
Programmet for den 19. juni er nå på det nærmeste klart.

Frem til lunsj holdes bransjens årsmøte hvor du som medlem kan være 
med å påvirke bransjens utvikling. Nytt styre skal velges og det er også 
mulig at det foreslås endringer både i Revidert Arbeidsgiver og i de 
etiske retningslinjene.

Etter lunsj arrangeres den årlige konferansen for bransjen; 
#Bemanning2018. Denne gang legger vi opp til en tredeling:

• Marked og muligheter ved sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum

• Bemanningsbransjens rammevilkår etter (sannsynlig) vedtakelse av 
nye regler for innleie. Hvordan skal vi som bransje håndtere dette. 
Advokatene Sigbjørn S. Mygland og Tonje Thue Width samt fagsjef 
Even Hagelien vil dra oss gjennom presentasjon og bransjedialog.

• Bemanningsbransjen i verden. Hvilken rolle spiller bransjen? Er 
bransjen en del av fremtidens arbeidsliv? Foredrag av Executive
director of Global Research i Staffing Industry Analysts, John 
Nurthen.

• Dagen avsluttes med den årlige sommerfesten på Lofoten 
Fiskerestaurant på Aker Brygge.

Meld deg på her…
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19. juni: Årsmøtet og #Bemanning2018
Den 19. juni er det tid for årsmøtet i Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering 
samt bemanningsbransjens viktigste møteplass, #Bemanning2018. Dagen avsluttes 
tradisjonen tro med bransjens sommerfest.

https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/arsmote-og-bemanning2018/
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Demonstrasjon mot bemanningsbransjen

Flere hundre fagforeningsmedlemmer stilte opp foran 
Stortinget, med Heismontørene som den største og mest synlige 
gruppen. Parolene gikk i stor grad på forbud mot 
bemanningsbransjen. Politikere som Bjørnar Moxnes fra Rødt og 
Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet holdt appeller.

Det var ikke mye nytt som kom frem under appellene. Selv om 
det var ganske folksomt foran Stortinget var media så å si

Den 6. mars ble det nok en gang demonstrert mot bemanningsbransjen. Igjen var det Oslo 
Bygningsarbeiderforening og El-og It forbundet som krevde forbud mot bemanningsbransjen innen 
bygg i Oslo-området
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fraværende. Noe av luften i ballongen var nok gått ut av 
kampsaken ettersom det allerede var inngått en avtale 
mellom Ap og KrF som sikrer at det ikke blir politisk flertall 
for forbud.

Adm. Direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie 
Kaltenborn samt fagsjef Even Hagelien var på plass i tilfelle 
det var nødvendig med uttalelser til media.

Fagsjef Even Hagelien og adm. Direktør Anne-Cecilie Kaltenborn på demonstrasjon.



3

Flertallet for vedtaket ble sikret gjennom at KrF gav Ap 
tilslutning til et forslag som var betydelig moderert i 
forhold til forslaget som opprinnelig ble fremsatt og 
behandlet i Arbeids- og sosialkomiteen.

Vedtaket som er fattet den 15. mars innebærer at 
Stortinget ber regjeringen i den varslede proposisjonen om 
forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, 
midlertidig ansettelse i, og innleie fra bemanningsforetak 
vurdere å fremme forslag til endringer som sikrer en del 
krav. Det legges altså føringer for regjeringens forslag om 
regulering av bemanningsbransjen som var på høring sist 
høst. De enkelte kravene er nedenfor satt i kursiv.

– en tydelig definisjon av faste ansettelser, hvor fast 
ansettelse innebærer at ansettelsen er løpende og 
tidsubegrenset, og at lovens regler om opphør av 
arbeidsforhold gjelder, samt hvor det understrekes at fast 
ansettelse uten lønn mellom oppdrag ikke oppfyller lovens 
krav til fast ansettelse.

NHO Service og Handel er positiv til at loven presiserer hva 
som ligger i en fast ansettelse og mener at ordlyden i 
Regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven 
høsten 2017 tilfredsstiller behovet for klargjøring samtidig 
som regelen ikke blir for rigid. 

Vil man komme til livs ansettelsesforhold uten en klart 
definert arbeidstid og dertil hørende lønn, må dette gjelde 
for alle arbeidstakere og alle typer ansettelsesforhold, ikke 
bare innenfor en bransje. Det er mange andre bransjer 
enn bemanningsforetakene som bruker kontrakter uten en

definert stillingsprosent. 

Vi tror denne avgrensningen vil bli vanskelig i praksis, og 
synes lovgiver bør være forsiktig med å innføre 
lovbestemmelser som vil generere usikkerhet og 
rettstvister. Samtidig vil vi advare mot at et krav om fast 
arbeidstid og fast lønn for å anse et arbeidsforhold som 
fast, samtidig som begrensningene på å ansette 
midlertidig beholdes, nok vil føre til at arbeidsgiverne 
heller vil satse på de "trygge" arbeidstakerne. Det kan 
med andre ord bli vanskeligere for grupper som 
tradisjonelt har stilt svakt på arbeidsmarkedet å få 
innpass i bemanningsbransjen på samme måte som i 
dag. 

Bemanningsbransjens springbrettfunksjon vil kunne 
ivaretas ved å utvide adgangen til midlertidige 
ansettelser i bemanningsbransjen til å gjelde de tilfeller 
hvor innleier ville kunnet dekket sitt personellbehov ved 
midlertidig ansettelse. 

– en plikt for arbeidsgiver til å gi forutsigbarhet for arbeid 
og inntekt gjennom en arbeidsplan og som forhindrer 
kontrakter der arbeidstakere er fast ansatt med den 
konsekvens at de må stå til disposisjon hele tiden og 
likevel ikke være sikret mer enn en deltidsjobb.

I komiteens innstilling hevder representantene fra 
Arbeiderpartiet og SV at fast ansettelse innebærer et 
krav til avtalt stillingsprosent og realistisk 
arbeidskraftbehov over tid. De mener at fast ansettelse 
skal gi rett til forutsigbarhet for lønn og arbeid. Dette 
innebærer at ukentlig og månedlig arbeidstid skal fremgå 
av arbeidsavtalen. For fast ansatte som arbeider til 
varierende tider eller med varierende daglig arbeidstid, 
skal det fastsettes en plan for ukentlig og månedlig 
arbeidstid. De mener videre at dagens praksis i mange 
bemanningsforetak, der arbeidede timer utover avtalt 
stillingsprosent i en periode overføres som lønns-
grunnlaget i en periode uten oppdrag, må opphøre. Vi 
oppfatter dette som et form for forbud mot 
gjennomsnittsberegning i bemanningsforetak, nettopp 
fordi gjennomsnittsberegning innebærer at man 
arbeider mer enn den avtalte gjennomsnittlige 
arbeidstiden i en periode mot å arbeide tilsvarende 
mindre andre perioder, slik at arbeidstaker i snitt i løpet 
av en nærmere angitt periode arbeider den avtalte 
arbeidstiden. Skift- og turnusarbeid er som den store 
hovedregel bygget opp rundt en ordning med 
gjennomsnittsberegning.

Vedtak om å regulere bemanningsbransjen
Våren 2018 har det vært fire representantforslag på Stortinget med mål om å begrense aktiviteten i 
bemanningsbransjen. Særlig var man opptatt av at det var blitt for mye innleie til bygg. For flere var et 
hovedmål å forby innleie til bygningsbransjen på Østlandet. Forslagene er nå behandlet og det ble 
heldigvis ikke flertall for noe forbud. Det er imidlertid gjort vedtak som kan utfordre bransjens 
arbeidskontrakter og øke fagbevegelsens makt i bemanningsbransjespørsmål.
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Fagsjef Even Hagelien og adm. Direktør Anne-Cecilie Kaltenborn på høring om 
representantforslagene.
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I dag krever arbeidsmiljøloven at arbeidsplan skal gis med 
14 dagers varsel. Tariffbundne bedrifter kan avtale både 
kortere og lenger varslingstid. Vi tror at det er tilnærmet 
umulig for mange bemanningsforetak å planlegge 
arbeidstiden til sine utleide arbeidstakere med 14 dagers 
varsel gitt dagens rigide regelverk rundt adgangen til 
innleie. I sitt forslag ser representantene helt bort i fra at 
bemanningsforetakene er prisgitt innleiers behov når de 
skal sette opp arbeidsplaner for sine ansatte. Innleiers
behov er i stor grad midlertidig, akutt og vanskelig å 
planlegge. Det er nettopp denne rollen 
bemanningsforetakene er tiltenkt – å løse utfordringer 
med hensyn til bemanning fordi det oppstår et 
tidsbegrenset behov hos kunden. Det er i svært mange 
tilfeller umulig å planlegge for når behovet vil komme – det 
går ikke an å planlegge med sykefravær. Det hjelper ikke 
barnehagen at bemanningsforetaket kan sende en vikar 
om to uker når barnehageassistenten er syk i dag. 
Entreprenøren på et byggeprosjekt planlegger ikke med 
forsinkelser og vet ikke når eller om det vil bli nødvendig å 
engasjere ekstra arbeidskraft for å unngå dagbøter. Han 
har heller ikke tid til å vente to uker slik at 
bemanningsforetaket skal få satt opp en arbeidsplan. 

Dersom innleie fra bemanningsforetak ikke hadde vært 
knyttet til et krav om midlertidig behov, ville 
bemanningsforetakene kunne hatt mye større mulighet til 
å planlegge sine leveranser av arbeidskraft fremover. Da 
ville behovet vært bedre kartlagt og mer forutsigbart. Hele 
forslaget fra Arbeiderpartiet er basert på en hypotese om 
at innleie fra bemanningsforetak erstatter faste 
ansettelser. Slik er det imidlertid ikke – penetrasjonsraten 
er relativt konstant på mellom 1-2 %. Dersom andelen 
innleie til byggebransjen ses på som det store problemet, 
må tiltakene settes inn hit – og ikke overfor hele bransjen. 

Ved å frata bemanningsforetakene og deres ansatte 
muligheten for gjennomsnittsberegning, gjør det 
muligheten for forutsigbar arbeid og inntekt enda 
vanskeligere. Svært mange ansatte i bemanningsbransjen 
synes det er en fordel å kunne gjennomsnittsberegne
arbeidstiden, fordi de på denne måten kan jobbe mye i 
enkelte perioder og ingenting i andre perioder hvor de 
gjerne ønsker å reise til sine hjemland. De ansatte i
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bemanningsbransjen som kommer fra andre land ønsker 
ikke mer fritid for å sitte på brakka eller på hybelen – de 
ønsker å jobbe når de er her og heller ha lengre perioder 
med fri. Alternativet til gjennomsnittsberegning er at 
bemanningsforetaket ansetter flere på deltid fordi 
oppdragsmengden fremover er usikker og dermed må 
fordeles på flere. Den løsningen representantene foreslår, 
vil antakeligvis ikke føre til at flere vil få heltidsstillinger, 
men at et større antall vil få deltidsstillinger. 

Vi mener at premisset for forslaget er feil. Ansatte i 
bemanningsbransjen har rett til å si nei til oppdrag. Dette 
innebærer at man ikke må stå til disposisjon hele tiden og 
likevel ikke være sikret mer enn en deltidsjobb. 

– at adgangen til innleie begrenses slik at kun virksomheter 
som er bundet av landsomfattende tariffavtale med 
fagforening med innstillingsrett, kan inngå skriftlig avtale 
om tidsbegrenset innleie, og at virksomheten og 
bemanningsforetaket på forespørsel fra Arbeidstilsynet 
skal fremlegge dokumentasjon på at virksomheten er 
bundet av tariffavtale med fagforening med 
innstillingsrett, og at det er inngått avtale med de 
tillitsvalgte.

Vi mener at det er prinsipielt uheldig å begrense 
muligheten til å leie inn i § 14-12 2-tilfellene (avtale med 
tillitsvalgte om å kunne leie inn ut over midlertidig behov) 
til å gjelde bare for bedrifter med tariffavtale med forbund 
med innstillingsrett siden dette er et inngrep i 
organisasjonsfriheten. En slik begrensning må derfor ha en 
tungtveiende begrunnelse. Det er grunnleggende i norsk 
arbeidsliv at arbeidstakere ikke fratas rettigheter fordi de 
er medlem av en fagforening uten innstillingsrett.

Det foreslåtte tiltaket bør derfor kun gjelde i bransjer som 
har utfordringer med høy grad av innleie og derfor 
begrenses til bygg og industri.
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– at Arbeidstilsynet gis hjemmel til å føre tilsyn med innleie 
og sanksjonsmuligheter ved ulovlig innleie.

Vi opplever at fokuset fra fagforeningene og politisk er 
rettet mot bemanningsforetakene og tiltak for å 
vanskeliggjøre deres virksomhet heller enn å ta fatt i det 
underliggende problemet – ulovlig innleie. Vi har allerede 
klare regler for når det er tillatt å leie inn fra 
bemanningsforetak, og vårt inntrykk er at det først og 
fremst er her det syndes. Det blir derfor helt feil å rette 
alle tiltak mot bemanningsforetakenes virksomhet heller 
enn å fokusere på etterlevelse av dagens regelverk. Derfor 
støtter vi en styrking av Arbeidstilsynets rolle i å håndheve 
innleiereglene overfor innleiebedriftene.
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Forslagene må fremmes på et tidspunkt som gjør det 
mulig for Stortinget å fatte vedtak innen sommeren 
2018.

Forslagene som behandles er kompliserte og virkningene 
får bred virkning i arbeidslivet. Derfor er vi opptatt av at 
det gjøres en best mulig utredning som kan danne 
grunnlag for gode avgjørelser. Et krav om 
hurtigbehandling for å kunne vedta regelverk før 
sommeren undergraver grundighet og skaper risiko for 
at regler får uheldig og uforutsatt virkning. Vi mener 
derfor at det er uheldig at man gjør vedtak som 
undergraver grundighet og langsiktighet.

Her og her kan du laste ned innstillingene fra Arbeids- og 
sosialkomiteen som ble behandlet på Stortinget.

Bli med på årets internasjonale møteplass for bemannings- og rekrutteringsbransjen. Vi 
møtes i Dublin fra 6.- til 8. juni til et spennende faglig og sosialt program.

World Employment Conference 2018 arrangeres av den irske bemanningsbransje-
organisasjonen NRF sammen med World Employment Confederation.

Les mer og meld deg på her…

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-131s/
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-132l/
http://worldemploymentconference2018.com/
http://worldemploymentconference2018.com/
http://worldemploymentconference2018.com/
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Evaluering av Revidert Arbeidsgiver

Revidert Arbeidsgiver (RA) gir bedrifter et verktøy som 
sikrer at arbeidsgiveransvaret blir håndtert etter 
lovverket. Dette er rettet mot øverste ledelse i bedriften, 
og bidrar til at førstelinjen i virksomheten tar det 
hverdagslige ansvaret for ansatte som er ute hos kunder.

-Vi er i prosess for å se hvordan vi kan forbedre Revidert 
Arbeidsgiver til nytte for bedriften, kunder og samfunn, 
sier advokat Henrik Bjørge. Han har fagansvar for 
ordningen.

Dialog 

13. mars inviterte NHO Service og Handel revisorer med 
erfaring fra revisjon av bedrifter til dialog og kurs om 
dagens ordning.

Øverst på agendaen står: Likebehandlingsreglene og 
evaluering av ordningen.

Revisorenes erfaring

Erfaringen med RA er gode. Revisorenes tilbakemelding er 
at verktøyet hjelper bedriftene i å ta ansvar og etablere 
rutiner. Flere pekte på en generell trend. Etter at revisjon 
er avsluttet kan kvalitet og fokus bli dårligere, og dette 
rammer også Revidert Arbeidsgiver ordningen. Revisoren 
ønsket seg mekanismer som tvinger bedriften til å følge 
opp med egenrapportering i den toårige RA-
bevisperioden.  

Det vil bli stilt økte krav til kompetanse hos 
revisorer/kontrollører som er involvert i RA.

Det arbeides nå med å skape en ny og forbedret versjon av Revidert Arbeidsgiver (RA).
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Henrik Bjørge fortalte også at dagens ordning er en 
grunnsten og versjon 1.0. Den har både styrker og 
forbedringspotensialet.

I etableringsfasen av RA var bedriftene opptatt av at alle 
kan bli bedre og at ordningen først og fremst skal gjøre 
at bedrifter bevisste på eventuell manglende 
systematisk oppfølgning av arbeidsgiveransvaret.

- Det er altså ingen "due diligence ordning" eller noe 
som primært er laget for å ekskludere bedrifter, sier 
Henrik Bjørge. Det er en ordning for at bedriftene skal bli 
trygge på kravene som ligger i det formelle og praktiske 
lovansvaret som skal utøves ovenfor de ansatte hos 
kunder. Ansvaret skal være gjennomgående fulgt opp i 
bedriften. Samtidig setter ordningen krav til etterlevelse, 
forteller Bjørge.

En bedrift kan miste retten til å markedsføre seg som 
RA-revidert ved systematiske brudd på lovverket når 
dette konstateres av arbeidstilsyn eller andre offentlige 
fagmyndigheter.

- Om vi skal skjerpe reglene rundt dette, er også noe 
som tilhører evalueringsarbeidet til ny RA 2.0, sier 
Bjørge

Fagsjef for bemanningsbransjen Even Hagelien avsluttet 
dagen med å kommentere RA i perspektivene til den 
pågående lovdiskusjonen i Regjeringen og Stortinget og 
slo fast, at uansett utfall, vil arbeidet med å utøve et 
godt arbeidsgiveransvar i hver eneste 
bemanningsbedrift ha nytte i en godt fungerende RA 
fremover.  

Grete Kvehaugen (NHO Service 
og Handel), Henrik Bjørge (NHO 
Service og Handel), Haakon 
Rud (DNV), Hallvard Bergland 
(ISO-sertifisering.no), Christine 
Haugland(BDO), Even 
Hagelien(NHO Service og 
Handel), Eivind Pettersen 
(Kvalitet & Ledelse EPF), Tom-
Morten Myrdahl (Myrdahl og 
Sveen), Vegard Lund (Codex 
Advokat), Janne Bull 
(PlusRevisjon) , Marius Brekke 
(Verify Sertifisering) , Sigbjørn 
Nyborg (Hverven Revisjon), 
Vidar Tokerud (Vidar Tokerud 
EPF), Bjørn G. Baardsen (Ipsum) 
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Tariffoppgjøret 2018 er i gang

Hans-Christian Gabrielsen og Kristin Skogen Lund møttes 
med sine respektive forhandlingsdelegasjoner mandag 12. 
mars. Det tradisjonelle håndtrykket mellom NHO-sjefen og 
LO-lederen markerte starten på årets tariffoppgjør.

Gangen i lønnsoppgjøret:

•12. mars: Kravoverlevering

•13. mars: Forhandlingene starter

•22. mars: Eventuelt brudd i forhandlingene

•3. april: Mekling

•8. april: Eventuell streik 

Dette skjer i lønnsoppgjøret 

Årets oppgjør er samordnet, som betyr at NHO og 
henholdsvis LO og YS forhandler alle sine tariffavtaler 
under ett, i ett felles forhandlingsløp. Alle NHO-
medlemmer som har tariffavtale med LO eller YS er 
omfattet av det samordnende lønnsoppgjøret. Denne 
oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle 
spørsmål som må avklares mellom partene. I år er det 
særlig spørsmål knyttet til AFP-ordningen og 
tjenestepensjon som er bakgrunnen for at man har valgt 
et samordnet oppgjør.

Forhandlingene starter tirsdag 13. mars, med 
forhandlingsfrist torsdag 22. mars. Det er flere krevende 
temaer i årets oppgjør, og det er derfor stor sannsynlighet 
for at oppgjøret vil ende i brudd og påfølgende mekling. 

Mandag 12. mars overleverte LO sine krav til NHO. Her er noen viktige datoer fremover, og 
informasjon til NHOs medlemmer om oppgjøret. 
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En eventuell mekling vil skje etter påske med avslutning 
lørdag 7. april 24:00. En eventuell streik vil først kunne 
iverksettes ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april 
2018.

Dette er NHOs forhandlingsposisjon 

Forbundsvise tilpasninger

Det vil bli gjennomført forbundsvise 
tilpasningsforhandlinger i perioden 14. - 20. mars. 
Tilpasningsforhandlingene vil ha et begrenset omfang, 
og det er ikke streikerett på spørsmål som tas opp her. 
Dersom partene ikke blir enige, videreføres dagens 
bestemmelser uendret.

Dersom det blir endringer i de forbundsvise 
forhandlingene, vil ikke disse bli gjort kjent før det 
foreligger en løsning i de sentrale forhandlingene.

Betinget permitteringsvarsel

Vi gjør allerede nå oppmerksom på at dersom 
forhandlingene ender i brudd og mekling, må bedriftene 
før påske (senest fredag 23. mars) drøfte og varsle om 
betinget permittering, slik at man unngår lønnsplikt for 
medarbeidere som ikke kan sysselsettes på en 
hensiktsmessig måte dersom kolleger er i streik.

Vi vil sende nærmere informasjon om dette dersom det 
blir brudd i forhandlingene med LO og YS 22. mars. 
Dersom det skal gjennomføres permitteringer må dette 
drøftes med de tillitsvalgte. Det må settes opp protokoll 
og de ansatte må orienteres. Varselet kan gis ved 
oppslag på bedriften. Blir streiken en realitet kan 
bedriften permittere ansatte samtidig med at en 
eventuell streik starter.

Les mer om permittering på grunn av streik på Arbinn

Med dette håndtrykket er tariffoppgjøret i gang. LO-leder Hans-Christian 
Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund utveksler sine respektive krav i 
tarifforhandlingene. Det er knyttet stor spenning til hva NHO og LO kommer frem 
til i spørsmålet om AFP, tjenestepensjon og hva Norsk Industri og Fellesforbundet 
kommer frem til i spørsmålet om reise, kost og losji. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, 
NHO.

https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjoret/dette-er-lonnsoppgjoret-2018/
https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/lonnsoppgjor/180228-norsk-naringsliv-foran-hovedoppgjoret-2018.pdf
https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/streik-og-konflikt/artikler/permittering-grunnet-streik/
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Forventningene i bygg- og anleggsbransjen er langt mer 
optimistiske enn de var både i forrige kvartal og for ett år 
siden, med netto bemanningsutsikter på +21 prosent for 
andre kvartal 2018.

– Med flere store infrastruktur- og byutviklingsprosjekter 
på gang forventes det en stor økning i arbeidsstokken i 
bygg og anlegg. Men det er vanskelig å skaffe dyktige 
fagfolk i denne bransjen, og det blir en utfordring for 
byggeindustrien i lang tid fremover, sier Maalfrid Brath, 
konsernsjef i ManpowerGroup.

Arbeidsgivere i alle ni sektorer av undersøkelsen 
planlegger oppbemanning de neste tre månedene, men i 
varierende grad. Én av ni norske arbeidsgivere (11%) 
planlegger å bemanne opp. 83 prosent planlegger å bevare 
arbeidsstyrken som den er, mens bare to prosent 
planlegger å bemanne ned.

– Vi gikk inn i 2018 med en økning i bemanningsplanene på 
tvers av alle sektorer. Når vi går inn i andre kvartal er 
veksten konsentrert rundt fire sektorer, sier Brath.

I tillegg til bygg og anlegg planlegger arbeidsgivere i 
transport- og logistikkbransjen og i olje- og gass- sektoren 
også betydelig oppbemanning, med netto 
bemanningsutsikter på +16 og +19 prosent.

I bank- og finansnæringen forventer også arbeidsgiverne 
vekst, med netto bemanningsutsikter på +11 prosent. Det 
er en økning på 10 prosentpoeng fra første kvartal i år, og 
ni prosentpoeng fra andre kvartal i 2017. Offentlige sektor 
og industrisektoren rapporter om forsiktige forventninger, 
med netto bemanningsutsikter på +4 prosent.

Den svakeste veksten er forventet i handel- og 
servicenæringen og i restaurant- hotellbransjen, med

netto bemanningsutsikter på +3 prosent. Dette er en 
nedgang på åtte prosentpoeng fra forrige kvartal, og seks 
prosentpoeng svakere enn i andre kvartal 2017.

Fremtiden ser lys ut for Nord-Norge

På landsbasis forventer arbeidsgiverne å øke 
bemanningen i andre kvartal med sesongjusterte netto 
bemanningsutsikter på +8 prosent. Det betyr at det er 
flere arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp enn 
som planlegger å bemanne ned. Men veksten er ikke 
jevnt fordelt over landet.

Mørketiden er snart over i nord og det går mot lysere 
tider. Det gjør det også i arbeidsmarkedet. Regionen har 
de mest optimistiske utsiktene i landet. Arbeidsgivere 
rapporter om netto bemanningsutsikter på +14 prosent i 
andre kvartal. Det er en økning på fire prosentpoeng 
sammenlignet med samme periode for ett år siden.

– Det har vært en jevn økning i Nord-Norge de siste

Ny sterk optimisme
Arbeidsgivere i byggebransjen ser for seg kraftig oppbemanning i neste kvartal. Det er 13 år siden sist 
det var en så stor optimisme i bygg og anlegg, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

BEMANNINGSNYTT nr. 2/2018

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup (Foto: ManpowerGroup). 
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årene på grunn av et gunstig eksportmarked. Bedriftene i 
nord har tilpasset seg raskt og skapt nye arbeidsplasser i et 
tempo som bare kan sammenlignes med veksten vi har 
sett i Midt-Norge, sier Brath.

Mens arbeidsgivere i Midt-Norge og Stor-Oslo også har 
optimistiske ansettelsesplaner, med netto 
bemanningsutsikter på +9 prosent og +11 prosent, er 
utsiktene på Sør- og Vestlandet på forsiktige +2 prosent, 
og det for tredje kvartal på rad. Sammenlignet med andre 
kvartal i 2017 avtar ansettelsesplanene med seks 
prosentpoeng i Sør-Vest.

Bemanningsplanene er styrket i tre av fem regioner, 
sammenlignet med andre kvartal i fjor. Tydeligst er 
veksten i Stor-Oslo, med sju prosentpoeng, mens 
arbeidsgivere i øst forventer en nedgang på tre 
prosentpoeng.

BEMANNINGSNYTT nr. 2/2018

Små og mellomstore bedrifter venter vekst

Arbeidsstokken skal øke i alle fire bedriftsstørrelser de 
neste tre månedene. Det er i alle fall forventningen til 
arbeidsgiverne. Mellomstore bedrifter har sterkest 
vekst, med utsikter på +15 prosent.

– Mellomstore bedrifter har økt tempoet. Fra å ha en 
forventet vekst på fem prosent for ett år siden, har de 
nå økt oppbemanningsbehovet fra kvartal til kvartal, sier 
Brath.

Små bedrifter forventer jevn vekst, med netto utsikter 
på +12 prosent. Bedrifter med mer enn 250 ansatte og 
de minste selskapene med færre enn 10 ansatte har 
netto bemanningsutsikter på henholdsvis +8 prosent og 
+6 prosent. De største bedriftene forventer en nedgang i 
veksten på sju prosentpoeng fra første kvartal 2018.

Last ned rapporten her…

https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/9c87e425-caf1-4b2d-898f-65bc451f2798/NO_EN_MEOS_2Q18.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9c87e425-caf1-4b2d-898f-65bc451f2798
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Mange har delt filmene og de har skapt stort engasjement. Rundt 500 000 har sett filmene. Har du ikke sett filmene 
ennå, finner du dem både på Facebook siden til NHO Service og Handel og også på Youtube. 
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Kampanje om bemanningsbransjen
Vi ser mye generalisering og feil informasjon om bemanningsbransjen i media og den politiske debatt. I 
forkant av den politiske streiken mot bransjen den 6. mars satte vi derfor i gang en kampanje på sosiale 
medier hvor vi viser historier som viser at bemanningsbransjen skaper muligheter og ikke er et 
samfunnsproblem. 

Legger om betalingsmodellen for 
prosedyreoppdrag
NHO legger om betalingsmodellen for advokatenes prosedyreoppdrag og NHO Service og Handel gjør 
det samme.

Frem til nå har medlemmer som trenger hjelp til å føre en sak 
for retten betalt et stykkprisbeløp. Nå går både NHO og NHO 
Service og Handel over til å ta betalt pr. time, men til en 
rabattert medlemspris. Endringene vil gjelde oppdrag vi påtar 
oss fra og med 1. april denne dato. For oppdrag vi allerede har 
inngått, vil det altså ikke være noen endring.

Modellen innebærer følgende:

• Det inngås (som i dag) avtale om å prosedere en sak i en 
instans. Oppdraget avsluttes ved hevingskjennelse/dom. 
Eventuell ankeomgang vil være et nytt oppdrag.

• Oppdraget faktureres med 1.200 kroner pluss mva pr. 
time. Det vil ikke faktureres for den tid advokatene bruker 
på å reise til bedriften, og vi vil utøve et skjønn ved 
fakturering.

• Uansett sakens omfang, vil det være et tak på betalingen 
på 200.000 kroner pr. oppdrag.

Vi håper denne ordningen vil fungere godt for våre 
medlemsbedrifter.

Sigbjørn Mygland er direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel. 

https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/
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NHOs Anskaffelseskonferanse 2018 
- Markedstilgang skaper nye jobber
Offentlig sektor kjøper inn for om lag 500 mrd kroner i året. En stor andel av norske bedrifter utfører 
oppdrag i det offentlige markedet og utviklingen i dette markedet er derfor av betydning for private 
bedrifter. Skal det skapes flere jobber, må det bli lettere for små og store bedrifter å slippe til samt å få 
konkurrere på dette store markedet.

Konferansen holdes på Næringslivets Hus i Oslo den 29. mai fra kl. 09:15 til 15:30.

BEMANNINGSNYTT nr. 2/2018

Du møter:

•Kristin Skogen Lund, NHO

•Torbjørn Røe Isaksen, Nærings- og fiskeridepartementet

•Gjertrud Synnøve Helland, Veidekke

•Mari Haave Sveen, Statsbygg

•Karl Inge Rekdal, Sykkylven Stål, Leder SMB Forum

•Carl Baudenbacher, President EFTA-domstolen

•Anna Maria Aursund, Oslo Vann og avløp

•Helene Johansen, Caverion

•Birgitta Laurent, Svenskt Næringsliv

•Thomas Nordby, Schjødt

•Christian Eide Lodgaard, Flokk

•Beatrice Pignatel, Innovasjon Norge

•Marit Holter-Sørensen, Difi

•Riche Vestby, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Tema:

•Miljø og pris som kriterier

•Innovasjonspartnerskap

•Nyvinninger i regelverket-en juridisk sjekkliste

•Seriøsitet

•Proporsjonalitet

•Erstatning i offentlige anskaffelser

Les mer og meld deg på her…

Personvern og GDPR
Innføring av ny personvernforordning fra 2018 (GDPR), innføring av kontrolltiltak og ansattes bruk av 
data, utstyr og sosiale medier er alle viktige områder som krever bevisst håndtering fra bedriften. 
Les mer om dette på Arbinn.no. Der har NHO lagt ut informasjon og et personvernverktøy som gir 
din bedrift et godt grunnlag for å etterleve de nye reglene om personvern som trer i kraft fra 25. mai.  

https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/nhos-anskaffelseskonferanse-2018---markedstilgang-skaper-nye-jobber/
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/personopplysningsverktoy/innforing/
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NHO Service og Handel
Bransjeforeningen
Bemanning og Rekruttering

www.nhosh.no 
www.bemanningsbransjen.no

Fagsjef Even Hagelien

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

Nettverksfrokost 30. mai: 
Hvordan selge til det offentlige?

Dette frokostmøtet gir deg som bedrift og leverandør 
innblikk i:

• Hvordan skal din bedrift opptre i dialog med det 
offentlige?

• Hvilke lover og regler gjelder?

• Hvordan blir du en god tilbyder til offentlig sektor?

Les mer og meld deg på her…

Bemanningsbransjens kvalitetsordning, Revidert 
Arbeidsgiver (RA) er obligatorisk for alle bedrifter 
som har vært medlem i NHO Service og Handel i 
over ett år.

Dette betyr at nyinnmeldte bedrifter bør orientere 
seg om RA-ordningen så raskt som mulig etter 
innmelding. Vi har også en egen RA-rådgiver som kan 
hjelpe i gang prosessen og følge opp underveis. 
Ordningen går ut på at man må ha rutiner som bidrar 
til at man oppfyller de forpliktelser som man har etter 
arbeidsmiljøloven. Ekstern kvalitetsrevisor 
gjennomgår rutinene og tar stikkprøver på at dette 
følges opp i praksis.

Hvis man unnlater å bli RA-godkjent er resultatet 
tvangsutmelding. En runde med tvangsutmeldinger 
ble derfor foretatt med virkning fra 1. februar.

Les mer på www.revidertarbeidsgiver.no

I samarbeid med NHO Oslo og Akershus inviterer Nasjonalt program for leverandørutvikling til 
frokostmøte. Innovative anskaffelser er en metode for å kjøpe smartere – gjennom å gå i tidlig dialog 
med markedet. Frokostmøtet holdes 30. mai kl. 08:00 til 10:00 på Næringslivets Hus i Oslo.

Dato er nå satt for årets generalforsamling i 
NHO Service og Handel.

Vi oppfordrer derfor til at du allerede nå setter
av den 22. november i din kalender.

Mer informasjon og mulighet til påmelding vil 
følge senere.

22. november
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Obligatorisk ordning!

http://www.bemanningsbransjen.no/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/nettverksfrokost-hvordan-selge-til-det-offentlige/
http://www.revidertarbeidsgiver.no/

