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Godt nytt år!
2019 har vært et krevende år for mange. Bransjen har gått 
gjennom store omstillinger og ikke få bedriftsledere har tatt 
kontakt gjennom året og fortalt meg om en vanskelig hverdag.

Etter vedtaket som ble gjort på Stortinget i fjor sommer var det ikke 
uventet at 2019 skulle bli utfordrende. Nye kontrakter kom på plass og 
fleksibiliteten ble lavere både for bemannings-bedrift og ansatte. Samtidig 
kom det kraftig kritikk mot bransjen, særlig innen bygg, fordi noen 
opererte med svært lave stillingsprosenter. Vi så også at sterke krefter 
arbeidet for å forby deler av bemanningsbransjen. Som følge av dette 
valgte vi å sette oss ned med Fellesforbundet for å utarbeide en 
arbeidskontrakt innen bygg som begge parter kunne anbefale. Denne 
kontrakten gjør det nødvendig med omstillinger i delen av 
bemanningsbransjen som leverer til bygg. 

2020 kommer til å bli et ekstremt viktig år for bransjen. Det er nå vi skal 
vise at vi klarer å omstille oss på en måte som overbeviser bransjens 
motstandere om at forbud og nye restriksjoner ikke er veien å gå. Vi må 
levere på kontrakter og høyere stillingsprosenter. Vi må være gode 
arbeidsgivere. Da kommer vi på offensiven og da går det bransjen vel. 
Lykke til med bransjens viktigste år noensinne!

Jeg ønsker deg en 
riktig god jul og et 
godt og lønnsomt 
nytt år.

Hilsen Even Hagelien
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Representantforslag om å begrense adgang til 
å leie inn fra bemanningsforetak 

Følgende forslag er lagt frem:

1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som 
begrenser innleie til kun å være tillatt ved rene 
vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter 
avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av 
landsomfattende tariffavtale med fagforening 
med innstillingsrett.

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med strakstiltak for å forby all innleie 
fra bemanningsforetak i byggebransjen i 
Oslofjord-området.

3. Stortinget ber regjeringen kartlegge omfanget av 
innleie fordelt på bransjer over hele landet og 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

4. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med tiltak for å ekskludere aktører som 
har brutt innleieregelverket, fra framtidige 
offentlige kontrakter.

Alle forslagene unntatt nr 3. om kartlegging avvises av 
arbeidsgiversiden. 

Opptak av selve høringen kan du se her…

Representantforslaget kan lastes ned her…

Her er et kortfattet notat som ble oversendt komiteen 
i forbindelse med høringen:

NHO SH oppfatter det første forslaget som et forbud 
mot innleie ved midlertidig behov med mindre 
innleien skjer mellom produksjonsbedrifter eller er 
avtalt med tillitsvalgte i tariffbundne bedrifter. 

Siden 2000 har prinsippet vært at innleie fra 
bemanningsforetak har vært et alternativ til direkte 
midlertidige ansettelser. Det vil være vanskelig å skille 
mellom tilfeller hvor kunden har et behov for å leie 
inn for å dekke opp for fravær eller om det er andre 
midlertidige behov for arbeidskraft for eksempel ved 
sesongtopper. Den enkelte bedrift bør fortsatt ha 
muligheten til å tilpasse bemanningen til den 
konkrete produksjonen så lenge det er tale om et 
midlertidig og ikke fast behov.  

Det er også viktig å ta høyde for at innleie skjer på 
mange forskjellige yrkesområder og at en begrensning 
tilsvarende den foreslåtte, vil skape store utfordringer. 
Innen industrien vil det f.eks. kunne føre til utflytting 
og tap av arbeidsplasser. Ved kortvarig 
arbeidskraftsbehov vil man ofte ikke ha tid til å kjøre 
egen utlysning før behovet er over. Alternativ til 
innleie blir da økt overtid eller produksjonsstopp.

Det er jo vanskelig å forstå begrunnelsen for en 
eventuell innstramming. Vi har ikke sett problemer 
knyttet til innleie til reelt midlertidig behov. På dette 
området er det også uansett foreslått at 
Arbeidstilsynet skal få tilsynskompetanse. 

Forbud mot innleie fra bemanningsforetak i 
bygningsbransjen i Oslofjordområdet.

Bemanningsbransjen leverer arbeidskraft som ivaretar 
kundenes behov for fleksibilitet, det være seg på 
grunn av midlertidig fravær av egne ansatte, et behov 
for økt bemanning som følge av arbeidstopper eller 
mangel på kvalifisert arbeidskraft. 
Bemanningsbedriftene har ikke til formål at deres 
ansatte skal fortrenge kundenes egne fast ansatte, og 
det forutsettes fortsatt at den enkelte kunde har en 
fast grunnbemanning som fyller det alminnelige 
behovet for arbeidskraft. Imidlertid er det illusorisk å 
tro at behovet for fleksibel arbeidskraft vil forsvinne 
bare det innføres et forbud mot innleie. 

Noen bransjer har mer uforutsigbar og varierende 
arbeidsmengde enn andre. 

Et representantforslag fra Arbeiderpartiet om såkalt opprydning i innleieregelverket er 
under behandling på Stortinget. Det var høring i Arbeids- og Sosialkomiteen den 11. 
desember. NHO Service og Handel var på plass sammen med store deler av arbeidsgiver-
og arbeidstakersiden.
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Fra høringen i Arbeids- og sosialkomiteen.

https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=%2F2019%2FH264-full%2FHoeringssal1%2F12%2F11%2FHoeringssal1-20191211-101422.mp4&msid=38&dateid=10004376&fbclid=IwAR2zLjkSNo2fQKqslrEFjPEUmUIu-dvzjXg68J6nWjj3gvJpdhMJi0DlGV4
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77811
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Ofte skjer det uforutsette ting underveis i 
byggeprosessen som gjør innleie nødvendig for at 
prosjektet kan ferdigstilles til avtalt tid. Forbud mot 
innleie kan medføre risiko for stans i byggeprosjekter 
på grunn av manglende bemanning. Eventuelt vil 
kundebedriftene finne andre måter å løse sitt 
midlertidige eller varierende behov på, f eks gjennom 
økt bruk av underleverandører og mer oppsplitting av 
kontrakter. 

Svært mye innleie skyldes mangel på fagfolk. 
Bemanningsforetak er spesialister på rekruttering og 
har helt andre forutsetninger enn den jevne 
produksjonsbedrift for å finne riktig kompetanse 
raskt. For å få antatt større anbud vil det ofte være 
behov for kraftig oppbemanning i en avgrenset 
oppstartsperiode. Uten tilgang på bemannings-
bransjen vil utenlandske entreprenører, som tar med 
seg arbeidskraften til Norge, få et kraftig konkurranse-
fortrinn på større prosjekter. 

Også bygningsbransjen har behov for arbeidstakere 
som kan ta vikariater. Det er lite samfunnsnyttig 
dersom byggeprosjekter skal bli forsinket på grunn av 
for eksempel sykdom. Vi kjenner til eksempler på at 
bedrifter innen bygningsbransjen risikerer forsinkelser 
pga. sykefravær og der kravene til antall ledd i kjeden 
har forhindret bruk av vikar innleid fra 
bemanningsforetak. 

Før det iverksettes nye tiltak for å begrense omfanget 
av innleie og bemanningsforetakenes virksomhet, må 
allerede innførte lovendringer og avtaler mellom 
partene få tid til å sette seg og virke.

Bemanningsbransjens rammevilkår ble endret fra 1. 
januar 2019. Videre har NHO SH og Fellesforbundet 
blitt enige om en arbeidsavtale for arbeidstakere som 
leies ut til bygningsbransjen som legger til rette for 
flere heltids- og høye deltidsstillinger, samt gir 
arbeidstaker forutsigbarhet for arbeids- og friperioder. 
Denne kontrakten har ført til større stillingsprosenter 
- majoriteten av ansatte som leies ut til 
bygningsbransjen er nå ansatt i mer enn 50 % stilling 
og en stadig større andel har kontrakten med 
stillingsandel på 80 % eller mer. 

Til dette hører at BNL og Fellesforbundet har kommet 
med en felles anbefaling for godt innkjøp av innleid 
arbeidskraft i byggenæringen. Det er en 
fallitterklæring at lovgiver skal gå inn å regulere 
forhold partene i arbeidslivet har kommet til 
omforente løsninger om. I dette tilfellet har partene 
tatt ansvar og da bør lovgiver avvente nye 
reguleringer inntil de felles virkemidlene har fått virke 
en stund. 

Vi kan for øvrig konstatere at tiltakene allerede har 
ført til mindre innleie. Som følge av at det nå bare er 
bedrifter som har tariffavtale med forbund som har 
innstillingsrett som kan avtale innleie ut over 
midlertidig behov, har markedet for 
bemanningstjenester innen bygg blitt strammere. Fra i 
fjor til i år har ¼ av markedet for innleie til bygg i Oslo 
falt bort, til tross for at aktiviteten i byggebransjen for 
øvrig er i vekst. 

Når det gjelder useriøs innleie er den organiserte 
bemanningsbransjen opptatt av å forhindre dette. Et 
virkemiddel er etablering av en kvalitetsordning for 
bemanningsbedrifter, Revidert Arbeidsgiver, hvor 
bemanningsbedrifter underlegger seg ekstern revisjon 
av rutiner og praksis. For bemanningsbedrifter innen 
bygg betyr dette blant annet at man må benytte den 
fremforhandlede arbeidskontrakten mellom 
Fellesforbundet og NHO SH. Er virksomheten medlem 
i NHO SH er denne ordningen obligatorisk. Dersom 
kunden hadde stilt som krav at bemanningsbedriften 
de bruker er underlagt systemet med Revidert 
Arbeidsgiver, ville dette bidratt til å fremme de seriøse 
bemanningsforetakene og luke ut de useriøse. Særlig 
burde offentlig oppdragsgiver – både som største 
innkjøper, men også som forbilde/modell for andre 
innkjøpere, stå i front med hensyn til å stille et slikt 
krav. Kravet bør også føres nedover i kjeden. 

NHO SH ønsker omforente tall 

Diskusjoner rundt innleie og bruken av 
bemanningsforetak må basere seg på et omforent 
faktum, og NHO SH synes forslaget om kartlegging av 
innleie er fornuftig. Dette bør imidlertid ikke gjøres 
som et engangsprosjekt, men gjerne som en 
"organisert tracking" som foretas over tid som et 
stadig pågående prosjekt. Dette må koordineres med 
pågående prosjekter slik at man ikke ender opp med 
statistikk som spriker i flere retninger. 

Ettersom vi har flertallsregjering er det lav 
sannsynlighet for at forslaget blir vedtatt.
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Adm.dir. i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn presenterer 
bransjens synspunkter på høringen.



4

Statistikk 3. kvartal 2019

Statistikken viser at det i Norge ble leid inn 15 prosent 
færre arbeidstimer til bygg i 3. kvartal enn i samme 
kvartal i fjor. I Oslo hvor graden av innleie til bygg har 
vært størst, faller markedet for innleie til bygg med 
hele 23 prosent. Dette betyr altså at ¼ av markedet 
for innleie til bygg i Oslo har forsvunnet på ett år – i et 
ellers voksende marked for entreprenørbransjen.

-Det er ikke tvil om at nedgangen skyldes de nye 
reglene som er innført for bemanningsbransjen, sier 
adm. dir. i NHO Service og Handel, Anne Cecilie 
Kaltenborn. Nye kontrakter som gir ansatte i bransjen 
større forutsigbarhet og bemanningsbedriftene større 
risiko er innført. Dette gjør noe med prisnivået, sier 
hun. Hovedregel for innleie er at man har et 
midlertidig behov. Skal det leies inn ut over dette må 
man ha tariffavtale og gjøre lokal avtale med 
tillitsvalgte. Gruppen av bedrifter som kan benytte 

dette unntaket er kraftig begrenset. Nå er det bare 
bedrifter med sentral tariffavtale med en av de store 
forbundene som kan avtale dette. Antall bedrifter som 
kan leie inn personell til bygg er særlig begrenset på 
bakgrunn av dette. Våre medlemmer får til stadighet 
tilbakemelding fra tidligere kunder som ikke lenger 
kan leie inn, sier Kaltenborn.

-Statistikken som vi fremlegger nå, er et bevis på at 
lovendringene har hatt effekt for markedet til 
bemanningsbedriftene. Det store spørsmålet er 
hvordan bygningsbransjen løser sitt mannskapsbehov 
når de leier mindre inn. Husk at innleie er 
gjennomregulert og sikrer ansatte samme lønn og 
arbeidsvilkår som hos innleier. Det samme gjelder ikke 
ved underentrepriser, sier Anne Cecilie Kaltenborn.

Last ned statistikken her…

Etter at nye regler om innleie trådte i kraft ved nyttår har det skjedd en kraftig 
nedgang i innleie av personell til bygg og anlegg. Dette viser statistikk 
bransjestatistikken for 3. kvartal.

BEMANNINGSNYTT nr. 7/2019
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Nedenfor er et diagram som viser prosentvis utvikling i utfakturerte timer og omsetning ved utleie til bygg sett i 
forhold til samme kvartal året før:

https://www.nhosh.no/contentassets/958ed801bba54219902b9a50ec070bb6/bemanningsbarometeret-3.-kvartal-2019-.pdf
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Stillingsprosenter i bemanningsbransjen bygg

I februar 2019 ble det innhentet svar fra 47 
virksomheter som innbefatter alle de større aktørene 
gav svar. Undersøkelsen dekket 12943 
arbeidskontrakter i 2018 og 8687 arbeidskontrakter i 
februar 2019. I mai 2019 ble det innhentet svar fra 56 
virksomheter med til sammen 9041 
arbeidskontrakter. I september 2019 – etter at det var 
etablert enighet med Fellesforbundet om 
arbeidsavtale innen bygg, ble det innhentet svar fra 
58 virksomheter med til sammen 9188 
arbeidskontrakter. I desember 2019 ble det innhentet 
svar fra 59 virksomheter med til sammen 8462 
arbeidskontrakter.

Angivelse av stillingsprosenter fordelte seg på 
følgende måte:

Dette viser at stillingsprosenter over 80% har økt 
kraftig på et år samtidig som stillingsprosenter på 
under 20% er i ferd med å forsvinne.

I den politiske debatt har det vært mye fokus på lave stillingsprosenter i bemannings-
bedrifter som leier ut til bygg. Det har vært igangsatt arbeid for å heve stillingsprosenter. 
Dette har vi fulgt opp med fire undersøkelser.

BEMANNINGSNYTT nr. 7/2019

Her er et diagram over andel stillingsprosenter fra 2018 til november 2019:

År/stillingsprosent 5% - 19% 20% - 49% 50% - 79% 80% - 100%

2018 26,50 % 25,50 % 19,50 % 25,50 %

Februar 2019 9,70 % 37,90 % 21,70 % 30,70 %

Mai 2019 5,20 % 42,60 % 21,80 % 30,40 %

September 2019 2,90 % 35,60 % 24,60 % 36,90 %

November 2019 1,90 % 35,50 % 19,30 % 43,30 %
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SMB forum i bemanningsbransjen
Små- og mellomstore medlemsbedrifter har uttrykt ønske om en egen møteplass. Styret
behandlet dette på møte den 16. desember og besluttet at det skal etableres en 
møteplass og innspillsarena for små og mellomstore medlemsbedrifter. Samtidig 
understrekes det at satsing på regionale møteplasser er viktig. Vi kommer tilbake med 
klarere planer på nyåret og tar gjerne imot innspill. Send innspill til eha@nhosh.no. 

mailto:eha@nhosh.no
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Verdenskongress og generalforsamling

World Employment Confederation har medlemmer 
fra 50 land. Det store flertall av disse var representert 
på konferansen i Australia. Første dag tok man hånd 
om det organisatoriske. Det ble holdt 
generalforsamling og møter i andre styrende organer. 
På generalforsamlingen var det valg av styre, og en av 
de nye styremedlemmene i WEC Global er Even 
Hagelien fra Norge.

Bemanningsbransjen er internasjonal, og når 
representanter fra hele verden møtes er det mye å 
lære fra hverandre. Derfor ble en dag satt av til 
forskjellige sesjoner med erfaringsutveksling. De 
forskjellige temaene som det ble holdt egne møter om 
var selvjustis, sosial innovasjon, hvordan å forholde 
seg til plattformsøkonomien, likebehandlings-
prinsippet, hvordan kjøre kampanjer, datainnsamling 
og alliansebygging.

De to siste dagene av konferansen var det en rekke 
spennende og inspirerende foredragsholdere. 
Konferanseprogrammet kan leses her. Da deltok også 
en rekke representanter fra bemanningsbyråer. De 
fleste kom fra Australia og New Zealand, men det var 
også mange tilreisende fra andre deler av verden.

World Employment Conference holdes årlig i 
forskjellige deler av verden. Neste gang man møtes 
blir i Madrid i slutten av september 2020. Det er av
stor verdi at bemanningsbransjens representanter har 
en møteplass for utveksling av erfaringer og 
nettverksbygging.

I månedsskiftet ble verdenskongressen og generalforsamlingen til den internasjonale 
organisasjonen til bemanningsbransjen, World Employment Confederation holdt i 
Australia. Representanter fra Norge var Maalfrid Brath og Even Hagelien.

BEMANNINGSNYTT nr. 7/2019

Det nye globale styret til World Employment Confederation.

Vil du møte kollegaer fra hele verden?
29. September til 1. oktober 2020 holdes bemannings- og rekrutteringsbransjens 
verdenskongress i Madrid, Spania. Vi håper at du blir med og at Norge blir godt representert.

https://www.rcsa.com.au/Web/Major_Events/RCSA 2019 Conference Program.aspx?noside=1
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WEC Social Impact Report

Konferansen ble holdt for tiende gang og samlet 
akademikere fra 40 land i hele verden for å diskutere 
hvordan arbeidslivet bør organiseres. Fremtidens 
arbeidsliv og de utfordringene man ser både når det 
gjelder teknologi, økonomi, fleksibilitet, demografi og 
miljø er en rød tråd.

Konferansen ble arrangert av ADAPT's International 
School of Higher Education in Labour and Industrial
Relations i partnerskap med blant annet ILO og World 
Employment Confederation. På årets konferanse bidro 
blant annet professorer fra Sorbonne universitetet, 
LSE, Georgia State University, Universitetet i Santiago 
de Compostela, Goethe-Universität, Universitetet i 
Milano og Universitetet i Bergamo.

Les mer om konferansen her.

WEC Social Impact Report er laget på grunnlag av 
statistikk og informasjon fra medlemmene i World

Employment Confederation som representerer 50 
land samt seks av de største globale aktørene innen 
bemanning og rekruttering. Ved siden av dette baseres 
rapporten også på dokumentasjon fra andre 
internasjonale organisasjoner og forskning.

54 millioner mennesker får jobb gjennom 
bemanningsbransjen

Under fremleggelsen av rapporten fokuserte Even 
Hagelien på at 54 millioner mennesker fikk jobb 
gjennom bemannings eller rekrutteringsbransjen i 
2017. En veldig stor del av disse kom fra 
arbeidsledighet til jobb via bransjen. En veldig stor 
andel kommer også fra innaktivitet. Gjennomsnittet 
for arbeidsledighet eller innaktivitet blant dem som 
blir ansatt i bransjen ligger på 40%, noe som også er 
nivået i Norge.

Under foredraget ble blant annet forholdet mellom 
arbeidsledighet og aktivitet i bemanningsbransjen i 
Europa vist frem. Dette synliggjør at 
bemanningsbransjen har en rolle å spille for å 
motvirke arbeidsledighet. Rapporten viser at et 
gjennomsnitt på 74% av dem som får jobb i bransjen 
har jobb også ett år etter ansettelsen. Av dem er det 
en meget stor andel som har fått permanent jobb hos 
innleier eller andre. I USA går 46% over i permanent 
jobb som følge av oppdraget via bemanningsbedriften.

WEC Social Impact Report" ble lagt frem 29. november av Even Hagelien. Han sitter i 
styret for World Employment Confederation og representerte organisasjonen som en 
av hovedtalene på en konferanse i Bergamo i Italia.

BEMANNINGSNYTT nr. 7/2019

Last ned rapporten her…

http://internationalconference.adapt.it/
https://www.nhosh.no/contentassets/b844124f9ca046fd8c62b53851b2d25d/2019_wec_social-impact-report.pdf
https://www.nhosh.no/contentassets/b844124f9ca046fd8c62b53851b2d25d/2019_wec_social-impact-report.pdf
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Sterkest optimisme i distrikts-Norge

Fire ganger i året spør ManpowerGroup et 
representativt utvalg arbeidsgivere (751 norske 
arbeidsgivere) over hele landet om de planlegger å 
øke eller redusere bemanningen neste kvartal. 
Undersøkelsen er gjennomført hvert kvartal siden 
2004. En gjennomgang av tallene for de siste seks 
årene, viser at optimismen blant arbeidsgivere har 
vært større i distriktene enn i Stor-Oslo.

– Nye arbeidsplasser skapes i virksomheter der eierne 
og ledelsen ser potensialet for vekst. Den optimismen 
er definitivt til stede i distriktene. Utfordringen er ikke 
at arbeidsgivere i distriktene ikke skaper mange nok 
lokale arbeidsplasser. Utfordringen er at det kan være 
veldig krevende å få tak i menneskene som trengs for 
å fylle stillingene, sier Maalfrid Brath, Konsernsjef i 
ManpowerGroup.

– Da blir det helt feil å påstå at det står dårlig til i 
arbeidsmarkedet utenfor Oslo. Med slike budskap 
risikerer vi å danne et feilaktig inntrykk av at alle de 
gode jobbene forsvinner til Oslo, eller at politikerne 
vedtar satsinger i distriktene på feil premisser, sier 
hun.

Landets mest optimistiske arbeidsgivere finner man i 
Sør-Vest Norge, på Østlandet utenfor Stor-Oslo og i 
Midt-Norge. Der er det et stort flertall av 
arbeidsgivere som planlegger vekst.

Mens arbeidstakere i Midt-Norge i gjennomsnitt har 
vært de mest optimistiske i perioden, har 
arbeidsgivere i Nord-Norge og i innlandet hatt en 
tiltakende optimisme de siste tre årene.

Denne optimismen viser også igjen i statistikk over 
hvor arbeidsplassene kommer. De siste seks årene har 
Finnmark, Troms og Nordland gjort store klyv på listen 
over fylkene med høyest jobbvekst. Det samme har 
Telemark og Hedmark.

Best utsikter for industri, olje og gass

I arbeidsmarkedsbarometeret for første kvartal 2020 
sier 12 prosent av norske arbeidsgivere at de vil 
bemanne opp, 3 prosent sier de vil bemanne ned, og 
84 prosent sier de vil beholde arbeidsstyrken som den 
er. Det gir netto bemanningsutsikter på 10 prosent, 
justert for sesongeffekter.

Sammenligner man bemanningsplanene fra sektor til 
sektor, er det industrien som er mest optimistisk til 
første kvartal. Arbeidsgiverne i sektoren rapporterer 
om en forventet økning i ansettelsestakten på 16 
prosentpoeng, de sterkeste tallene som er rapportert 
på åtte år. Utsiktene bedrer seg også med 7 
prosentpoeng sammenlignet med første kvartal i fjor.

Olje og gass

Arbeidsgivere i olje- og gassektoren, rapporterer om 
bemanningsplaner på 5 prosent. Dette er 4 
prosentpoeng bedre enn forrige kvartal. Samtidig er 
det 2 prosentpoeng svakere enn samme tid i fjor.

En annen viktig sektor, bygg og anlegg, rapporter 
bemanningsutsikter på fem prosent, fem 
prosentpoeng mindre enn det var i første kvartal i 
2019. Arbeidsgivere innen transport og logistikk 
rapporterer om negative ansettelsesintensjoner med 
ett prosentpoeng, en dupp på henholdsvis to 
prosentpoeng fra forrige kvartal og fire prosentpoeng 
siden samme tid i fjor.

Last ned rapporten her…

Optimismen blant arbeidsgivere er større i distriktene enn i Stor-Oslo, viser 
ManpowerGroups Arbeidsmarkedsbarometer (MEOSQ1 2020).
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https://www.nhosh.no/contentassets/335541688e664f2089388cf64b67553f/no_en_brochure_q120.pdf
https://www.nhosh.no/contentassets/335541688e664f2089388cf64b67553f/no_en_brochure_q120.pdf
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NHOs kvartalsrapport 4/2019

Vi venter nå stagnasjon i bedriftsinvesteringene neste 
år.  Sammen med mye lavere vekst i 
oljeinvesteringene og deretter fall, vil dette bidra til å 
trekke ned veksten i norsk økonomi fremover. Vi 
anslår nå en vekst i Fastlands-BNP på 2,3 prosent i 
2020 fallende til 1,7 prosent i 2021-22. Dette tilsier at 
ledigheten, som nå synes å ha sluttet å falle, vil kunne 
øke litt på et par års sikt.  

Til tross for et stadig svakere bilde rundt oss, går det 
ennå relativt godt i norsk økonomi. Veksten i 
fastlandsøkonomien ser ut til å ende rundt 2,6 
prosent, sysselsettingsveksten rundt 1,8 prosent, som 
tilsvarer en netto tilvekst på 48 000 jobber fra 2018. 
Mye av årsaken til at norsk økonomi nok en gang går 
motstrøms, ligger i sterk vekst i oljeinvesteringene, 

som ligger an til å øke med 14 prosent i år, men også 
sterk vekst i bedriftsinvesteringene, selv etter flere år 
med oppgang.  

Internasjonalt har 2019 vært et år preget av kriser og 
skuffelser. Handelskonflikten mellom USA og Kina er 
trappet videre opp, og er ennå uløst. 
Tvisteløsningsmekanismen i Verdens 
handelsorganisasjon er i ferd med å vingestekkes. 
Brexit er etter alle solemerker en realitet om 
halvannen måned. Kinesiske myndigheter har nyss gitt 
offentlige etater klar beskjed om at de heretter skal 
kjøpe kinesisk datautstyr. Alt dette føyer seg inn i et 
bilde av mer proteksjonisme og flere 
handelshindrende tiltak. Dette vil med stor 
sannsynlighet føre til mindre økonomisk samkvem 
mellom land og lavere potensiell vekst over tid. Men 
virkningene er også merkbare her og nå. Handelen 
mellom USA og Kina er ikke overraskende snudd fra 
vekst til nedgang. Takket være tett integrerte 
verdikjeder trekkes andre økonomier med. Det siste 
året har den globale varehandelen falt 1 prosent, mot 
en vekst på 5-6 prosent år/år for to år siden. 
Tilsvarende har veksten i vareproduksjonen nærmest 
stanset helt opp, og stemningen i industribedriftene 
snudd fra optimisme til pessimisme. Sammen med 
lavere aktivitet bidrar nær rekordhøy usikkerhet 
fremover til å holde bedriftenes 
investeringsetterspørsel tilbake.

Mer skjermede deler av økonomien trekkes også med. 
Tilsvarende har forventet vekst blitt gradvis nedjustert 
gjennom året. Vi anslår nå at brutto nasjonalprodukt -
BNP - vil øke med 1,6 prosent i industrilandene og 2,9 
prosent globalt i år. Dette er henholdsvis 0,5 og 0,7 
prosentenheter lavere enn vi regnet med for ett år 
siden. Den globale veksten er den svakeste siden 
2009, i kjølvannet av finanskrisen. 

Her er kvartalsrapporten 4/2019

Mye tyder på at de kjøligere vindene utenfra nå treffer norske bedrifter. I 
kvartalsrapporten er de merkbart mindre optimistiske nå. Selv om det fortsatt er flere 
optimister enn pessimister i de fleste bransjer, er nettoen gjennomgående nå mye tettere 
på null enn for bare tre måneder siden, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.
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https://www.nho.no/contentassets/49818769ff6340dfb04bdb67ba8488c4/okonomisk-overblikk---siste.pdf
https://www.nho.no/contentassets/49818769ff6340dfb04bdb67ba8488c4/okonomisk-overblikk---siste.pdf
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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

Basert på våre erfaringer fra medlemsbedriftene, har 
vi laget et kurs som tar for seg juridiske 
problemstillinger dere som arbeidsgiver møter i 
hverdagen. Kurset er også en fin anledning til å treffe 
kolleger i bransjen og utveksle erfaringer. 

Parallellsesjoner - NB! velg ved påmelding

Standardkontraktene for bemanningsbransjen er en 
sentral del av kurset. Det legges opp til to parallelle 
sesjoner med gjennomgang av den generelle 
standardkontrakten og standardkontrakten for utleie 
til bygg. Som deltaker melder du deg på en av disse 
sesjonene. 

Det vil også bli satt opp kurs i Stavanger, Bergen og 
Trondheim. Informasjon om disse vil bli lagt ut på 
hjemmesiden fortløpende.

Temaer som  også vil gjennomgås er 
ansettelsesformer likebehandling og arbeidstid samt 
avslutning av arbeidsforholdet.

Målgruppe: 

Daglig leder, Personalansvarlig, HR-leder og andre 
som arbeider med personalspørsmål.

Les mer og meld deg på her…

Vi har laget to veiledere for innleie fra bemannings-
bransjen. Den ene er generell og den andre gjelder 
innleie til bygg. De to veilederne sendes ut som billag
til dette nyhetsbrevet og har også blitt lagt ut på
bransjens lukkede Facebookside, NHOSHBEM.

Over nyttår vil de også være tilgjengelig på web.

Det er nå fastsatt dato for
årsmøtet og #Bemanning2020.

Sett av 18. juni allerede nå til 
bemannings- og rekrutterings-
bransjens viktigste møteplass.

Vi kommer tilbake på nyåret
med mer informasjon og

mulighet til å melde seg på.

BEMANNINGSNYTT nr. 7/2019

18 juni!

Bransjekurs for Bemanning og rekruttering
21. Januar holdes det kurs i arbeidsrett for bemannings-bransjen i Oslo. Meld deg på nå!

Veileder for innleie fra 
bemanningsbedrifter.

http://www.bemanningsbransjen.no/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2020/bransjekurs-for-bemanning-og-rekruttering/

