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For mange i bemanningsbransjen har 2018 vært et krevende 
år. Rammevilkårene har vært under press og den politiske 
usikkerheten har vært stor.

Med lovendringene som ble besluttet i juni, er det mange som har lagt 
inn et stort arbeid i å omstille virksomheten. Mange er spent på hva det 
nye året vil bringe. Vi har tro på at bransjen vil klare endringene på en 
god måte. Målet må nå være at bransjen får ro til å omstille seg på en 
måte som gjør at vi kan ivareta den viktige rollen vi har som 
inngangsport til arbeidslivet.

Vi håper at hver og en av dere får en fin jul hvor dere kan fokusere på 
hyggelige ting og lade batteriene for de utfordringer som kommer. 
Ønsker deg en god jul og alt godt i det nye året!

God Jul og godt nytt år!
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Nye kontrakter er på plass

Av den nye definisjonen for hva som ligger i fast 
ansettelse følger det at arbeidstaker skal sikres 
forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang. I lovens 
forarbeider står det at avtaler om «fast ansettelse uten 
garantilønn», som ikke gir noen garantert 
minstefortjeneste ikke vil   kunne videreføres uten å 
komme i strid med den nye regelen om hva som menes 
med en fast ansettelse.

I bemanningsbedrifter, som i resten av arbeidslivet, må 
det ansettes fast når man har et fast behov for 
arbeidskraft. Har man et midlertidig behov for 
arbeidskraft er det rom for midlertidige ansettelser. Det 
er her viktig å understreke at kundens midlertidige 
behov ikke uten videre er overførbart til 
bemanningsbedriften. Bemanningsbedriften kan ha et 
permanent behov for arbeidskraft selv om kundens 
behov er tidsavgrenset.

På denne bakgrunn har NHO Service og handel 
utarbeidet helt nye arbeidskontrakter. Den som vi 
regner med at vil bli mest brukt er den nye faste 
ansettelsesavtalen. Det er videre utarbeidet to 
forskjellige midlertidige avtaler; en som bare dekker ett 
oppdrag og en som er tidsavgrenset i 
bemanningsbedriften men kan dekke flere oppdrag.

Det er også gjort justeringer i oppdragsbekreftelsen som 
skal være del av den faste avtalen samt den midlertidige 
avtalen som dekker flere oppdrag.

Som følge av ny lovgivning er det også gjort noen mindre 
endringer i kundeavtalen for bemanningsbransjen. 
Oppdragsbekreftelsen som knyttes til denne beholdes som 
den er.

For å gjøre praktiseringen av kontraktene lettere er det 
utarbeidet veiledere/kommentarer til hver av 
arbeidskontraktene.

Alle kontraktene foreligger på norsk og engelsk.

Nesten tusen medarbeidere i bemanningsbransjen er i 
løpet av høsten kurset i de nye reglene og den nye 
kontrakten. På kursene har viktigheten av en bærekraftig 
praktisering av kontraktene blitt understreket. Dette betyr 
at stillingsprosenter må være reelle og at grunnlønn må 
ligge på et anstendig nivå.

Følgende er altså tilgjengelig:

• Arbeidskontrakter (fast og midlertidig)

• Oppdragsbekreftelser

• Kundeavtale

• Veiledere

• Engelske oversettelser

Last ned kontrakter og veiledere her…
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Som følge av lovendringene som trer i kraft fra nyttår har NHO Service og Behandling utviklet flere nye 
kontrakter. Det er også gjort justeringer av kundekontrakten. Alt er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Vi har i løpet av høsten 
holdt kurs for nesten 1000 
ansatte i bemannings-
bransjen om de nye 
reglene. Her er det 
advokatene Hilde J. 
Mjønes Nielsen og 
Benedicte Prøis som holder 
kurs den 11. desember.

https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/kontrakter-bemanning/
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Ny veileder om databehandling i bemanningsbransjen

Bemanningstjenestenes egenart gjør at de så og si 
alltid omfatter behandling av personopplysninger og 
at det skjer en utveksling av slike opplysninger med 
tredjeparter, særlig med kunder, for å finne ut hvilke 
jobbsøkere som passer til en jobb. I dette forholdet 
kan det oppstå usikkerhet om hvem som er uavhengig 
behandlingsansvarlig og hvem som er databehandler 
av personopplysningene etter definisjonene i EUs 
personvernforordning. Vi understreker at 
personvernforordningen på ingen måte har snudd opp 
ned på dette området, og at bemanningsbyråenes 
rolle ble vurdert på samme måte etter det tidligere 
personverndirektivet i EU.

Beskyttelse av personopplysninger er et viktig tema 
når man skal levere eller signere kontrakt om 
bemannings¬tjenester. Dette betyr at 
bemanningsbyrået og kunden blir enige om eller 
avtaler bruk og overføring av person¬opplysninger
seg imellom. Hensikten med denne veilederen er å gi 
kunnskap om dette forholdet. Den beskriver 
forskjellige bemanningstjenester og viser hvordan rollene 
som uavhengig behandlings¬ansvarlig(e) og / eller

Utviklingen er best i Vest-Sverige, hvor markedet vokste 
med 6,5%. I andre deler av landet var det nedgang. 
Outsourcing hadde best utvikling (+4,5%), mens 
personalutleie økte med 1,7%. Innen rekruttering var det 
en nedgang på 1,7%. Personalutleie er fortsatt det største 
området i den svenske bemanningsbransjen og står for 
90% av omsetningen.  

De største yrkesområdene innen svensk 
bemanningsbransje var i 3. kvartal industri/ptoduksjon
(30% av omsetningen), lager/logistikk (21%), 
kontor/administrasjon (10%) og IT (9%).

Last ned statistikken her.

databehandler(e) oppfattes i de ulike tjeneste-
tilbudene. tjenestetilbudene. På denne måten 
klargjøres de ulike partenes forpliktelser og ansvar 
for personopplysningene, samt hvilke ordninger som 
må etableres sammen med kunden. Målet med 
dette dokumentet er derfor å klargjøre bruken av 
personvernforordningen innenfor 
bemanningstjenester. 

Veilederen er utviklet av en arbeidsgruppe under 
bemanningsbransjens internasjonale organisasjon, 
World Employment Confederation og er tilgjengelig 
på norsk og engelsk.

Last ned veilederen her…

Nye regler om databehandling er trådt i kraft i 2018. Vi får en del spørsmål om 
personvern og særlig hvem som er behandlingsansvarlig og databehandler av 
personopplysninger etter EUs personvernsforordning. Det er nå tilgjengelig en veileder 
som skal gi hjelp. Veilederen er utarbeidet av bemanningsbransjens europeiske 
organisasjon World Employment Confederation Europe og oversatt til norsk
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Svensk bransjestatistikk 3. kvartal 2018
Veksttakten synker i svensk bemanningsbransje. I 3. kvartal var veksten bare på 0,4%. I 3. 
kvartal var omsetningen i bransjen på 7,4 milliarder SEK.

https://www.almega.se/app/uploads/sites/5/2018/11/kvartalsrapport_2018_q3_final.pdf
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/veileder-om-handtering-av-personopplysninger/
https://www.nhosh.no/contentassets/e24bb020f83648b78664f995c74f8962/veileder-behandlingsasnavrlig_databehandler_no_desember-2018.pdf
https://www.almega.se/app/uploads/sites/5/2018/11/kvartalsrapport_2018_q3_final.pdf
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ManpowerGroups Arbeidsmarkedsbarometer Q1 2019 

– Jakten på talentene står øverst på listen over 
strategiske prioriteringer i mange norske 
virksomheter. Arbeidsgivere over hele landet 
identifiserer kunnskapsgap og gjør endringer i 
rekrutteringsstrategiene sine som følge av dette, sier 
konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Norske arbeidsgivere forventer å ansette flere i første 
kvartal 2019, med sesongjusterte netto 
bemanningsutsikter på +5 %. Sammenlignet med 
forrige kvartal er bemanningsutsiktene uendret.

Syv prosent av arbeidsgiverne planlegger å ansette 
flere og tre prosent planlegger å nedbemanne. 86 
prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken som den 
er, en økning på seks prosentpoeng siden i fjor på 
samme tid.

– Virksomhetene i Norges Banks regionale nettverk sa 
i høst at de ventet økende aktivitet de neste to

kvartalene. Våre tall indikerer nå at mange av disse 
arbeidsgiverne planlegger å bære denne veksten 
med å oppdatere og videreutvikle kompetansen 
blant sine eksisterende ansatte, heller enn å øke 
bemanningen, sier Brath.

Investeringer skaper muligheter innen olje og gass

Arbeidsgiverne i olje og gass-sektoren har de mest 
optimistiske utsiktene av alle sektorene i 
undersøkelsen. Bransjen rapporterer netto 
bemanningsutsikter på +17 %, en økning på fem 
prosentpoeng fra Q4 2018 og seks prosentpoeng fra 
Q1 2018.

– Investeringsanslagene i bransjen har økt de siste 
kvartalene, og aktiviteten er ventet å ta seg opp i 
2019. Det resulterer i planlagte oppbemanninger, 
sier Brath.

Optimismen ser også ut til å fortsette i 
kraftsektoren, med bemanningsutsikter på +10 %. 
Industrisektoren venter lignende utsikter. Bygg- og 
anleggssektoren og hotell- og varehandelssektoren, 
har sterke bemanningsutsikter på henholdsvis +9 % 
og +8 %. Offentlig sektor og transport-, lager- og 
logistikk ser den svakeste utviklingen, med en netto 
sysselsettingsvekst på to prosent. Arbeidsgivere i 
denne sektoren rapporterer en nedgang på fire og ti 
prosentpoeng sammenlignet med tidligere kvartal 
og første kvartal av 2018.

Fortsatt er det flere norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp enn som vil 
bemanne ned. I første kvartal 2019 vil bemanningen øke i alle ni sektorer, og i fire av 
fem regioner, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. 

BEMANNINGSNYTT nr. 9/2018

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup og styreleder for 
Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering.
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Aktiviteten i Oslo-området faller

Utsiktene for Q1 2019 er optimistiske i fire av fem 
regioner. De sterkeste ansettelsesplanene finner vi på 
Østlandet utenom Oslo, med netto 
bemanningsutsikter på syv prosent. Dette er uendret 
fra 4Q 2018, men seks prosentpoeng svakere enn i Q1 
2018. Ansettelsesplanene i fire av fem regioner 
svekkes sammenlignet med Q1 2018. Arbeidsgivere i 
Oslo-området ser ut til å stramme inn mest, og 
melder om de første negative utsiktene på tre år. I 
hovedstadsområdet er bemanningsutsiktene minus to 
prosent, en nedgang på to prosentpoeng 
sammenlignet med forrige kvartal og 14 
prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal i 
fjor.

– Bank- og finans og bygg- og anleggsbransjen er 
viktige bidragsytere for sysselsettingen i Oslo-
området. Begge disse sektorene melder om en

avdemping i ansettelsestakten, og det kan være grunnen 
til nedkjølingen vi ser i hovedstaden, sier Brath. 

I Midt-Norge er bemanningsutsiktene hele 12 
prosentpoeng lavere enn forrige kvartal. Samtidig øker 
optimismen på Sør- og Vestlandet, hvor arbeidsgivere 
melder om en økning på syv prosent fra forrige kvartal.

Store selskaper er mest optimistiske 

Arbeidsgivere i alle fire bedriftsstørrelser rapporterer om 
oppbemanninger gjennom Q1 2019. Mest optimistiske er 
store arbeidsgivere (over 250 ansatte), med netto 
bemanningsutsikter 23 prosent. Det er dobbelt så høyt 
som første kvartal i fjor. Små (50-100) og mellomstore 
(100-250) selskaper melder også om sterke utsikter på 
henholdsvis 10 og 11 prosent, mens selskaper med mindre 
enn 50 ansatte har netto bemanningsutsikter på forsiktige 
+1 %.

Last ned rapporten her…
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https://www.manpowergroup.no/Documents/Norske dokumenter/MEOS/MP MEOS Norway Q119.pdf
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Ny publikasjon om bemanningsbransjen

I rapporten kan man lese at bransjen i 2017 hadde 
17,5 mrd. kr. i omsetning, fordelt på 29.000 årsverk i 
231 medlemsbedrifter som har 640 virksomheter. 

Bemanning og Rekruttering Statistikk og Trender er en 
årlig publikasjon fra NHO Service og Handel. Viktige 
trender i årets utgave er som følger:

• Medarbeidertilfredsheten er høy i bransjen. 78 
prosent er meget fornøyd eller ganske fornøyde.

• Utvikling av ny teknologi er en driver for 
innovasjon i bemanningsbransjen. Mens det 
tidligere var viktig for bemanningsbedrifter å ha 
kontorer sentralt i byene hvor målgruppen var, er 
det nå viktig å ha gode web-baserte plattformer.

• Bransjen vil i tiden fremover være et eksempel på 
hvordan ansattes rettigheter kan ivaretas samtidig 
som fordelene i plattformsøkonomien tas i bruk.

• Teknologisk utvikling endrer også enkelte av 
kjerneområdene innen bemanningsbransjen. Frem 
til 2007 var kontor og administrasjon det største 
yrkesområdet innen bransjen. Nå ser man at stadig 
flere av de administrative oppgavene fordeles på 
medarbeiderne og at man i mindre grad enn 
tidligere henter inn vikarer ved fravær. Derfor er 
det ikke underlig at volumet i dette området er 
halvert i løpet av ti år. Det er fra 2019 vedtatt 
endringer i arbeidsmiljøloven som innebærer at 
bemanningsbransjen må skifte ut 
arbeidskontrakten som man har benyttet i mer enn 
20 år. Det innebærer at alle som skal fast ansettes i 
en bemanningsbedrift skal ha rett på 
en stillingsprosent. Nye standard arbeidskontrakter 
utvikles og innarbeides i bransjen. Når risiko ved 
ansettelse i bemanningsbedrift øker vil en måtte 
være mer selektiv på hvem man ansetter. Terskelen 
for hvem som tilbys arbeid i bemanningsbedrifter 
vil derfor bli hevet.

• Arbeidslivet utvikler seg i fleksibel retning. 
Bransjen mener at det er viktig at regelverk 
utvikles slik at et mer omskiftelig og fleksibelt 
arbeidsliv ikke går på bekostning av 
grunnleggende rettigheter for arbeidstakerne.

Last ned Statistikk og trender her…

Tidligere har NHO Service og Handel utgitt en årlig publikasjon, Statistikk og Trender 
hvor man har presentert tall og fakta om alle bransjer. Nå har Bemanning og 
Rekruttering fått sin egen. 

BEMANNINGSNYTT nr. 9/2018

Nytt forslag om endring av arbeidsmiljøloven
Stortingsrepresentanter fra Senterpartiet har nylig fremmet et forslag om å styrke 
Arbeidstilsynets tilsynsrolle når det gjelder innleie fra bemanningsforetak. Det vil være 
høring på Stortinget om dette den 31. januar. Les forslaget her…

https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/publikasjonerrapporter/bemanning-og-rekruttering-statistikk-og-trender-2018/
https://www.nhosh.no/contentassets/8fb451911d404939a43220a15b8a5ea9/statistikk-og-trenderbemanning2018.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=74334
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Bemanningsbedrifter som lærebedrift

Vi er kjent med at en bemanningsbedrift har søkt om 
å bli medlem i Opplæringskontoret for tømrerfaget, 
men at søknad er avslått. Å være medlem i et 
opplæringskontor er en fordel, men ikke et krav for at 
en bemanningsbedrift skal kunne bli opplærings-
bedrift. Det er fylket som godkjenner lærebedrifter og 
det går an for en bedrift å søke på egen hånd uten 
opplæringskontor. 

Det understrekes at det finnes eksempel på at
bemanningsbedrifter på andre fagfelt har blitt
godkjent.

Vi mener at det er naturlig at det stilles like krav til 
lærebedrifter, men at man ikke kan ekskludere en hel 
bransje fra å ta opplæringsansvar for lærlinger. 
Hvordan virksomheten er organisert bør ikke være 
avgjørende for retten til å bli opplæringsbedrift. Fokus 
bør i stedet være kvaliteten på det som skal gis av 
opplæring. Vi mener at en bemanningsbedrift vil 
kunne gi et minst like godt tilbud til lærlinger som

mange av de virksomheter som i dag godkjennes. 
Lærlinger innen bygg må uansett forvente å skifte 
arbeidssted flere ganger fra prosjekt til prosjekt. 

De endringer i rammevilkår som trer i kraft fra 
nyttår, hvor ansatte i bemanningsbedrifter sikres 
større forutsigbarhet for arbeid enn tidligere, 
innebærer også at skillet mellom å arbeide i 
bemanningsbransjen og andre bransjer viskes ut.

Det pågår en diskusjon om bemanningsbedrifter skal kunne godkjennes som 
lærebedrift innen byggfag. Vi mener at bemanningsbedrifter oppfyller kravene til dette
på linje med andre typer virksomheter.
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Kampanje i Danmark: Vikarer Virker
Dansk Erhverv (som representerer dansk bemanningsbransje) og 3F Transport (som er en 
av Danmarks største fagforeninger) kjører nå en felles kampanje hvor det settes fokus på 
det positive med bemanningsbransjen. Tenk om vi kunne fått dette til i Norge!

Se mer om kampanjen på Facebook…

https://www.facebook.com/vikarervirker/
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NHO Service og Handel
Bransjeforeningen
Bemanning og Rekruttering

www.nhosh.no 
www.bemanningsbransjen.no

Bransjedirektør Even Hagelien

Telefon: 23 08 86 47
Mobil: 95 22 54 67
E-post: eha@nhosh.no

- Å lede en organisasjon som NHO er komplisert og 
krevende - og samtidig spennende - og vi er sikre på 
at Ole Erik vil gjøre en glimrende jobb. Han har meget 
god forståelse av NHOs viktige rolle som 
samfunnsaktør. En av Ole Eriks beste egenskaper er 
evnen til å lytte og samarbeide, for så å finne 
løsninger til det beste for NHOs medlemsbedrifter. 
Den samme egenskapen gjør oss trygge på at NHO 
under Ole Erik vil bevare det gode og konstruktive 
samarbeidet med LO og de andre arbeidslivs-
organisasjonene, sier NHO-president Arvid Moss.

NHOs styre har vurdert mange kandidater underveis i 
en grundig prosess, og valgte altså Almlid, som har 
fungert som NHO-sjef siden i sommer. Almlid har 
jobbet i NHO siden 2013, først som direktør med 
ansvar for kommunikasjon og regioner, og fra 2015 
som viseadministrerende direktør.

Almlid har lang fartstid fra journalistikk og media, og 
har hatt tunge lederjobber i både Orkla Media- og 
Schibsted-konsernene. Han kom til NHO fra jobben 
som nyhetsredaktør i Aftenposten.

- Ole Erik har hatt ansvaret for næringspolitikken i 
NHO de senere år og har sammen med resten av 
organisasjonen bidratt til mange konkrete politiske 
gjennomslag, sier NHO-president Arvid Moss.

Gleder seg til å ta fatt

- Jeg er stolt over å bli vist denne tilliten. Min 
primæroppgave som NHO-sjef vil være å skape 
forståelse for hvorfor og hvordan bedriftene våre er 
løsningen på Norges viktigste samfunnsutfordringer. 
Og jeg er svært glad for å få lov til å fortsette å jobbe 
sammen med alle de flinke folkene i NHO-fellesskapet 
og våre medlemsbedrifter, sier Almlid.

- Oppdraget mitt er å kjempe for bedriftene. Det er 
bedriftene som gir liv til bygd og by i hele Norge, sier 
den nye NHO-sjefen.

I forbindelse med EU-valgene i 2019 har
bemanningsbransjens Europa-organisasjon, 
WEC Europe, presentert sin visjon for
fremtidig arbeidsmarkedspolitikk i Europa.
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Bemanningsbransjens
visjon for arbeid i EU

Ole Erik Almlid er ny NHO-sjef
Ole Erik Almlid (49) er ansatt som ny administrerende direktør i NHO. Han tiltrer umiddelbart.

Ole Erik Almlid, ny adm. direktør i NHO.

Last ned dokumentet her…

http://www.bemanningsbransjen.no/
https://www.weceurope.org/uploads/media/2018_WEC-Europe_VisionPaperElectionsEU.pdf
https://www.weceurope.org/index.php?id=113&tx_ttnews%5Btt_news%5D=832&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&cHash=dfa598f26ee78377d6c3314958db9950

