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Bli med på Handlekraft 2019
NHO Service og Handels
årskonferanse
Vi ønsker velkommen til Handlekraft 2019: NHO Service og
Handels årskonferanse den 21. november 2019 på Clarion
Hotel The Hub i Oslo.

Se frem til en spennende møteplass og et inspirerende
program. På konferansen møter du blant annet Statsminister
Erna Solberg, Arne Hjeltnes, Civita-leder Kristin Clemet,
sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum, adm. direktør i World
Employment Confederation Denis Pennel, leder for Handelens
Miljøfond Rasmus Hansson, adm. direktør i Compass Group
Norge Kathinka Friis-Møller og Aiman Shaqura som har etablert
Give a Job og Charge.no.
Les mer og meld deg på her…

Kvartalsstatistikken
Les mer på side 2

Stillingsprosenter i bygg
Les mer på side 5

Reglene om innleie
Les mer på side 10
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Statistikk 2. kvartal 2019
I store deler av landet fører nye rammevilkår og politisk motstand til nedgang for
bemanningsbransjen. Når totalaktiviteten likevel ender på samme nivå som i fjor kan
dette først og fremst fordi det er mangel på personell i oljebransjen.
Justert for at påsken i år, i motsetning til i fjor, kom i 2.
kvartal endte bransjens aktivitet på samme nivå som i
2. kvartal 2018. I første halvår har
bemanningsbedriftene måttet omstille seg til nye
kontrakter og nye krav til hvem som lokalt kan avtale
utvidet innleie - ut over lovens krav om midlertidig
behov. Samtidig har bransjen blitt utfordret politisk
både innen bygg og helse. På landsbasis er det
varierende utvikling med solid vekst i Rogaland
(+29,5%) og Vest-Agder (+20%) mens store markeder
som Oslo (-11,4%) og Trøndelag (-21,4%) har kraftig
nedgang.
Vi ser at utviklingen først og fremst er positiv i
markeder hvor oljerelatert virksomhet står sterkt.
Dette er områder hvor det var store nedbemanninger
for noen år siden. Nå ser vi at behovet for
arbeidskraft igjen vokser samtidig som rekruttering til
oljebransjen har blitt vanskeligere. Derfor er det
heller ikke overraskende at bemanningsbransjen har
vekst innen industri og produksjon (+31,3%) og
tekniske tjenester (23,5%).

I områdene hvor innleie til bygg har stått sterkt er det
nå nedgang. Regelendringene som trådte i kraft fra
nyttår har hatt størst effekt på dette området og det
forventes ytterligere nedgang i 2. halvår siden en
overgangsordning varte frem til 1. juli. Samtidig ser vi
en nedgang på igangsettinger av byggeprosjekter på
Østlandet. I 2. kvartal var nedgangen i innleie til bygg
og anlegg på 5%, justert for påskeeffekten. Uten
denne justeringen var nedgangen på 15%.
Under valgkampen har det også vært stort politisk
fokus på innleie til helsetjenester. Flere kommuner har
programfestet å kutte bruken av bemanningsbyråer og
noen har etablert egne offentlige bemanningstjenester. Samtidig har tilgangen på helsepersonell fra
utlandet blitt vanskeligere. Resultatet av dette er en
nedgang på 17% i utleie til helse og omsorg.
Last ned statistikken her…

Prosentvis utvikling i regionene sammenliknet med samme kvartal året før
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NHO Service og Handels lederprogram 2019
NHO Service og Handel gjentar suksessen fra 2018/2019 og gjennomfører også i år
lederprogram i samarbeid med OsloMet. Kurset finner sted i Oslo og Lisboa/Portugal.
Det er fortsatt noen plasser igjen så vil man være med må man kaste seg rundt.
Med en modul i Oslo og en i Lisboa har NHO Service
og Handel etablert et program som er skreddersydd
ledere og mellomledere i tjeneste- og
handelsbedrifter. Super evaluering fra første runde
gjør at vi nå gjennomfører en ny runde med dette
programmet.
Lisboa
- Det er stor stas at vi har fått etablert et
ledelsesprogram i landsforeningen vår i samarbeid
med OsloMet, med praktisk tilnærming, en
utenlandsmodul og utrolig lav pris, jubler adm. dir.
Anne-Cecilie Kaltenborn.

-Den første modulen i oktober er i Oslo, den andre
som finner sted i mars er i Lisboa. Det er fint for
ledere fra de forskjellige bransjene våre å komme
bort, konsentrere seg om gruppen, bli godt kjent og
dele utfordringer. Samtidig har vi fått et godt
samarbeid med ambassaden vår i Lisboa, med
besøk der og orientering om europeisk næringsliv.
Både deltagerne og ambassaden forteller at dette
var et både nyttig og hyggelig møte.
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i medlemsbedriftene i NHO
Service og Handel

Din hverdag som leder

Samling 1

- De første som tok dette programmet forteller om
krevende, men relevant kursing innen ledelse og
konflikthåndtering, organisasjonsbygging og HMS. Vi
er veldig glad for å høre at vi har truffet med dette
kurset. Målet er at du skal få med deg noe direkte
tilbake til jobb, så det må handle om hva folk trenger i
hverdagen som leder.

Oslo, ps:hotell, Vulkan 22 (Oslo sentrum) 29.
oktober til 2. november 2019
Samling 2
Estoril, utenfor Lisboa i Portugal, 2. mars til 7. mars
2020
Les mer og meld deg på her…
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Johan
Henrik Bjørge på jhb@nhosh.no.
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Ny arbeidskontrakt ved utleie til bygg
I juni besluttet årsmøtet at medlemmene i bransjeforeningen som leverer personell
til bygg skal bruke den nye arbeidsavtalen som er fremforhandlet mellom NHO
Service og Handel og Fellesforbundet. Arbeidet med å ta i bruk de nye kontraktene er
nå i full gang.
Et mål med den nye kontrakten er å skape større
politisk ro rundt hele bemanningsbransjen. Det er
viktig å unngå politiske vedtak om å forby innleie til
bygg. I denne forbindelse har det vært viktig å komme
raskt i gang slik at Fellesforbundet ser effekt av
omstillingen i tide før deres årsmøte som holdes i
oktober. Hva man beslutter der vil kunne være
førende for hvilke beslutninger som blir tatt på neste
LO kongress som igjen vil ha stor betydning for
politiske valg dersom det blir regjeringsskifte ved
neste Stortingsvalg.

Det er nå gjennomført to kurs i den nye kontrakten.
Opptak av det første kurset er tilgjengelig på bransjens
lukkede Facebook gruppe. For å bli medlem der må
man BÅDE sende e-post til bransjedirektør Even
Hagelien på eha@nhosh.no, hvor det dokumenteres
at man arbeider i bransjen, og søke om medlemskap
via Facebook gruppen NHOSHBEM. Der ligger også
Powerpoint presentasjonen som ble brukt.

Signalene som hittil har kommet er at man ser
endringer. I Fri Fagbevegelse kan man blant annet lese
om dette her og her.

Denne viser at 50% av bedriftene allerede har fått på
plass de nye kontraktene og at de resterende er på
god vei til å få dette på plass. Undersøkelsen viser
videre en vekst i høye stillingsprosenter innen bygg og
dertil nedgang i lave stillingsprosenter.

Selve kontrakten er lagt ut på web under
«standardkontrakter» som du finner ved å gå inn på
våre medlemssider. Kontrakten er tilgjengelig på
norsk, engelsk og polsk.

Det er i september gjort en Questback undersøkelse
blant medlemsbedrifter som leverer personell til bygg.

Er de nye arbeidskontraktene for bygg tatt i bruk i din bedrift?
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Stillingsprosenter innen bygg
Det har vært reist en del kritikk mot bruken av lave stillingsprosenter innen
bemanningsbedrifter som leier ut til bygg. Det har derfor i flere omganger blitt
gjennomført questback undersøkelser for å få oversikt over den faktiske utviklingen.
NHO Service og Handel har i tre omganger
gjennomført undersøkelser av stillingsprosenter i
bemanningsbedrifter som leverer personell til bygg.
I februar 2019 ble det innhentet svar fra 47
virksomheter som innbefattet alle de større
aktørene. 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.

Angivelse av stillingsprosenter fordelte seg på
følgende måte:
År/stillingsprosent
2018
Februar 2019
Mai 2019
September 2019

5% - 19%
20% - 49% 50% - 79% 80% - 100%
26,50 %
25,50 %
19,50 %
25,50 %
9,70 %
37,90 %
21,70 %
30,70 %
5,20 %
42,60 %
21,80 %
30,40 %
2,90 %
35,60 %
24,60 %
36,90 %

Dette viser at det fra 2018 har vært en kontinuerlig
utvikling bort fra lave stillingsprosenter til høye
stillingsprosenter. Mens det i 2018 var 26,5% av
arbeidskontraktene som var på lavere enn 20% er det
nå bare 2,9% av kontraktene som er det.
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Norske arbeidsgivere spår det sterkeste
arbeidsmarkedet på åtte år
Bemanningsutsiktene i fjerde kvartal er de sterkeste på åtte år, viser ferske tall fra
ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. I fem av ni sektorer rapporterer
arbeidsgivere om sterkere bemanningsutsikter sammenlignet med samme tid i fjor.

Ifølge undersøkelsen vil 13 prosent oppbemanne, fire
prosent nedbemanne, mens 81 prosent planlegger å
bevare arbeidsstyrken. Når disse tallene
sesongjusteres, gir det sesongjusterte netto
bemanningsutsikter på +10%.
– Selv om norsk økonomi samlet sett har vokst, har
mange bedrifter vært gjennom tøffe omstillinger.
Arbeidsgivere etterspør nye typer ferdigheter, og
både legger ned og oppretter nye stillinger.
Helhetsbildet er likevel at jobbveksten er god, og
optimismen blant norske arbeidsgivere for fjerde
kvartal er høyere enn den har vært på åtte år, sier
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.
Sterkeste utsikter i industrisektoren
Industrisektoren rapporterer om de sterkeste
bemanningsutsiktene siden 2011, med sesongjusterte
netto bemanningsutsikter på +14%, tre prosentpoeng
høyere enn forrige kvartal, og 6 prosentpoeng opp fra
samme tid i fjor.
Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, kjenner seg

igjen i at medlemsbedriftene øker sysselsettingen.
– Det er fortsatt stor etterspørsel etter ingeniører og
fagarbeidere, særlig i leverandørindustrien til olje- og
gassnæringen, sier Sunde.
Også arbeidsgiverne i olje- og gassektoren melder om
høy optimisme, med netto bemanningsutsikter på
+10%.

Optimisme i Stor-Oslo
Arbeidsgivere i alle fem regioner planlegger å øke
bemanningsnivået i fjerde kvartal. Stor-Oslo forventer
det sterkeste arbeidsmarkedet på seks år, og
rapporterer netto bemanningsutsikter på +15% - en
betydelig forbedring på 13 prosentpoeng siden forrige
kvartal, og opp 15 prosentpoeng sammenlignet med
samme tid i fjor.
– Vi vet at den økte optimismen kommer samtidig
med en omstilling i arbeidsoppgaver i bedriftene. Det
skaper et dynamisk arbeidsmarked over hele landet,
og særlig i de store byene. I ManpowerGorup jobber vi
med virksomheter på tvers av sektorer for å møte
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behovet for ny kompetanse, både gjennom rekruttering og
nye samarbeidsformer. Bedriftenes største utfordring er å
få tilgang på folk med riktig kompetanse raskt nok, sier
Brath.
Optimismen er også høy både på Øst- og Sør-Vestlandet,
der utsiktene ligger på henholdsvis +10% og +9%. For SørVestlandet er ansettelsesutsiktene uendret sammenlignet
med forrige kvartal, men forbedres med betydelig margin
på 11 prosentpoeng sammenlignet med denne gangen for
ett år siden.
De svakeste regionale utsiktene på 4 % forventes i Midtog Nord-Norge. Begge regioner har sett
arbeidsgiveroptimismen flate ut etter en boom i 2018.
Vekst på tvers av organisasjonsstørrelse
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forventer arbeidsgivere en jevn ansettelsestakt med
utsikter på +12%. Olje og gass rapporterer en netto
oppbemanning på +10% og byggsektorens utsikter ligger
på +6%.

Transport, Lager og Logistikk venter den laveste
ansettelsestakten med netto bemanningsutsikter på +2%.
Virksomheter av alle størrelser forventer oppbemanning i
fjerde kvartal. Mellomstore selskaper (100-250 ansatte)
forventer det sterkeste arbeidsmarkedet og rapporterer
netto bemanningssutsikter på +17%. Store- (over 250
ansatte) og små selskaper spår en jevn ansettelsesstakt på
henholdsvis 13% og +12%. Utsiktene for mikro-bedrifter
ligger på +10%.
Fullstendig rapport kan lastes ned her…

Innen Bank & Finans-, Landbruk-, og Offentlig sektor

Årets beste bedrift?
Vi skal kåre "Årets Service- og handelsbedrift 2019" og "Årets Talsperson 2019" og
trenger din hjelp til finne verdige vinnere.
Prisene deles ut av NHO Service og Handel hvert år i
tilknytning til Generalforsamlingen under festmiddagen
som i år er den 21. november på Clarion Hotel The Hub, i
Oslo. Prisene er et gavekort på hendholdsvis kr. 10.000,
og kr 5.000 - samt et diplom. Prisene ble utdtelt første
gang i 2017.

"Årets Talsperson" deles ut til en enkeltperson som
fortrinnsvis representerer/er ansatt i en av
medlemsbedriftene til NHO Service og Handel.

KRITERIER
«Årets Service- og handelsbedrift deles ut til en
medlemsbedrift i NHO Service og Handel som har
utmerket seg siden forrige generalforsamling ved særlig
god kvalitet i sine leveranser, ved innovativt arbeid, ved å
være en god arbeidsgiver eller ved sin samfunnsnyttige
innsats.

Forslag på kandidater sendes til bfi@nhosh.no

Verdenskongressen for bemannings- og
rekrutteringsbransjen holdes i år i Gold Coast ved
Brisbane i Australia fra 30. oktober til 1. november.
Om du vil møte den globale bemanningsbransjen i
Australia kan du lese mer om konferansen og melde
deg på her.
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Reglene om innleie fra bemanningsbransjen
Vi ser at det er en del usikkerhet rundt hvilke regler som gjelder når det skal leies inn
personell fra bemanningsbransjen. Her er en oversikt over regelverket.
Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstaker skal
ansettes fast. En bedrift har likevel adgang til å
ansette midlertidig eller å leie inn fra et
bemanningsforetak dersom vilkårene for det er
oppfylt. Reglene som regulerer dette finner vi i
arbeidsmiljøloven § 14-9 og § 14-12.
Det er lovlig å leie inn fra et bemanningsforetak i to
tilfeller:

Når behovet for arbeidskraft er permanent
Når behovet for arbeidskraft er permanent, er det ikke
grunnlag for innleie etter denne bestemmelsen.
Usikkerhet om fremtidig ordreinngang gir heller ikke
grunnlag for innleie. Det er heller ikke slik at fordi en
bedrift driver prosjektbasert, så har bedriften et
midlertidig behov når det ene prosjekter avløser det
andre og oppdragsmengden er relativt jevn.

For det første kan innleie brukes som et alternativ til
midlertidig ansettelse i henhold til arbeidsmiljøloven
§ 14-9 nr. 2 bokstav a til e. Mest praktisk viktig er at
innleie er lovlig for arbeid av midlertidig karakter eller
arbeid som utføres i stedet for en eller flere andre
(vikariat). Dette følger av arbeidsmiljøloven §14-12
(1).
For det andre kan tariffbundne bedrifter inngå avtale
med sine tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie fra
bemanningsforetak, jf. arbeidsmiljøloven §14-12 (2).
Nytt fra 1. januar 2019 er at det kreves at den
tariffavtalen kunden eventuelt er bundet av skal være
inngått med fagforening med innstillingsrett, typisk
Fellesforbundet, Fagforbundet m.fl.
En bedrift uten tariffavtale kan altså bare leie inn
dersom vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt.
Innleie til vikariat er allerede nevnt og skaper ikke de
helt store problemene i praksis. Mer uklart er hva
som ligger i "arbeid av midlertidig karakter". Her må
bedriften vurdere om behovet for arbeidskraft er
varig eller midlertidig. Eksempler på arbeid av
midlertidig karakter er markerte, avgrensede
arbeidstopper som typisk skal avhjelpe kortvarige og
uforutsigbare situasjoner. Videre omfattes
tidsbegrensede og reelle prosjekter som ikke er en del
av virksomhetens faste eller løpende oppgaver.
Omfattet er også sesongarbeid for en begrenset
periode.

NHOs kompetansebarometer
Årets kompetanse-undersøkelse er besvart av mer
enn 7000 bedrifter og viser oss kompetansebehov
blant NHOs
Resultatet legges frem 26. september
medlemsbedrifter.

Les mer og meld deg på her…

"Try and hire" – hvor en bedrift leier inn en
arbeidstaker med tanke på fast ansettelse uten
egentlig å ha et midlertidig behov, er ikke lovlig.
Innleier kan med andre ord ikke leie inn en
arbeidstaker for å teste ut vedkommende.
Andre eksempler på tilfeller hvor innleier kan anses å
ha et fast, og ikke midlertidig behov, er der
oppdragene stadig forlenges uten at dette skyldes at
arbeidet tar lengre tid enn opprinnelig forutsatt.
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HR-trender 2019 –undersøkelse fra Randstad
Norske bedrifter sliter med å få tak i kompetansen de trenger for å vokse, viser en ny
undersøkelse blant norske HR-ledere. Mye tid går med til å erstatte ansatte som
slutter fordi de har takket ja til et bedre tilbud.
Blandt de 227 HR-lederne som er intervjuet i
undersøkelsen HR-trender 2019, svarer 31 prosent at
den største utfordringen deres er å få tak i
kompetanse som kan ta selskapet videre inn i neste
vekstfase.
– Det er utfordrende å finne de folkene som skal ta
oss videre de neste fem årene, sier Jørgen Dammen,
teknisk forvalter i eiendomsselskapet Hemfosa. – Vi
vet vi skal vokse, og da er det viktig å finne de
kandidatene som kan overta en større rolle i løpet av
noen år. Vi kan ikke begynne rett på driftslederstillingen, vi må begynne med en som ønsker noe
mer, men som kanskje ikke er helt klar over det selv.

Unngå feilansettelser
50 prosent av de som byttet jobb i fjor, gjorde det
fordi de fikk et bedre tilbud hos en annen arbeidsgiver.
Utskiftning av ansatte er den største grunnen for at
norske selskaper rekrutterer nye hoder. Ikke bare må
selskapene jobbe hardt for å tiltrekkes seg ny
kompetanse, de må også jobbe med å rekruttere
kompetanse de mister gjennom oppsigelser. Høy
utskiftningstakt øker sjansen for feilansettelser.

Personlig egnethet teller mest
Arbeidserfaring fra bransjen er blitt mindre viktig. Den
formelle kompetansen som kommer fram av CV-en,
er heller ikke det viktigste. Det er kandidatenes
personlige egenskaper– som samarbeidsevne,
engasjement og sosial intelligens, som er avgjørende.
Og det er dette norske HR-leder synes er aller
vanskeligst å vurdere. Nærmere 35 prosent svarer at
det er her de sliter mest i rekrutteringsprosessen.
– Om man har lyst, kan man lære seg absolutt alt.
Man kan bli en kjempeflink vaktmester selv om man
ikke har erfaring med store bygg. Men det at man
synger i kor og er en sosial person, taler jo for at man
kan bli en ypperlig vaktmester for et av våre bygg.
Derfor er det fint å bruke en rekrutteringspartner som
kan avdekke ferdigheter som ikke nødvendigvis står
på CV-en, sier Dammen.

– Det å ansette mennesker er noe av det viktigste man
gjør som arbeidsgiver. Det er kanskje kostbart å bruke
en rekrutteringspartner, men i Hemfosa ser vi på det
som en god investering. Vi tror at å kjøre prosessen
selv, øker sannsynligheten for å gjøre en feilansettelse.
Det er vanskelig å få riktig inntrykk av en person i et
jobbintervju. Det får du først fjerde arbeidsdag, og da
kan det være for sent.

Slik fant de drømmekandidaten
Hemfosa har akkurat ansatt en ny vaktmester med
hjelp fra HR-og rekrutteringsfirmaet Randstad. Et
riktig, men ikke helt opplagt, valg.
– Han vi valgte å ansette, ga først et veldig forsiktig
inntrykk på intervjuet. Men Kathinka i Randstad
skjønte at han har noe mer, så hun begynte å stille
andre typer spørsmål, og kandidaten begynte å
fortelle og åpne opp. Det ga meg et tydeligere
inntrykk av kandidaten som menneske, og viser hvor
bra det er å ha en nøytral part i intervjusettingen. Et
så sammensatt bilde av kandidaten får du ikke når du
gjør hele prosessen selv, sier Dammen.

Om HR-trender
HR-trender 2019 er en rapport som gir innsikt i ulike
faktorer som påvirker HR- og rekrutteringspraksis i
Norge. Respondentene er HR-ledere fra 227 norske
selskaper fordelt på ulike bransjer.
Hele rapporten kan lastes ned her…
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Hvordan tette kompetansegapet mellom de
som søker jobb og de som har ledige jobber?
Kompetansegap og utenforskap ble satt på agendaen under ManpowerGroups
arrangement "Mind the gap" på Arendalsuka.
Det er et gap i norsk arbeidsliv mellom kompetansen
til de som vil inn, og den kompetansen som
arbeidsgiver ser etter. ManpowerGroup står nær både
de som ønsker en jobb og de som har jobber å tilby.
Under arrangementet på Arendalsuka satte de søkelys
på å tette kompetansegapet.
- Det som etterspørres mest er faglig arbeidskraft.
Tradisjonell håndverker er det vi sliter aller mest med
å få tak i, samt teknologisk arbeidskraft, sier Maalfrid
Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

- Når vi i dag mangler kompetent arbeidskraft, hva vil
da skje ti år frem i tid, spør Brath.

fort, blir jeg bekymret. Men vi legger oss i selen for å
få det til, sier Guro Angell Gimse.
- Jeg tror den kompetansen som er aller, aller viktigst
er evnen til å lære. Man må tørre å endre seg. Derfor
må det også legges til rette for insentiver for
videreutvikling av ansatte, men hver enkelt har også et
ansvar, sier Brath.
- En utfordring er at mange blir rådet til feil retning på
skolen. Hvis du har gode karakterer, blir du sendt rett
til studiespesialiserende. Jeg er redd for at ikke mange
nok velger yrkesfag, sier Astrid Willa Eide Hoem.

Yrkesfag
Medvirkende under arrangementet var Christoffer
Pettersen, CO-founder og partner i AVO Consulting,
Victor Normann, professor emeritus ved NHH, Guro
Angell Gimse (H), statssekretær i arbeid- og
sosialdepartementet, Geir Toskedal (KrF), arbeid- og
sosialkomiteen, og Astrid Willa Eide Hoem, nestleder i
AUF.
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Kjønnsdelt arbeidsmarked
Victor Normann trekker også fram utfordringer knyttet
til et kjønnsdelt arbeidsmarked.
- Det er overrepresentert med kvinner i de næringene
som vokser raskest, samt i høyere utdanning.
Utenforskap er et like mye gutte-/mannsproblem som
et generelt problem. Gutter faller utenfor, sier
Normann.
Fra venstre: Guro Angell Gimse (H), statssekretær i arbeid- og
sosialdepartementet, Astrid Willa Eide Hoem, nestleder i AUF, Victor
Normann, professor emeritus ved NHH, og Maalfrid Brath, konsernsjef i
ManpowerGroup..

De trekker fram viktigheten av å være villig til å lære,
gjøre yrkesfag mer attraktivt og styrke samarbeidet
mellom privat næringsliv og utdanningsinstitusjoner
for å tette kompetansegapet.
- Teknologiutviklingen har tatt et syvmilssteg de siste
årene. Mange taper på å ikke få oppdatert
kompetansen, og nå som teknologiutviklingen går så

- Noe av det næringslivet satser på for å møte
utfordringene er samarbeid. Manpower har for
eksempel samarbeid med ulike
utdanningsinstitusjoner, som Høgskolen i Christiania
innen helse, salg og annet. Dette er nettopp for å
binde utdanning og arbeidslivet tettere sammen, sier
Brath.
Les mer her…
Les om det internasjonale arbeidet for å begrense
arbeidskraftsmangel og begrense kompetansegapet…
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Hva som kjennetegner de som vil lykkes best i fremtiden
Sigurd Granmark i All IN har kartlagt medarbeidere og ledere i over 600 selskaper, lag
og organisasjoner. På Trendkonferansen 2019, i regi av NHO Service og Handel, snakket
han om hva som kjennetegner de som vil lykkes best i fremtiden.
Sigurd Granmark er inspirator, lederutvikler,
foredragsholder og forfatter. Hans viktigste budskap
er:
• Vi har alle et ansvar for at vi skal ha det bedre når vi
går fra jobben, enn da vi kom på jobben.

Du blir preget av den kulturen du kommer til. Hvis
du flytter en fotballspiller fra et lag i Champions
League til et lag i den norske tippeligaen. Hva tror
dere skjer da? Jo, da blir han litt dårligere enn han
var. Du blir preget av de rundt deg. Slik er det bare.

• Vi må gjerne konkurrere, men vi må gjøre hverandre
bedre. Intern konkurranse skal kun svekke eksterne
konkurrenter.
• Vær forsiktig med hva du forteller deg selv, hjernen
er den som tror mest på det du sier.
• Vær mer redd for likhet enn for ”avvikerne”.
De som lever lengst i verden
-De som lever lengst, de som har det best her i
verden, det er de som har brukt mye tid på nære
relasjoner. Dette gjelder ikke bare familie og venner.
Det gjelder i høyeste grad arbeidslivet. Et avgjørende
spørsmål er "hva er en arbeidsplass til for? Et godt
arbeidsmiljø kan gjøre deg frisk. Et godt miljø kan
bidra til at du får det bedre når du går fra jobben enn
da du kom på jobben. Det er dette som kjennetegner
de beste bedriftene, de som lykkes. Tenk deg hva man
kan skape med et slikt miljø, sa Sigurd Granmark.
De som gjør det lett å være god på jobben
-Alt for mange ledere er opptatt av hva som
kjennetegner de beste medarbeiderne. De bør heller
se på hva kjennetegner de beste selskapene. Hvilken
kultur kan de klare å utvikle? Vinnerne er bedrifter
som gjør det lett å være god.

Nordisk møte i Bergen
5.- og 6. september møttes nordiske
representanter for bemannings- og
rekrutteringsbransjen for å utveksle
erfaringer og lære fra hverandre.
Slike møter har vært holdt to ganger årlig siden 2011
og bidrar til et svært velfungerende nordisk
bransjenettverk. Representant fra World Employment
Confederation deltok også på møtet.

Sigurd Granmark er inspirator, lederutvikler, foredragsholder og forfatter.
(Foto: Baard Fiksdal)

Hva har du lært på egen hånd?
-Mange tror at løsningen på suksess er utvikling av
ny teknologi. Mye viktigere er det å utvikle folka
dine. På medarbeidersamtalen bør du spørre: "Hva
har du lært deg av nye ting de siste tre månedene?".
"Jo, ganske mye, sier folk da, litt vagt". "Men hva har
du faktisk tatt til deg? Hva har du aktivt gått inn og
funnet av ny kunnskap, nye måter å jobbe på, nye
og bedre løsninger". Har du gjort dette på egen
hånd. Da er du en av vinnerne, sa Granmark.
Se hele programmet for Trendkonferansen…
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Hva skjer i tiden som kommer?
Her er noen tilbud som du kan benytte deg av i tiden som kommer.
8.- 10. oktober 2019 – Næringslivets Hus Oslo
Kurs i arbeidsrett: Oppsigelse under sykefravær
På dette kurset vil vi se nærmere på når en oppsigelse
begrunnet i arbeidstakers sykefravær vil være gyldig.
Det er i senere tid avsagt en rekke dommer som
omhandler oppsigelse på grunn av arbeidstakers
sykefravær.
Les mer og meld deg på her…

9.- 10. oktober 2019 – Næringslivets Hus Oslo
Praktisk prosjektledelse
Prosjekt er den vanligste måten å gjennomføre
endringer på. En systematisk tilnærming til
prosjektstyring øker sannsynligheten for å lykkes.
Dette kurset gir deg en god innføring i prosjektfaget;
fra planlegging, leveranse og evaluering.
Les mer og meld deg på her…
11. Oktober 2019 – Næringslivets Hus Oslo
Innspillsmøte om offentlige anskaffelser
Vi inviterer til innspillsmøte om offentlige anskaffelser
i NHO fredag 11. oktober kl 10:00 – 12:30.
Les mer og meld deg på…

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

6. november 2019 – Næringslivets Hus Oslo
Kurs i arbeidsrett: Arbeidsgivers adgang til å foreta
endringer i arbeidsforholdet
Vi er inne i en tid med store endringer og tøffere
konkurranse i arbeidslivet. Forholdene nødvendiggjør
at arbeidsgiver fra tid til annen foretar endringer og
tilpasninger knyttet til blant annet arbeidstakernes
arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted og lønn.

Telefon: 47 68 73 84
advokat@nhosh.no

Les mer og meld deg på 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

