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Årlig prosentvis utvikling i solgte timer og omsetning
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Ny bransjestatistikk
Kvartalsstatistikken for 4. kvartal 2018 er nå klar. Selve
årsstatistikken kommer senere, men vi kan allerede nå si en
del om den totale markedsutviklingen for 2018.

Status etter
lovendringer
Les mer på side 2

Antall utfakturerte arbeidstimer endte i 2018 2,4% høyere enn året før.
Samtidig steg omsetningen med 8%.
På fylkesnivå er det store variasjoner. Ni fylker omsatte flere timer i
2018 enn året før og ni opplevde nedgang. Mest positiv var utviklingen i
Rogaland hvor aktiviteten vokste med 11,5%. Det er også verdt å merke
seg en sterk oppgang på 8% i det store Oslo-markedet. På motsatt side
er Sørlandet hvor det både var kraftig nedgang i Aust-Agder (-23,7%) og
Vest-Agder (-11,7%).

Høyere stillingsprosenter

I 2018 var det vekst i forhold til året før i 7 av 13 yrkesområder. Mest
positiv utvikling var det i HORECA hvor markedet vokste hele 22,7%,
men det er også verdt å merke seg solid vekst innen tekniske tjenester
(14,6%) og oppvekst og utdanning (14,1%). Ser man bort fra
sekkeposten «annet» var det størst nedgang innen Helse og Omsorg
hvor markedet sank med 12,2%. Årsstatistikken vil bli presentert i egen
rapport. Kvartalsstatistikken kan du lese mer om på side 4.

Årsmøte 18. juni

Les mer på side 5

Les mer på side 10
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Status etter at lovendringer trådte i kraft ved nyttår
Endringer i arbeidsmiliølovens definisjon av fast ansettelse trådte som kjent i kraft fra
nyttår. Som konsekvens skiftes alle arbeidskontrakter i bransjen ut med kontrakter
som oppfyller arbeidsmiljølovens krav til forutsigbarhet. Det er på tross av dette
fortsatt en del politiske utfordringer. Her er en status.
Siden en veldig stor andel av de ansatte i
bemanningsbransjen bare er tilgjengelig for arbeid
deler av året samt at hovedregelen er at man normalt
bare kan leie inn fra bemanningsbransjen ved
midlertidig (og ofte uforutsett) behov for arbeidskraft
har man, i den nye standard arbeidsavtalen, lagt til
grunn en gjennomsnittsberegning gjennom året for å
bestemme stillingsprosent. Dette kobles med en
arbeidsplan som settes med to ukers varsel, noe som
det åpnes for i forarbeidene til lovendringene.
Bemanningsbedriftene har lagt inn et stort arbeid i å
endre kontrakter og rutiner ettersom det nye
systemet pålegger bemanningsbedriftene betydelig
mer risiko enn tidligere samt at det begrenser
fleksibiliteten til å gi folk muligheter til jobb.
Vi ser at de nye reglene skaper utfordringer for
bemanningsbransjen og ikke tar tilstrekkelig høyde for
at ikke alle arbeidstakere har samme ønsker og behov
som standardarbeidstakeren innen bygningsbransjen.
Vårt håp har imidlertid vært at det etter lovendringene skulle bli mer politisk ro rundt bransjen og
at vi kunne fortsette arbeidet for et inkluderende og
fleksibelt arbeidsliv.
I forbindelse med omstillingen har vi prøvd å holde en
konstruktiv dialog med Fellesforbundet, nettopp for å
i størst mulig grad løse utfordringer mellom
arbeidslivets parter. Det er et mål å videreføre denne
dialogen.
Allerede før lovendringene trådte i kraft igangsatte
deler av fagbevegelsen "Innleiekampanjen 2019" med
mål å redusere bruken av innleid arbeidskraft. I denne
forbindelse er det på et svært tidlig tidspunkt framsatt
til dels grove beskyldninger mot bemanningsbransjen
og NHO Service og Handel. Det er gitt ut feil
informasjon om hva de nye reglene innebærer og
NHO Service og Handel er beskyldt for å lære opp sine
medlemmer i å bryte loven. Den 6. mars skal det være
demonstrasjoner og streik hvor hovedparolen er å
forby bemanningsbransjen.
Faktum er at vi har lagt inn et stort arbeid i å lære opp
våre medlemmer i den nye lovgivningen og hvordan
man på en lovlig måte kan benytte den nye
arbeidskontrakten. Vi baserer oss på lovens ordlyd,

forarbeidene samt en forutsetning av at lovgiver
ikke har ment å forby vikarbyråer. Derimot legger vi
til grunn at det fortsatt er ment at bemanningsbransjen skal drives etter en hovedregel om å dekke
kundenes midlertidige (og normalt uforutsette)
behov for arbeidskraft og at man forstår at å
planlegge det uforutsatte er like vanskelig for et
bemanningsbyrå som for andre arbeidsgivere.

Fra kurs om de nye reglene.

Uansett er det en del prinsipper som er viktige å
forholde seg for å sikre en bærekraftig
bemanningsbransje:
Reelle stillingsprosenter
Stillingsprosenter i bemanningsbransjen skal være
reelle og gjenspeile hvor mye arbeid
bemanningsbedriften kan tilby over en ettårsperiode. Bemanningsbedriften bærer risikoen for
at man klarer å skaffe jobb i henhold til den avtalte
stillingsprosent. De nye reglene krever ikke en rett
til lønn mellom oppdrag (når man ikke har
arbeidsplikt) slik Fellesforbundet hevder.
Ryddig praktisering av arbeidsavtalene
Vi er tydelig på at arbeidskontrakten må praktiseres
på en ryddig måte. Det er derfor ikke greit om en
bemanningsbedrift setter stillingsprosent
sjablonmessig uten at det gjøres en reell vurdering.
Det er heller ikke greit om en bemanningsbedrift
setter stillingsprosent urimelig lavt for å begrense
risiko.
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På tross av at vårt inntrykk etter nyttår er at det, ikke
minst innen bygg, benyttes mye høye
stillingsprosenter, legger Fellesforbundet frem en god
del dokumentasjon for det man mener er urimelig
lave stillingsprosenter. Vi er enige i at det bør være et
mål med så høye stillingsprosenter som mulig for dem
som ønsker dette. Samtidig bør man ha forståelse for
at det tar noe tid med en omstilling samt at det, i
noen situasjoner, kan være gode grunner for lav
prosent.
Det er på en del felt, f.eks. innen bygg vanlig at
personer er ansatt i en rekke bemanningsbedrifter.
Dette for å ha større valgfrihet når det gjelder å påta
seg oppdrag samt å få en mest mulig effektiv tilgang
til jobb. For bemanningsbedriften innebærer dette at
arbeidstaker ikke er tilgjengelig for mer jobb enn
stillingsprosenten angir.
For å kunne være ansatt flere steder eller for å
begrense egne forpliktelser ut over det konkrete
oppdraget som er planlagt er det en del arbeidstakere
som ønsker lave stillingsprosenter. Hvis ansatte
ønsker dette mener vi at arbeidsgivere bør respektere
dette.
Ved overgang fra tidligere ordning til dagens er det en
del bemanningsbedrifter som har gitt
stillingsprosenter basert på mengde utført arbeid i
forutgående år. For noen som har vært lite tilgjengelig
for oppdrag kan stillingsprosenten ha blitt satt lavt. I
stedet for nedbemanning har man fått stillingsprosent
i henhold til arbeidsmengde. At man har en lav
stillingsprosent basert på tidligere system er neppe
tilstrekkelig grunn til oppsigelse. Samtidig kan
bemanningsbedriften normalt ikke tilby en høyere

stillingsprosent enn mann har arbeidsoppdrag til å fylle.
Vårt klare inntrykk er at mange av dem som har fast
ansettelse i bransjen nå har stillingsprosenter som er
høye. Vi tror at strukturen i bransjen vil endres når nye
regler nå har trådt i kraft og at det i fremtiden vil være
ytterligere økning av høye stillingsprosenter samtidig som
antall arbeidsgivere per ansatt vil gå ned. Denne
prosessen vil ta noe tid, og det er derfor urimelig å
kritisere alle lave stillingsprosenter nå.
Særlig om stillingsprosenter innen bygg
Innenfor bygg ser vi noen ekstra utfordringer. I vårt arbeid
for å sikre bærekraftig arbeidsgiverpraksis har vi
oppfordret våre medlemmer til å benytte så høye
stillingsprosenter som mulig. Innenfor bygg bør
stillingsprosent bare i særlige tilfeller ligge under 20%,
som sikrer at man tjener opp pensjon. Se egen sak om
dette.
En deltidsstilling må ikke begrense annen mulighet til
arbeid
Vel vitende om at mange ansatte i bemanningsbransjen
har flere arbeidsgivere er det viktig å sikre fleksible
løsninger som ikke innebærer at en arbeidstaker må stå til
disposisjon hele tiden og likevel ikke være sikret mer enn
en deltidsjobb.
Om en arbeidstaker med flere arbeidsgivere ikke er
tilgjengelig for oppdrag skal man ha et system som sikrer
at den ansatte kan jobbe så mye som mulig gjennom året
samtidig som arbeidsgiver ikke betaler lønn når den
ansatte ikke er tilgjengelig for arbeid. Dette løses gjennom
fleksible muligheter for permisjon uten lønn når man
arbeider for andre. Standardavtalens bestemmelse om
samtykke ved flere arbeidsgivere er ment for å gi oversikt
over når arbeidstaker er tilgjengelig for oppdrag – ikke for
å begrense adgangen til å påta seg arbeid.

Rapport fra Randstad om bærekraftig
utvikling i byer.
Som en del av Randstads Flexibility@Work serie,
presenterte man i 2018 publikasjonen; «Sustainable
growth in the age of cities» hvor man undersøker
hvorfor enkelte byer historisk har gjort det bedre enn
andre og hva som vil øke konkurransekraft i
fremtiden.
Last ned rapporten her…
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Kvartalsstatistikken
– stabilitet og usikkerhet

4. Kvartal viser totalt sett et stabilt marked for bemanningstjenester. Markedets størrelse er på samme
nivå som de to foregående år. Markedet er stabilt, men nye rammevilkår skaper usikkerhet.
På tross av dette totalbildet oppleves markedet utrygt.
Mellom de forskjellige markedssegmentene er
utviklingen svært varierende. Samtidig er man usikker på
hva det nye året vil bringe med tanke på den store
omstillingen man gjennomgår som følge av endrede
rammevilkår.

Ser vi nærmere på aktiviteten i fylkene er det et
sammensatt bilde. I 4. kvartal var det nedgang i forhold til
året før i elleve fylker. I resten var det vekst. Høyest vekst
var det i Finnmark (+18,9%). Det er også verdt å merke seg
vekst på 12,5% i Oslo. I Vest-Agder sank aktiviteten med
23,6%. Andel innleie i Norge av totalt antall årsverk er nå
på 1,49%. Prosentandelen har dermed ligget på omtrent
samme nivå siden 2005.

Bemanningsbransjen som dekker arbeidslivets
midlertidige behov er et barometer på utviklingen i
norsk økonomi. Veksten i norsk økonomi synes på
aktiviteten i bemanningsbedriftene. Nedskjæringer i
oljesektoren er avløst av bemanningsmangel. Dette er
godt nytt for bemanningsbedriftene som driver innen
oljeservice.

Flere opplever et krevende marked. På 6 av 13 områder er
det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er
verdt å merke seg nedgang på 19,1% i helse og omsorg.
Her spiller manglende tilgang på personell en viktig rolle.
Som følge av de nye reglene som innebærer at ansatte
som hovedregel skal ansettes i en fast stilling med
stillingsprosent regner vi med at tilgangen på personell vil
bli enda mer krevende i tiden fremover. Dette fordi veldig
mange av helsearbeiderne som kommer til Norge ikke
ønsker å ha arbeidsplikt utover det gjeldende oppdraget.

I 4. kvartal økte bemanningsbransjens aktivitet med
marginale 0,6%. Aktiviteten ligger altså på samme nivå
som de to foregående år. På landsbasis er det varierende
utvikling med vekst bare på Østlandet (+4,5%) og
nedgang i de andre landsdelene. På Sørlandet sank
markedet med 6%.

Last ned statistikken for 4 kvartal 2018…

Prosentvis utvikling sammenliknet med samme kvartal året før
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Anbefaling til bemanningsbedrifter som leier ut
personell innen bygg:
På styremøte den 28. januar ble det vedtatt å fremme en anbefaling til
medlemsbedrifter som leier ut personell til bygg. Anbefalingen gjelder virksomhetenes
bruk av graderte ansettelsesavtaler. Anbefalingen ble sendt ut til de aktuelle
medlemmene den 11. februar. Nedenfor kan du lese anbefalingen som ble sendt ut.
Bemanningsbransjen yter tjenester innen hele
arbeidslivet. Utleie til bygg er det største
arbeidsområdet og utgjør mer enn 30% av de solgte
timene i løpet av året. Innen dette området har det
vært større arbeidsmiljøutfordringer enn i resten av
arbeidslivet. Et særpreg er stort innslag av utenlandsk
arbeidskraft, bruk av utenlandske underentreprenører
samt prosjektorganisering. En større andel av innleien
til bygg enn til andre yrkesområder baseres på
unntaksregelen i AML § 14-2 (2). Med mål om om
bærekraftig arbeidsgiverpraksis i bransjen ser vi det
viktig å tydeliggjøre noen prinsipper om hvordan nye
krav om forutsigbarhet bør sikres.

Ved permanent behov for arbeidskraft skal
bemanningsbedrifter ansette i faste stillinger. Et vilkår
for at en stilling skal anses å være fast er at den gir
den ansatte en forutsigbarhet for arbeidsmengde.
Dette løses ved at den ansatte gis en reell
stillingsprosent som samsvarer med den reelle
arbeidsmengde arbeidsgiver kan tilby den ansatte ut
fra forventet antall timer.
I henhold til arbeidsmiljøloven § 10-6 nr. 1 må arbeid
ut over avtalt arbeidstid ikke gjennomføres uten at
det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for
det. For arbeidstakere som er ansatt i deltidsstilling,

vil arbeid ut over avtalt arbeidstid ofte være å anse
som merarbeid og ikke overtidsarbeid. Overtidsarbeid er arbeid ut over lovens grenser for
alminnelig arbeidstid. Vilkårene for å merarbeid og
overtidsarbeid er de samme, og det er ikke lovlig å
planlegge med noen av delene. I henhold til
forarbeidene til den nye definisjonen av fast
ansettelse, peker departementet på at det avtalte
arbeidsomfanget må være reelt og i samsvar med
forventet behov. Det er ikke greit å avtale en lav
stillingsprosent som bygges ut med merarbeid i stor
eller varierende utstrekning. En slik varig, planlagt
økning av arbeidsomfanget på ansettelsestidspunktet vil ikke bare kunne være en omgåelse av
kravet til et reelt stillingsomfang, men være i strid
med vilkårene for å avtale merarbeid i
arbeidsmiljøloven § 10-6. Det er derfor essensielt at
stillingsbrøken er i henhold til forventet behov. Bare
når stillingsbrøken er fastsatt i henhold til dette, vil
vilkårene for merarbeid foreligge. Motsatt når det
ikke er samsvar mellom avtalt stillingsprosent og
forventet behov; når arbeidsgiver planlegger eller
anser det som sannsynlig at arbeidstaker vil arbeide
mer enn avtalt stillingsprosent, vil vilkårene for
merarbeid ofte ikke være tilstede.

Anbefalingen fra NHO Service og handel er at
stillingsprosenten settes så høyt som mulig. Det
kan være at den ansatte ønsker en lavere
stillingsprosent og da må dette hensyntas og
dokumenteres. Uansett bør ikke stillingsprosent
settes lavere enn 20% uten en særlig begrunnelse.
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Informasjonsmøte for bemanningsbedrifter innen bygg
Som følge av det politiske presset mot bemanningsbransjen innen bygg- og
anleggssektoren ble det den 26. februar arrangert et informasjonsmøte.
Advokat Tonje Thue Width holdt så en presentasjon
hvor hun gjennomgikk arbeidskontrakten med
utgangspunkt i at mange nå opplever at fagbevegelsen
eller kunder setter spørsmålstegn med lovligheten. Her
På møtet innledet nestleder i Fellesforbundet, Steinar står vi klart på at kontrakten og innretningen den har
Krogstad. Han presenterte Fellesforbundets
er lovlig. Det blir likevel tydelig understreket at
standpunkter og oppfordret bemanningsbransjen til å kontrakten må praktiseres på en måte som ikke virker
komme ut av gråsonen. Han var ikke fornøyd med
undergravende på lenger sikt.
dårlig forutsigbarhet og lave stillingsprosenter i
bransjen.
Rundt 70 medlemmer var på plass på Næringslivets
Hus i Oslo og 40 medlemmer fulgte streaming av
arrangementet via en lukket side på Facebook.

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

Bransjedirektør Even Hagelien presenterte så styrets
anbefaling til bemanningsbedrifter som leier ut til
bygg og anlegg: Nå er det viktig å satse på høyest
mulige stillingsprosenter og som den klare hovedregel
ikke lavere stillingsbrøk enn 20%. Det ble understreket
viktigheten av at bransjen nå må gjøre grep som
begrenser de politiske angrepene og bidrar til en
bærekraftig bransje i det lange løp.

Mange medlemmer i salen.

Konklusjonen er at bransjen nå må velge en praksis
som sikrer bransjens posisjon i fremtiden. Vi ønsker
ikke flere innskrenkninger i bransjens rammevilkår.
I fellesskap med arbeidsgiverforeningene som
representerer våre kunder arbeides det nå for at det
legges til rette for større forutsigbarhet for bransjens
oppdrag.

Noen viktige datoer
21. mars:
2-3. april:
13. mai:
28.mai
6. juni:
18. juni:
22. november:

Kurs i arbeidsrett tilrettelagt bemannings og rekrutteringsbransjen i Stavanger
Konferanse for sykehus-leverandører
NHOs anskaffelseskonferanse
Kurs i arbeidsrett tilrettelagt bemannings- og rekrutteringsbransjen i Trondheim
Kurs i arbeidsrett tilrettelagt bemannings og rekrutteringsbransjen i Bergen
Årsmøte Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering og #Bemanning2019
Generalforsamling NHO Service og Handel
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Ny CV-tjeneste og jobbprofil fra NAV
Alle kan nå ta i bruk NAVs nye CV-tjeneste og jobbprofil. De nye tjenestene ble lansert
1. februar og vil gjøre det lettere for arbeidsgivere å finne den kompetansen de
trenger, mens arbeidssøkere enklere vil se egne muligheter i arbeidsmarkedet.
Alle kan nå ta i bruk NAVs nye CV-tjeneste og
jobbprofil. De nye tjenestene ble lansert 1. februar og
vil gjøre det lettere for arbeidsgivere å finne den
kompetansen de trenger, mens arbeidssøkere enklere
vil se egne muligheter i arbeidsmarkedet.

Disse tjenestene er en del av flere nye tjenester NAV
har levert for personbrukere de siste månedene.
Nytt stillingssøk, lagring av stillingsannonser og
lagring av søk etter stillingsannonser er blant de nye
tjenestene.
NAV jobber for å skape økt selvhjulpenhet og bedre
brukeropplevelser for alle aktører, effektivisere våre
formidlings- og rekrutteringstjenester og gi økt
kunnskap om arbeidsmarkedet.
Tidligere har NAV lansert flere tjenester også for
arbeidsgivere. Ny stillingsregistrering og nytt
kandidatsøk på arbeidsplassen.nav.no gjør det
enklere å finne rett kompetanse.

I tiden fremover vil denne første versjonen av CVløsningen og jobbprofilen videreutvikles og forbedres
basert på brukernes tilbakemeldinger.

For å bruke de nye tjenestene, logger du inn via IDporten med for eksempel MinID, BankID eller
BankID på mobil. Det gir deg og virksomheten din
en sikker tjeneste. Les mer om innlogging i den nye
løsningen.
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Oslo er tredje beste by i verden på talentutvikling
– Norge er beste land i Norden.
I en verdensomspennende arbeidsmarkedsundersøkelse rangeres Norge på 4. plass i
en global måling over evne til å tiltrekke, utvikle og beholde talenter. Norge må i år
også se seg slått av Sveits, Singapore og USA. Bak Norge kommer Danmark, Finland
og Sverige hakk i hæl.
Global Talent Competitiveness Index (GTCI) er en
verdensomspennende undersøkelse utført av Adecco
Group i samarbeid med INSEAD og Tata
Communications. Dette er en årlig benchmark som
svært grundig måler 114 byer og 125 lands evne til å
utvikle, tiltrekke og beholde talenter.
Norge beholder og utvikler talenter
Tallene viser at vi er gode på å beholde og utvikle våre
egne talenter her i Norge.
«Grunnen til at vi gjør det bra, er nok i stor grad våre
sosiale goder og sikkerhet på jobb,
utdanningssystemene våre – og det at det er et klart
skille mellom jobb og fritid. Det er ingen tvil om at vi
har det godt i Norge», sier Torben Sneve, konsernsjef i
Adecco-konsernet.

Vi er ikke best i klassen på å tiltrekke oss globale
talenter
Igjen gjør vi det dårligst på det å tiltrekke oss
internasjonale kandidater.
«Vi kan ikke fortsette med å ha norsk som krav i
nesten alle jobbene våre, når de fleste snakker
engelsk. Vi ekskluderer altfor mange talenter og gjør
det vanskelig å komme til Norge», sier Sneve.
Teknologisk utvikling
Den teknologiske utviklingen går mye fortere enn
evolusjonen, og det er vanskelig å ta skikkelig
innover seg de endringene vi vil se fremover.
«Det er en enorm jobb for AS Norge å omstille seg,
og vi trenger de beste menneskene. Da er
internasjonal erfaring og kompetanse utenfor
landegrensen helt essensielt. Uten mangfold går det
dårlig med innovasjonstakten. Her kan Norge bli
bedre», sier Sneve.
Les mer og last ned rapporten her…

Konsernsjef i Adecco, Torben Sneve

Best på teknisk kompetanse
Norge er også ledende globalt på å utvikle talent og
på å utnytte seg av fag- og teknisk kompetanse.
Nytt i år
Oslo er tredje beste by globalt på talentutvikling.
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Ny rapport fra ILO om fremtidens arbeidsliv
Verdenskommisjonen for fremtidens arbeidsliv, som var ledet av den svenske
statsministeren Stefan Löfven og hvor tidligere NHO-sjef Kristin Skogen Lund samt
konsernsjefen i AdeccoGroup Alain Dehaze deltok, presenterte i slutten av januar sin
rapport.
Rapporten inneholder viktige ideer og tanker om
hvordan fremtidens arbeidsliv kan fungere for alle.
Sentralt står tilgang til utdannelse for å sikre tilgang
på arbeidslivet.
Bemanningsbransjens internasjonale organisasjon,
World Employment Confederation (WEC), støtter
rapportens mål om å gjøre overganger mellom
forskjellige former for arbeid lettere gjennom
tilpassede sosiale rettigheter og rettigheter til
kompetanseheving.

støtte arbeidstakere i et arbeidsliv hvor overganger
skjer oftere enn før. I denne forbindelse vises det til
tilgang til opplæring på forskjellige stadier av
karrieren. Fremtiden handler om å legge til rette for
anstendig arbeid og adekvat sosialt nettverk
gjennom karierren, sier Annemarie Muntz,
president i WEC.
Rapporten foreslår en ny visjon for arbeidslivet og
setter opp ti anbefalinger for å ivareta de
utfordringer som fremtidens arbeidsliv vil skape.
Rapporten vil danne grunnlaget for 100 års
jubileums sesjonen til ILO i juni. For WEC er det
særlig to hovedproblemstillinger som er viktig å
løfte:
• Behovet for å begrense det svarte
arbeidsmarkedet (60% av arbeidskraften globalt
har fortsatt ingen formelle rettigheter).
• Viktigheten av å sikre rettferdig konkurranse og
anstendige rettigheter for arbeidere I
plattformsøkonomien. Selvstendige
næringsdrivende og freelancers I
plattformsøkonomien må sikres grunnleggende
rettigheter.
Les mer og last ned rapporten her…
Kommentar fra World Employment Confederation…
Kommentar fra Adecco Group…

Rapporten erkjenner behovet for fokus på det økende
mangfoldet i måter anstendig arbeid er utført. Som
konsekvens er behovet for å åpne for forskjellige
måter å yte arbeid, uavhengig av kontraktsformer.
Rapporten viser også på en god måte til behovet for å
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Sett av den 18. juni!

Den 18. juni er det igjen tid for bemanningsbransjens viktigste møteplass. Da arrangeres
årsmøte for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering fulgt av #Bemanning 2019
hvor vi vil sette fokus på hvordan vi kan utvikle en bemanningsbransje for fremtiden.
Tradisjonen tro avsluttes dagen med den årlige sommerfesten.
Møtene vil bli holdt på Næringslivets Hus på
Majorstuen i Oslo mens sommerfesten holdes
på Lofoten Fiskerestaurant på Aker Brygge.
Dette er et arrangement som man ikke bør gå
glipp av og det oppfordres derfor til at du
legger inn arrangementet i avtaleboken
allerede nå.
Du kan melde deg på her.

Hva skjer i WEC Global?
Vil du vite mer om hva som skjer i World
Employment Confederation, bemanningsbransjens
internasjonale organisasjon? Da oppfordres du til å
lese den nylig publiserte Activity Report 2018.

Kurs i arbeidsrett
Vi tilbyr våren 2019 flere
heldagskurs i arbeidsrett som er
tilrettelagt for bemanningsbransjen:

• 21. mars i Stavanger
• 28. mai i Trondheim
• 6. juni i Bergen

Last ned rapporten 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

