i 
morgendagens arbeidsliv, og at de scorer så høyt i tillit 
blant resten av arbeidsstokken er selvsagt gode nyheter 
for fremtiden, sier Bøe.

Større tro på ungdommen enn tidligere

Tallenes tale er også tydelige når det gjelder dagens 
ungdom sammenlignet med de foregående 
generasjonenes ungdommer. Hele 7 av 10 opplever 
nemlig at de har større tiltro til dagens ungdom, 
sammenlignet med hvordan tidligere generasjoner hadde 
tro på "sin tids" ungdom.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) og 
representant for 230.000 studenter i Norge, Mats 
Johansen Beldo, er ikke overrasket over tallene. Han 
synes likevel det er hyggelig å høre om den sterke 
tiltroen til medlemmene han representerer.

– Dagens studenter er lidenskapelig opptatt av studiene 
sine. De er stolte over fagene de studerer. At resten av 
befolkningen har så høy tillit til dem, er selvsagt gledelig. 
Det er jo tross alt de som skal redde verden, og jeg er 
derfor ikke overrasket, sier Johansen Beldo.

Randstad Arbeidsmarkedsanalyse
Årets RAMA (Randstad Arbeidsmarkedsanalyse) er den 23. i rekken, og har denne gangen 
sett nærmere på tillit og tiltro i norsk arbeidsliv. 1000 ledere og 1000 arbeidstakere har 
reflektert rundt utfordringene og mulighetene som vil prege arbeidslivet i fremtiden. 
Funnene er krystallklare på spesielt ett punkt: Vi har sterk tro på at dagens unge 
arbeidstakere kan bidra til å løse utfordringene i morgendagens arbeidsliv.
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Han er samtidig tydelig på at det ikke bare er opp til 
studentene og de unge arbeidstakerne å sørge for at 
norsk arbeidsliv vil være godt rustet også i fremtiden.

– Vi etterlyser en større investering i utdannings-
sektoren. Vi er mot en ukritisk økning i antall 
studieplasser hvis man ikke samtidig tilrettelegger for 
flere forelesningssaler og bedre undervisnings-
muligheter. Norske studenter ønsker seg også et 
tettere samarbeid med næringslivet, og vil ha mer 
praktisk arbeidstrening inn i utdannelsen, sier Beldo.

Fortsetter på neste side…

Adm. direktør i Randstad, Eivind Bøe.

https://www.randstad.no/contentassets/9f6b1c10015f4d7cadcf50bf5ed95bd2/rama-2017.pdf
https://www.randstad.no/contentassets/9f6b1c10015f4d7cadcf50bf5ed95bd2/rama-2017.pdf
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Høy tiltro til egne evner

Eivind Bøe i Randstad deler NSOs oppfatning av 
dagens unge. Som leder i Randstad har han en klar 
formening om dagens unge; de er sultne på erfaringer 
og utfordringer, samtidig som de vet at den jobben de 
begynner i garantert ikke er den de skal ha resten av 
livet. Årets RAMA avdekker også at både 
arbeidstakere og arbeidsgivere har sterk tiltro til egne 
evner. Hele 93 prosent av arbeidstakerne, og 89 
prosent av lederne mener de har den kompetansen 
som trengs for å bidra i morgendagens arbeidsliv. Og 
de yngste har størst tro på seg selv.

– At de unge har sterk tro på egne evner, er gjerne 
ikke så overraskende. Ungdom har en naturlig 
trygghet på egne evner. Og med økt kunnskapsnivå, 
endringsvilje og høy teknologisk kompetanse, er de 
unge godt rustet for de utfordringer vi står overfor. 
Unge i dag har også mer arbeidslyst enn ryktene 
kanskje skal ha det til, mener Bøe.

Verdien av arbeid er enorm, både for 
enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som 
helhet. Flest mulig i jobb sikrer velferden vår og et 
godt samfunn å leve i for alle. Derfor trenger Norge 
bedrifter som skaper verdier og bevarer 
arbeidsplasser.

Under NHOs årskonferanse 9. januar skal vi se på 
hvordan vi sammen kan møte et arbeidsliv i rask 
endring og sørge for at:

•bedriftene utvikles og vokser

•at flere kommer i arbeid

•og at vi kan fortsette å ha et godt velferdstilbud. 

Les mer her…

Hvert år velger vi et tema for NHOs årskonferanse som vi mener er spesielt viktig og relevant. 
Denne gangen har vi valgt temaet «Verdien av arbeid». På konferansen vil vi belyse verdien av 
arbeid for samfunnet, bedriftene og enkeltmennesker og vise at bedriftene er nøkkelen til å 
skape flere jobber og sikre velferden vår. Videre vil vi diskutere løsninger for å øke 
sysselsettingen i årene framover.
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Han tror at den høye tiltroen resten av 
arbeidsmarkedet kontinuerlig har til egne evner, kan 
linkes til et ønske om faglig utvikling.

Ledere ikke bekymret for manglende teknologisk 
kompetanse

Årets undersøkelse avdekker også at det er mindre 
bekymring knyttet til teknologisk kompetanse hos 
ledere, enn det man kanskje skulle anta. 71 prosent 
av arbeidstakerne har tiltro til at deres ledere har god 
nok digital kompetanse til at de kan være ledere også 
om noen år. Lederne selv har enda litt høyere tillit til 
egen kompetanse. Totalt 76 prosent av dem sier 
nemlig at dagens ledere har en digital kompetanse 
som gjør dem egnet til å lede også om noen år.

– Det er betryggende at det er såpass stor 
samstemthet om hvordan ledere oppfatter seg selv, 
og hvordan arbeidstakerne oppfatter dem, sier Bøe.

Last ned rapporten her…

https://www.nho.no/arskonferanser/arskonferansen-2018/forside/
https://www.randstad.no/contentassets/9f6b1c10015f4d7cadcf50bf5ed95bd2/rama-2017.pdf
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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

Revidert Arbeidsgiver og nettolønn

Under etablering av RA-ordningen som 
obligatorisk for medlemskap så vi at ikke alle 
medlemsbedrifter opererte med bruttolønn, men 
at det også forekom nettolønnsordninger. Det 
oppsto usikkerhet rundt lovligheten av dette sett i 
forhold til likebehandlingsprinsippet. For å avklare 
dette ble det innhentet en juridisk betenkning fra 
Wiersholm. Konklusjonen var at ordningen i seg 
selv ikke er ulovlig, men at ansattes mulighet til å 
ivareta sine rettigheter, blant annet om man har 
rett lønn etter likebehandlingsprinsippet, må 
ivaretas.

Derfor ble det på styremøte i Bransjeforeningen 
Bemanning og Rekruttering i NHO Service og 
Handel den 3. april 2017 gjort en endring i 
kravene for å bli Revidert Arbeidsgiver. Det ble 
lagt til grunn at lønnslipp til ansatte ved nettolønn 
må være like informativ som ved bruttolønn.

Dette betyr at lønnslipp til ansatte i 
bemanningsbedrifter som er medlem i NHO 
Service og Handel uansett må synliggjøre 
bruttolønn, ethvert trekk som foretas frem til 
utbetaling, herunder beløp som er satt av til den 
ansattes skatteforpliktelser, samt 
utbetalingskonto.

Arbeidsmiljølovens krever at bedriften skal 
fremskaffe disse opplysningene ved forespørsel 
fra den ansatte. Revidert Arbeidsgiver krever fra 
og med 2018 at den ansatte får slik 
informasjonen systematisk og uoppfordret ved 
lønnsutbetaling. Inntil da må bedriften i 
forbindelse med revisjon forelegge disse 
opplysningene på de kontrollerte arbeidstakerne

NHO Service og Handel er opptatt av ryddighet og har i mange år arbeidet aktivt for en 
seriøs bemanningsbransje. Et viktig virkemiddel var etableringen av Revidert 
Arbeidsgiver (RA). Revidert Arbeidsgiver er et levende dokument, og i år har vi stilt ekstra 
dokumentasjonskrav dersom virksomheter velger å benytte nettolønnsystem.

EUs forordning for personvern blir norsk 
lov i 2018. De nye reglene får betydning 
for alle som behandler eller lagrer 
personopplysninger, og stiller større krav 
til alle norske virksomheter. Hva betyr 
disse reglene for din bedrift?

Dato: 16. januar 2018

Tidspunkt: Kl. 10:00 til 15:00

Hvor: Tromsø (Scandic Grand)

Les mer og meld deg på her…

Les mer om de nye personvernreglene på 
Datatilsynets nettsted…

Kurs i de nye 
personvernreglene
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og opplyse om hvordan ansatte blir informert om 
muligheten til å vurdere egne lønnsforhold.

Etter innskjerpingene i dokumentasjonskravet 
benyttes ikke nettolønnsystemet lenger av noen 
av våre medlemsbedrifter. Vi mener at det er 
svært viktig å ha lønnsystemer som er 
oversiktlige og som gir arbeidstaker gode 
muligheter til å ivareta sine rettigheter. Samtidig 
er det viktig at innleier gis anledning til å forsikre 
seg om at bemanningsbedrifter det leies inn 
personell fra får riktig lønn.

https://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/nho-kurs/kurs-personvernreglene/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/

