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18. juni: Årsmøtet og #Bemanning2019
Den 18. juni er det igjen tid for årsmøtet i Bransjeforeningen
Bemanning og Rekruttering samt bemanningsbransjens
viktigste møteplass, #Bemanning2019. Dagen avsluttes
tradisjonen tro med bransjens sommerfest.
Frem til lunsj holdes bransjens årsmøte hvor du som medlem kan være
med å påvirke bransjens utvikling. Etter lunsj arrangeres den årlige
konferansen for bransjen; #Bemanning2019. Denne gang legger vi opp
til en tredeling:
• NHOs Kompetansebarometer ved kompetansedirektør i NHO Are
Turmo.
• Økonomien og Arbeidsmarkedet ved sjefsøkonom i Sparebank1
Markets, Harald Magnus Andreassen.

Agenda
#Bemanning2019
Les mer på side 2

Kurs i arbeidsrett i
Trondheim, Kristiansand
og Bergen
Les mer på side 7

• Fordomsfri rekruttering, framtid og en verden av roboter – Møt
Tengai Unbiased, verdens første fordomsfrie robotrekruttere, ved
innovasjonssjef i TNG, Elin Öberg Martenzon.

Internasjonal
bransjestatistikk

• Verdens beste arbeidsplass ved Bård Brænde

Les mer på side 8

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

Meld deg på her…
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Program for #Bemanning2019
Dato: 18. juni 2019
Sted: Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo
Årsmøte og #Bemanning2019
08:30

Kaffe og registrering

09:30

Årsmøte Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering
På årsmøtet kan du være med å styre utviklingen i bransjen. Det vil bli satt fokus
på bransjens utvikling, Revidert Arbeidsgiver, budsjett, handlingsplan og valg av
styre for 2019-2020.

11:00

Lunsj #Bemanning2019

12:00

Velkommen til #Bemanning2019

12:15

NHOs Kompetansebarometer
Kompetansedirektør i NHO Are Turmo gir oss innblikk
i næringslivets kompetansebehov i tiden som kommer.

12:45

Pause

13:00

Økonomien og Arbeidsmarkedet
Sjefsøkonom i Sparebanken1 Markets, Harald Magnus Andreassen
gir oss en oversikt over utviklingen i norsk økonomi, noe
som ikke minst for en konjunkturutsatt bransje som
bemanningsbransjen er av stor interesse.

13:45

Pause

14:00

Fordomsfri rekruttering, framtid og en verden av roboter – Møt Tengai
Unbiased, verdens første fordomsfrie robotrekrutterer.
Elin Öberg Martenzon er Chief Innovation Officer i rekrutteringsselskapet
TNG, hvor hun blant annet arbeider med å fjerne bias. Hun har fokus på å
ta i bruk spennende teknologiske løsninger i rekrutteringsarbeidet og har
med seg rekrutteringsroboten Tengai Unbiased.

14:45

Pause

15:00

Verdens beste arbeidsplass
Bård Brænde har bakgrunn fra to svært forskjellige miljøer. Han er utdannet
siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fokus på strategi, organisasjon
og markedsføring. I tillegg er han ekspert på improvisasjon og teatersport.

15:45

Avslutning ved bransjedirektør Even Hagelien

18:00

Middag på Lofoten Fiskerestaurant på Aker Brygge

Det er bare 200 plasser på møtet, så det er lurt å kaste seg rundt og melde seg på nå!
Les mer og meld deg på her…
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Heder til medlemsbedrifter
Den 26. mars ble The Hunt arrangert for andre gang. The Hunt er en inspirasjonsdag
hvor høydepunktet er prisutdeling til HR- og rekrutteringsbransjen i regi av Finn.no.
Rundt 1000 ansatte fra bransjen var samlet på Folketeateret og konfettien satt løst.
Bransjens hardtarbeidende stjerner skulle feires, og
det ble delt ut seks høythengende priser. Komikerne
Jon Niklas Rønning og Cecilie Steinmann Neess ledet
showet med stor entusiasme.
Juryen besto av Kristin Skogen Lund fra Schibsted
Media Group, Even Hagelien, NHO Service og Handel,
Sven Kinden Iversen, HR-Norge og Kristin HeslaHalvorsen, PricewaterhouseCoopers. På spørsmål fra
konferansierene hadde juryen følgende å si til
bransjefolket i salen:
– Hvert år er det 80 000 mennesker som får jobb
gjennom bemanningsbransjen. 40 prosent av disse
kommer fra arbeidsledighet. Dette viser at
bemanningsbransjen er en mulighetsbransje, sa Even
Hagelien.
Sven Kinden Iversen på sin side oppfordret HR-ansatte
til å bli flinkere til å se utover sin egen organisasjon,
og å prøve nye ting.

– Vi må følge med på det som skjer der ute, ta de
signalene inn i egen organisasjon – ikke bare det som
skjer nå, men også det som skjer fremover. Så vi kan
gjøre det om til god praktisk HR. HR-bransjen gjør
allerede mye godt i Norge, men av og til er vi litt
fastlåst i det vi har gjort før. Vi kan bli flinkere til å
prøve nye ting, sa han.
Og vinnerne er …
Så var det duket for kveldens høydepunkt, nemlig
utdelingen av FINN jobb awards. De 18 nominerte
fordelt på seks kategorier satt spent i salen og ventet
på at deres gullkonvolutt skulle åpnes.
Årets rekrutteringsbyrå
De nominerte i denne kategorien var Dfind, Experis og
Academic Work. Juryen uttalte om vinneren: «Årets
Rekrutteringsbyrå har tatt tak i et viktig samfunnsoppdrag ved at de hjelper unge yrkesaktive med å
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komme seg raskt og enkelt ut i arbeid. Opplæringsprogrammet de har startet viser at de er nytenkende
og handlekraftige. I tillegg gjennomfører de
undersøkelsen YPAI (Young Professional Attraction
index) som leverer verdi til kunden utover selve
rekrutteringsprosessen. Årets Rekrutteringsbyrå kan
også vise til imponerende vekst og har meget gode
tilbakemeldinger fra både kunder og kandidater.»
Og vinneren er: Academic Work
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Årets hodejeger
De nominerte til årets hodejeger var Berit G. Berge fra
Experis, Jacob Bruun fra Dfind, og Kolbjørn Preus fra
Habberstad. Om vinneren sier juryen: «Årets Hodejeger
har faglig styrke, er lagspiller og kan vise til fremragende
resultater. Vedkommende får positive tilbakemeldinger
både fra kunder og kandidater. Han kan dokumentere
effektiv bruk av Schibsted sine produkter i jakten på
talenter. I tillegg til å levere suverent godt på alle kriterier,
kan han også skilte med å rekruttere 40 % kvinner innen
et mannsdominert domene.»
Og vinneren er: Jacob Bruun, Dfind

Stor jubel hos årets rekrutteringsbyrå.

Årets bemanningsbyrå
Tre byråer var nominert i denne kategorien, nemlig
Manpower, JKS Norge og Personalhuset. Juryen løftet
frem arbeidet vinneren gjør for å utfordre både
kunder og kandidater til tenke nytt på en positiv
måte, og sier: «Årets Bemanningsbyrå er et meget
veletablert selskap og de har en bred portefølje. De
har over mange år har vært blant de største i bransjen
og opplever fortsatt vekst. I en bransje som mange
har sterke politiske meninger om, er det godt gjort å
ivareta et så sterkt omdømme som denne
virksomheten har oppnådd.»

Jacob Bruun selv kunne ikke være til stede under prisutdelingen grunnet
pappapermisjon på Sri Lanka, men sendte en takk via sine kolleger:
– Dette er en teamprestasjon, og jeg takker bedriften for å være et godt sted å
jobbe.

Og vinneren er: Manpower
Rundt 1000 glade deltakere i Folketeatersalen.

På The Hunt ble det også utdelt priser for Årets Kampanje,
Årets Stillingsannonse og Årets HR-avdeling.
Årets kampanje: Recover Nordic
Årets Stillingsannonse: PST

Årets HR-avdeling: Nordic Choice Hotels
Les mer her…
Se film fra arrangementet her…
– Vi er stolte av å gjøre en forskjell for mennesker hver eneste dag, sa en glad
Richard Øverland fra Manpower.
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MEOS Q2 2019:
Optimismen øker blant arbeidsgivere på SørVestlandet - olje og gass driver veksten
Utsiktene for nye arbeidsplasser på Sør-Vestlandet øker mer enn noe annet sted i Norge andre kvartal.
Behovet for arbeidskraft har økt med seks prosentpoeng siden samme tid i fjor og to prosentpoeng
siden forrige kvartal, viser ManpowerGroups undersøkelse.
- Arbeidsledigheten i regionen er på vei ned, og
optimismen i arbeidsmarkedet er på vei opp. Vi opplever
markant flere henvendelser i år enn i fjor, både fra
arbeidsgivere som ser etter nye medarbeidere til faste
stillinger og til prosjekter, sier Jarle Brandt, direktør for
Manpower Rogaland.

Kamp om talentene
På landsbasis skal hele 97 prosent av arbeidsgiverne enten
bevare eller øke arbeidsstyrken neste kvartal. Økt
etterspørsel etter arbeidskraft gir rift om talentene.
– Under nedbemanningsperioden i regionen ansatte man
dyktige fagfolk fra arbeidsledighet. Arbeidstakerne beveger
seg nå i større grad mellom jobber, og tør å se seg om etter
ny jobb, hvis jobben de har ikke er innertier. Det er nok et
tegn på bedre tider, og flere av våre kunder synes det er
vanskeligere i år enn i fjor å finne rett kandidat og
henvender seg til oss for bistand til å finne rett
kompetanse, sier Brandt.
På Sør-Vestlandet er det økt etterspørsel etter både
arbeidstakere med spesiell og generell kompetanse. For
spesiell kompetanse etterspør de særlig ingeniører og
arbeidstakere med utdannelse innen IT.
– Med så mange arbeidsgivere på jakt etter talentfulle
arbeidstakere, er det større kamp om talentene enn i fjor.
Det er rett og slett færre kandidater å velge mellom, og det
tar lengre tid å få rett kandidat ansatt. For generell
kompetanse er det høyt trykk blant annet innen økonomi
og regnskap samt lager og logistikk, sier Brandt.

Jarle Brandt, direktør for Manpower Rogaland.

ManpowerGroups arbeidslivsundersøkelse er en
undersøkelse som tar temperaturen på arbeidsmarkedet
gjennom å spørre et representativt utvalgt bedrifter om
de har planer om å bemanne opp, ned eller forbli
uendret. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer
er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling.
For tredje kvartal på rad er det Olje & Gass-sektoren
som sier de skal ansette flest av industrisektorene i
undersøkelsen. En av fem bedrifter innen Olje & Gass
sier de skal ansette nye medarbeidere. Det er samme
nivå som andre kvartal i fjor, og tre prosentpoeng opp
fra første kvartal i år. Økningen har stor påvirkning på
Sør-Vestlandet.
–Veksten i regionen drives av Olje & Gass-sektoren. Når
Olje & Gass næringen har positiv utvikling, påvirkes alle
sektorer, ikke bare leverandørindustrien. Går Olje &
Gass bra, går næringslivet bra, sier Brandt.

Last ned undersøkelsen her…
Global undersøkelse er tilgjengelig her…
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Stillingsprosenten øker i bemanningsbransjen innen bygg
Bemanningsbransjen innen bygg viser en tydelig utvikling bort fra lavere
stillingsprosenter, viser en ny kartlegging fra NHO Service og Handel.
Kartleggingen er gjort blant medlemsbedrifter innen
bygg og anlegg i NHO Service og Handel og dekket
12.000 personer i 2018 og 8.000 personer i 2019.
I 2019 var det kun 1,7% av de inngåtte
arbeidsavtalene hos virksomhetene som var med i
undersøkelsen som var på 5% eller mindre. I 2019 er
bare 9,1% av stillingene lavere enn 20%. 22,4% ligger
på 20%.
Mer enn 55% av stillingsprosentene var over 50%. Av
disse var 30,7% på mellom 80 og 100%.
-Vi ønsker å tilby høyest mulig stillingsprosent, men
det er viktig å være klar over at mange arbeidstakere
faktisk aktivt ber om lavere prosent. En del ansatte
ønsker også frihet til å si nei til oppdrag og kunne
arbeide for flere arbeidsgivere. Dette har ikke
kommet fram, og derfor har vi gjort denne
kartleggingen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av
NHO Service og Handel.
Mye tyder på at denne utviklingen vil fortsette neste
år.
Felles initiativ vil gi høyere stillingsbrøker
Byggenæringens Landsforbund, Norsk Industri, NHO
Service og Handel og NHO har sammen tatt et initiativ

for å rydde opp i stillingsbrøker ned til fem og ti
prosent innen byggenæringen.
-Slike kontrakter er uakseptable. Når byggenæringen
og industrien nå tar tak vil det bli bedre bestillere i
markedet og det vil gjøre det lettere for
bemanningsbedriftene å tilby stillinger med høyere
stillingsbrøk. Bemanningsbransjen vil dermed få økt
forutsigbarhet, og vil kunne tilby gode kontrakter,
sier Kaltenborn.
Utviklingen fra 2018-19:
• Andelen 5%-kontrakter falt fra 9,6 til 1,7 prosent
• Andelen 20%-kontrakter økte fra 7,3 til 22,4
prosent

• Andelen 40-79%-kontrakter økte fra 6 til 7,5
prosent
• Andelen 50-59%-kontrakter økte fra 6,4 til 10
prosent
• Andelen 80-89%-kontrakter økte fra 11,9 til 13,7
prosent
• Andelen 90-100%-kontrakter økte fra 13,6 til 17
prosent
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De nyeste trendene innen arbeids- og næringsliv
Vi gleder oss til den årlige Trendkonferansen den 29. august 2019. Hold av datoen!
NHO Service og Handels årlige trendkonferanse
presenterer de viktigste trendene for våre
medlemsbedrifter og de bransjen de tilhører.
Programmet tar nå form og du får blant annet høre
Kevin Green, leder og gründer i Whats Next
Consultancy.
På trendkonferansen deler han sin kunnskap om de
nyeste trendene innen arbeids- og næringsliv.
Kevin Green er tidligere HR-sjef i British Mail og var
leder for bransjeorganisasjonen REC, som
representerer bemannings- og rekrutteringsbransjen i
Storbritannia, i 10 år.
Han har i mange år vært en sentral kommentator om
arbeidsliv i britisk media og har vært keynote speaker
på en rekke store konferanser i hele verden.
Han er inspirerende og engasjerende om fremtidens
arbeidsliv, med typisk britisk humor.
Vi gleder oss til trendkonferanse og hagefest. Mer info
kommer. Les mer om Kevin Green her…

Kevin Green, tidligere adm. direktør for den britiske bemannings- og
rekrutteringsbransjen kommer til Oslo i august.

Kurs i arbeidsrett for bemanningsbransjen!
Vi har lagt opp tre bransjekurs i arbeidsrett i løpet av våren. Kursene holdes i
Trondheim, Kristiansand og Bergen. Det er fortsatt noen ledige plasser.

28. mai: Kurs i arbeidsrett for bemannings- og rekrutteringsbransjen i Trondheim.
Les mer og meld deg på her…
4. juni: Kurs i arbeidsrett for bemannings- og rekrutteringsbransjen i Kristiansand.
Les mer og meld deg på her…
6. juni: Kurs i arbeidsrett for bemannings- og rekrutteringsbransjen i Bergen.
Les mer og meld deg på her…
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Internasjonal bransjestatistikk

Hvert år utgir bemanningsbransjens internasjonale organisasjon the World Employment
Confederation internasjonal bransjestatistikk. Nå er Economic Report 2019 publisert.
I rapporten kan man blant annet lese at den private
arbeidsmarkedsbransjen i 2017 omsatte for 457
milliarder Euro. Det året fikk 53 millioner
enkeltpersoner jobb gjennom bemanningsbransjen.
Rapporten baserer seg på datainnsamling fra alle
medlemsorganisasjonene i WEC.
Les mer og last ned rapporten her…

21. November er det Generalforsamling i NHO Service og Handel
Sett av datoen og les mer her…

Forslag om å forby
bemanningsbransjen
Bjørnar Moxnes i Rødt har fremsatt
representantforslag på stortinget om å forby
bemanningsbransjen.
Forslaget fremsettes med henvisning til at de nye
reglene fra nyttår ikke fungerer etter intensjonen.
Det hevdes at den nye standardkontrakten som er
utviklet av NHO Service og Handel bidrar til dette og
at for mange går på lave stillingsprosenter.
Moxnes ønsker primært forbud mot innleie av
arbeidskraft fra alle virksomheter som ikke er
produksjonsbedrifter.

Advokatvakten
Vi gir deg råd og veiledning
i arbeidsgiverspørsmål.
Tjenesten er gratis for
medlemmer.

Telefon: 47 68 73 84
advokat@nhosh.no

Subsidiært foreslås forbud mot innleie fra
bemanningsbransjen , på byggeplasser i fylkene Oslo,
Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold.
Forslaget vil ikke bli vedtatt nå men forteller oss om
presset som særlig bemanningsbransjen innen bygg
utsettes for. Les hele forslaget her…

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

