
Første del av dagen er det årsmøte for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering. Vær med å 
ta viktige beslutninger og få oversikt over hva som skjer i organisasjonen. 

Så går vi over i #Bemanning2017 hvor det blir en rekke aktuelle foredrag av interesse for 
bemanningsbransjen. Her vil for eksempel sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum snakke om 
utviklingen i norsk økonomi og hvordan dette vil påvirke vår bransje.

Bemanningsbransjens arbeidsavtaler er under press og vi sentrale politikere har løftet dette til å bli 
en viktig valgkampsak. Vi satser på å få med oss sentrale politikere som kan fortelle oss hva de vil 
med vår bransje.

Les mer på side 2

Intensjonsavtale 
mellom Nav og 
bemanningsbransjen
Les mer på side 4

Ny rapport om 
bemanningsbransjen

Les mer på side 8

Viktig dom for 
bransjen vår

2/2017

Kurs i arbeidsrett
Den 5. september arrangeres det kurs i 
arbeidsrett beregnet for bemannings-
bransjen.

Kurset er ment for deg med leder- eller 
personalansvar.

Les mer om kurset og meld deg på her…

Alt er ikke klart ennå, men vi kan love et variert og spennende 
program. Dette vil bli lagt ut på våre nettsider så snart alt er på 
plass.

Møtet holdes på Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo og 
begynner med kaffe og registrering klokken 09:00. Det faglige 
programmet varer frem til kl 16:00.

Klokken 18:00 arrangeres den tradisjonelle sommerfesten på 
Lofoten Fiskerestaurant.

Les mer og meld deg på her…

Meld deg på #Bemanning2017! 
Den 22. juni er det tid for bemanningsbransjens årlige konferanse; #Bemanning2017 og 
den tradisjonelle sommerfesten. Nytt av året er at bransjeforeningens årsmøte også vil bli 
arrangert i tilknytning til dette arrangementet. Dette er årets viktigste møteplass for 
bemannings-bransjen. Et arrangement du ikke må gå glipp av.

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6658&categoryID=122
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6622&categoryID=122
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Bergen Tingrett: 
Bemanningskontrakten er lovlig

LO anførte at arbeidstakerne som var fast ansatt uten 
lønn mellom oppdrag i realiteten var ulovlige 
midlertidig ansatte. Konsekvensen av dette var at de 
måtte anses som fast ansatte i bemanningsselskapet 
med en stillingsprosent som tilsvarte det de faktisk 
har jobbet. Arbeidstakerne fikk medhold av tingretten. 
Resultatet i seg selv er selvsagt skuffende, men den 
inneholder også klargjøringer som er bra for 
bemanningsbransjen. Dommen er ikke rettskraftig og 

NHO Service vil i samråd med bedriften det gjelder 
vurdere om den skal ankes. 

Tingretten slår fast at en fast ansettelse uten lønn 
mellom oppdrag ikke i seg selv er i strid med 
arbeidsmiljøloven. Bemanningskontrakten er lovlig. 
Det må likevel være en viss trygghet for 
arbeidstakeren i form av stillingsvern og tilgang på 
arbeid og lønnsinntekt. Dette er et viktig utgangspunkt 
når vi skal vurdere hvordan våre bedrifter skal 
forholde seg til dommen hvis den blir rettskraftig. 

Retten peker på en rekke forhold i denne konkrete
saken som etter en helhetsvurdering medfører at 
retten kommer til at arbeidstakerne i Bergen i 
realiteten er ulovlige midlertidige ansettelser. 

• Retten fant det bevist at de ansatte ikke hadde 
reelt stillingsvern. I kontraktene dere het det at hvis 
det ikke hadde vært kontakt på 3 måneder regnes 
arbeidsforholdet som avsluttet. 

• Retten fant det bevist at de ansatte hadde svært 
kortvarige oppdragsbegreftelser (som regel en 
uke), ofte kortere enn oppdraget som var gitt av 
innleier. 

• Retten fant det bevist at det ikke var noe system for 
å tilføre de ansatte arbeid, forutsigbarheten var lav. 
De ansatte satt hver fredag og lurte på om de 
hadde jobb på mandag.

• Retten la til grunn at det ikke var en reell mulighet 
til å takke nei til arbeid. Dette ville etter rettens 
vurdering medføre at man kom bakerst i køen eller 
ikke ble kontaktet igjen. 

• Retten legger til grunn at de ansatte har hatt 
svakere rettigheter en andre ansatte hva gjelder 
ferie, sykepenger, lønn ved barn- eller 
barnepassers sykdom, lønn på bevegelige 
helligdager og offentlige høytidsdager. 

Dette er en tingrettsdom og vi kan ikke legge for 
mye i den, men kulepunktene ovenfor kan gi en 
pekepinn på sentrale momenter som er viktige ved 
vurderingen av hvorvidt ansettelsen er en reell fast 
ansettelse. Vi vil derfor råde våre bedrifter til å gå 
gjennom kontrakter, personalhåndbøker og egen 
praksis for å rydde bort elementer som er nevnt i 
kulepunktene. I tillegg er det klokt å finne et system 
for tildeling av oppdrag som skaper forutsigbarhet 
for arbeidstakerne. En arbeidstaker som er fast 
ansatt uten lønn i mellom oppdrag bør i så stor grad 
som mulig ha samme rettigheter som ansatte med 
fast stillingsprosent. 

Hvis du har spørsmål om dette kan du sende e-post 
til ssm@nhoservice.no

Bergen tingrett avsa 24. mars dom i en sak anlagt av LO på vegne av seks 
arbeidstakere i et bemanningsselskap i Bergen. Saken er av stor interesse for 
bemanningsbransjen siden den omhandlet fast ansettelse uten rett til lønn mellom 
oppdrag og hva som skal til for at dette er en gyldig fast ansettelse.

BEMANNINGSNYTT nr. 2/2017

mailto:ssm@nhoservice.no
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Noen av dere satte nok kaffen i vrangstrupen da dere 
hørte utspillet fra NHO i mars hvor man foreslo at 
dagens bemanningskontrakt i fremtiden bare skal 
gjelde for vikarer. Det er derfor viktig for oss å 
understreke at det i NHO arbeides aktivt for å sikre 
dagens kontrakter – ikke for å svekke dem.

Som man kan lese om i saken om dommen i Bergen 
Tingrett, tydeliggjøres det der at dagens 
ansettelseskontrakter kan være lovlig dersom de 
praktiseres på riktig måte. Imidlertid hjelper det ikke 
oss så mye dersom det gjøres lovendringer. Når et 
parti som har store muligheter til valgseier til høsten 
går ut mot våre kontrakter må dette derfor tas på 
alvor.

I hele NHO, ikke bare i bemanningsbransjen, anses 
det viktig å verne om dagens kontrakter og det ses nå 
etter politiske muligheter for å få dette til. I den 
forbindelse ser man at hovedkritikken som reises mot 
kontraktene ikke knyttes til hoveddelen av 
bemanningsbransjen som følger hovedregelen i 
arbeidsmiljøloven hvor det leies ut personell til 
kundens midlertidige behov. Kritikken knyttes til de 
tilfeller hvor bemanningsbedrifter leverer personell til 
kundens permanente behov etter unntaksregelen som 
gjelder for innleiebedrifter med tariffavtale og som har 
inngått avtale med tillitsvalgte om utvidet innleie. 
Problemstillingen er særlig knyttet til bygg og industri.

Fagbevegelsen argumenterer  her for at innleie for å 
dekke permanent behov må begrenses siden dette 
oppfattes å svekke hovedregelen i Norge om 
permanente ansettelser med forutsigbarhet. Man 
hevder at dagens ansettelseskontrakter ble 
akseptert i en situasjon hvor innleie skjedde til 
dekning av innleiers midlertidige behov. 

Derfor ser NHO på muligheten for å skille mellom 
innleie etter dagens hovedregel (som de aller fleste 
som benytter bemanningsbransjen bruker) og 
innleie etter unntaksregelen om utvidet innleie. Det 
man ønsker er å kunne fortsette å bruke dagens 
arbeidskontrakter når innleie etter dagens 
hovedregel benyttes men åpne for andre kontrakter 
ved bruk av unntaksregelen.

Med et slikt skille har man tro på at dagens 
kontrakter kan beholdes også ved et 
regjeringsskifte. Alternativet er jo at personellet 
ansettes midlertidig hos kunde med et betydelig 
svakere vern enn det man har via 
bemanningskontrakten. 

Når det gjelder utformingen av eventuelle nye 
ansettelseskontrakter for personer som leies ut etter 
unntaksregelen om utvidet innleie, har man ikke 
lansert en endelig modell, men det ligger i kortene 
en styrking av forutsigbarhet. Det legges til grunn at 
det fortsatt vil være innleier som har det juridiske 
ansvaret for innleieformen og at bemannings-
bedriftene ikke vil pålegges noe ansvar for å vurdere 
kundens behov for innleie.

Det er også viktig å ta med seg at Vikarbyrå-
direktivet begrenser adgangen til restriksjoner på 
bemanningsbransjen. I dag har man akseptert 
begrensninger på innleie koblet til at dagens 
kontrakter gir noe lavere forutsigbarhet enn 
ordinære permanente kontrakter. Innføres ordinære 
deltids- eller heltidskontrakter for deler av 
bemanningsbransjens område vil det være naturlig 
at dagens restriksjoner på innleie oppheves på dette 
området.

§§§
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Bransjens ansettelseskontrakter under press

Som mange sikkert har merket seg, er ansettelseskontraktene våre under et kraftig politisk 
press. Arbeiderpartiet har gitt tydelige signaler om at man ønsker å endre adgangen til å 
benytte faste ansettelseskontrakter uten rett til lønn mellom oppdrag dersom de vinner 
høstens stortingsvalg. I NHO arbeides det for å sikre en fortsatt adgang til å benytte 
dagens kontrakter.
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Bemanningsbransjen er en viktig inngangsport til 
arbeidslivet. Rundt 100 000 personer arbeider hvert 
år via bemanningsbransjen i kortere eller lengre tid. 
Hovedbegrunnelse for å arbeide i bemannings-
bransjen er at den er en velfungerende vei inn i 
arbeidslivet.

For ca. 40% av de ansatte i bemanningsbransjen er 
alternativet til jobb der arbeidsledighet. Nesten 20% 
kommer fra studier.

Bemanningsbransjen er en ressurs for folk som vil i 
jobb og kan være en viktig samarbeidspartner for Nav 
i arbeidet for å hjelpe flest mulig mennesker i jobb og 
holde arbeidsledigheten lav.

I flere deler av landet har samarbeidet mellom Nav og 
bemanningsbransjen vært godt. Vi ser likevel at det 
her er potensiale for ytterligere utvikling av 
samarbeidet.

Vi er glad for at det i Nav-meldinga ble tatt til orde for 
ytterligere styrking av samarbeidet mellom Nav og 
bemanningsbransjen og oppfatter at signering av 
intensjonsavtale mellom Nav og bemanningsbransjen

er en oppfølgning av Nav-meldingas intensjon.

Vårt håp er at denne avtalen vil bidra til et tett og 
konstruktivt samarbeid mellom Nav og 
bemanningsbransjen. Avtalen kan være et verktøy 
for å sikre at man i større grad enn i dag kan hente 
ut de positive effektene av et offentlig-privat 
samarbeid for å hjelpe folk i jobb samtidig som 
nødvendig fleksibilitet tilføres arbeidslivet. 

Vi oppfatter inngåelsen av intensjonsavtale som en 
tydelig aksept av bemanningsbransjens viktige 
positive rolle i det norske arbeidslivet.

Etter at avtalen ble signert av Arbeids- og 
tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Kjell Hugvik og administrerende direktør i NHO 
Service Anne-Cecilie Kaltenborn vil det bli sendt en 
oppfordring til Nav regionalt om å inngå lokale 
avtaler med bemanningsbransjen med formål om å 
styrke samarbeidet. I dette ligger også et mål om en 
tydeligere rollefordeling hvor man i fellesskap kan 
styrke hverandre i å hjelpe flest mulig inn i 
arbeidslivet.
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Intensjonsavtale mellom Nav og 
bemanningsbransjen
Den 18. april ble det inngått en intensjonsavtale mellom Nav og bemanningsbransjen ved 
NHO Service. Målet med avtalen er en styrking av samarbeid for at man i fellesskap skal 
kunne hjelpe flere inn i arbeidslivet.

Adm. Dir. i NHO Service Anne-Cecilie Kaltenborn og Arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og 
velferdsdirektoratet signerer intensjonsavtalen mellom bemanningsbransjen og Nav. 
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Studentene får innsikt i hvor viktig det er at 
rekrutteringsprosessen utføres profesjonelt.

- Vi ønsker å bidra til å vise viktigheten av at 
medarbeidere føler seg ivaretatt gjennom hele 
prosessen. De får kjennskap til Revidert arbeidsgiver, 
og hvordan vi som bransje kontinuerlig jobber med 
omdømmebygging, forteller Katharine Gude Aspvik, 
leder i Smart Bemanning.

- Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat 
vi som fellesskap kan akseptere. For oss var det viktig 
å oppnå enighet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Norske arbeidstakere skal ha en anstendig lønn, men 
samtidig er bedriftene avhengige av å selge det de 
produserer. Blir varene og tjenestene for dyre får de 
ikke solgt dem, og vi kan få færre arbeidsplasser i 
Norge.

- Lønningene i Norge er blant de høyeste i Europa. 
Derfor må lønnsøkningen her hjemme være lavere 
enn de landene vi konkurrerer med. Det håper vi å 
få til i år, sier Skogen Lund.

Les også: 
Sjekkliste - dette må du vite før lokale forhandlinger

Det er gitt et generelt tillegg på 50 øre og i tillegg et 
lavlønnstillegg på 1,50 kroner. Det er den samlede 
kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det 
er rom for lokale tillegg.

- Er rekrutteringsprosessen profesjonell vil resultatet 
bli at kundene får de kandidatene med den 
kompetansen de har behov for. Det blir en Vinn vinn
vinn situasjon for alle parter. Vi ønsker å vise 
hvordan vi kvalitetssjekker våre kandidater gjennom 
våre Isosertifiserte rekrutteringsprosesser, og 
hvordan vi hele tiden jobber med 
kvalitetsforbedringer, forteller Katharine Gude 
Aspvik.

Studentene er Margrethe Jakobsen, Hana 
Colakovic, Sandra Hellesø og Karina Mellingen.

De er fire økonomistudenter ved Høgskulen på 
Vestlandet som skriver bacheloroppgave med 
fordypning i ledelse. De har valgt å se nærmere på 
rekrutteringsprosessen. Fokus er på likheter og 
forskjeller i sentrale faser av rekruttering til 
teknologiske bransjer. Studentene samarbeid med 
tre bedrifter, og Smart Bemanning er en av dem.

- Vi valgte dette temaet da det er veldig interessant, 
i tillegg til relevant for oss som snart skal ut i 
arbeidslivet selv. Metodene vi bruker er 
informasjonsinnhenting, intervjuer og anonyme 
spørreskjema, forteller studentene.

- Med så høye lavlønnstillegg, vil det for flere 
bedrifter være lite rom for lokale lønnstillegg. 
Spesielt innen reiseliv er dette krevende da partene 
for første gang skal gjennomføre lokale 
forhandlinger, sier Skogen Lund.
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Analyserer rekruttering
Vår medlemsbedrift i Bergen, Smart Bemanning, bistår fire studenter som arbeider med en 
oppgave om rekrutteringsprosesser.

Studentene fra venstre: Margrethe Jakobsen, Hana 
Colakovic, Sandra Hellesø og Karina Mellingen.

Enighet om lønnsoppgjøret
LO og NHO er enige om en ramme på 2,4 prosent for årets mellomoppgjør. 

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd 
Kristiansen på vei ut for å møte pressen etter å ha blitt 
enige om rammen for lønnsoppgjøret 2017. (Foto: Tri 
Nguyen Dimh/LO Media)

https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/tariff/artikler/lokale-lonnsforhandlinger/
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Medlemsmøte i Kristiansand

Det var lagt opp et variert program med både 
generelt og bransjespesifikt innhold.

På møtet gjennomgikk Adm. Direktør i NHO Service 
Anne-Cecilie Kaltenborn  medarbeider-
undersøkelsen. Tidligere informasjonsdirektør i 
NHO, Kåre Verpe gav så råd om mediehåndtering 
før direktør for arbeidsliv, Sigbjørn Mygland holdt et 
foredrag om arbeidsrett og sosiale medier.

Etter lunsj ble NHOs arbeidslivsbarometer 
gjennomgått av direktør Kenneth Stien i Arbeid og 
Inkludering. Etterpå ble det gitt en presentasjon om 
Ringer i Vannet og den verdien man står for ved å 
bistå folk inn i arbeidslivet, gjerne via 
bemanningsbransjen.

Så var det satt av 1,5 timer til bransjespesifikke 
parallell sesjoner. I bemanningsbransjen ble det satt 
fokus på markedssituasjonen, de politiske utfordringer 
vi møter i valgkampen samt konsekvenser av 
dommen fra Bergen Tingrett som er omtalt annet sted 
i nyhetsbrevet.

Etter dette ble man igjen samlet i plenum hvor det ble 
satt fokus på offentlig og privat samarbeid og 
utfordringer med dette. Ulf M. Singstad fra Jobzone
innledet om utfordringene man har på Sørlandet når 
det gjelder urimelig konkurranse fra NAV.

Til slutt gav Informasjonssjef Baard Fiksdal en 
presentasjon sin viktige bok «Vikar» som forteller ti 
historier om ansatte i bemanningsbransjen. 

Etter møtet samlet mange av deltakerne seg til sosialt 
samvær og hyggelig middag. 

På de regionale møtene legges det opp et spennende 
program hvor det både gis et generelt og et 
bransjespesifikt tilbud samt rom for nettverksbygging. 

Årets andre regionale medlemsmøte ble holdt i Kristiansand den 5. april. Igjen var 
bemanningsbransjen godt representert.

BEMANNINGSNYTT nr. 2/2017

Adm. Dir. Anne-Cecilie Kaltenborn åpner medlemsmøtet.

Regionale møter i NHO Service
I 2017 satser vi på bedre tilstedeværelse i regionene. Det kan være verdt å merke seg 
møtedatoer for vårt regionmøte i Tromsø og Bergen. 

Vi sees i Tromsø 30. august. Vi sees i Bergen 8. november.

Hvert kvartal vil vi arrangere et seminar utenfor 
Østlandsregionen for å komme tettere på våre 
medlemsbedrifter, både små og store.
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Den sterkeste optimisme på fire år

Det sesongjusterte nettotallet for antall arbeidsgivere 
som planlegger oppbemanning i neste kvartal, er 
+6 %, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkeds-
barometer. 

– Vi ser utvilsomt en gryende optimisme blant norske 
arbeidsgivere. Utsiktene er positive i både privat og 
offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive 
sektorer som bygg og anlegg, handel og service og 
offentlig sektor forventer stor vekst i netto 
sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.

Sammenlignet med forventningene fra samme kvartal 
i 2016 har ansettelsesforventningen steget i seks av 
ni observerte sektorer og fem regioner.

– Utviklingen vi ser for 2017 sammenlignet med 2016 
samsvarer godt med den forventede utviklingen i 
arbeidsmarkedet, sier Brath. 

Størst vekst i Nord-Norge

Nå går det mot lysere tider også på arbeidsmarkedet i 
Nord-Norge. Med en netto forventet 
bemanningsøkning på + 11 % er dette den mest 
optimistiske landsdelen i Norge. Nord-Norge har ikke 
hatt tilsvarende forventninger siden 2011. Det store 
taktskiftet i forventning kommer etter et snitt på 0 % 
for 2016, og en netto forventet bemanningsøkning på 
2 % i forrige kvartal.

– Etter et tregt 2016 signaliserer arbeidsgiverne i nord 
nå en gryende optimisme. Økt aktivitet i havbruk, 
reiseliv og teknologi gir utslag i en boom i regionens 
sysselsettingsforventninger, sier Brath.

Arbeidsgivere på Østlandet og Sør-Vestlandet har 
også sterke prognoser for det kommende kvartalet. 
Forventningene på Østlandet har nå økt tre kvartaler 
på rad og tallet for netto forventet bemanningsøkning 
ender på 7 %, som er det høyeste nivået på tre år. 
Sør-Vestlandet melder inn nok et sterkt kvartal, med 
og ender på 8 %. 

Høy aktivitet hos små bedrifter

Et stort bidrag til neste kvartals ansettelsesvekst 
kommer fra små bedrifter. Selskaper med mellom 50 
og 99 ansatte forventer enn netto forventet 
bemanningsøkning på 13 % i kommende kvartal. 

Mikro- og mellomstore arbeidsgivere har mer 
forsiktige bemanningsplaner, med og ender på 
henholdsvis 5 % og 4 % vekst. Store bedrifter, med 
mer enn 250 ansatte, forventer derimot å stå på 
stedet hvil i kommende kvartal.

– Etter at de store bedriftene økte bemanningen i 
forrige kvartal, forventer vi at de små og 
mellomstore nå vil følge etter. Små og mellomstore 
bedrifter utgjør det store flertallet av arbeidsgivere i 
Norge, noe som betyr at disse tallene sannsynligvis 
betyr bedre og flere muligheter for jobbsøkere over 
hele landet, sier Brath.

Positive utsikter i privat sektor

Av de ni sektorene som er med i undersøkelsen, er 
det best utsikter i bygg og anlegg, som ender opp 
med en netto forventet bemanningsøkning 13 %. 
Forventningene i handel og service og offentlig 
sektor er også oppmuntrende, med en netto 
forventet bemanningsøkning på 9 %. Sammenlignet 
med andre kvartal 2016 er forventningene for 
industrisektoren nå hele 9 prosentpoeng sterkere.

Bare én sektor forventer netto nedbemanning. I olje 
og gass-sektoren forventer arbeidsgivere en 
nettoreduksjon i antall ansatte på -3 %. 
Sammenlignet med andre kvartal 2016 rapporterer 
arbeidsgivere en reduksjon på -8 prosentpoeng. 
Bemanningen i sektoren har vært fallende siden 
råvareprisene falt i 2014.studenter. 

Last ned rapporten her…

Norske arbeidsgivere forventer økning i ansettelsesaktiviteten i andre kvartal 2017, 
ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. – Vi har ikke sett så mye 
optimisme hos arbeidsgivere på fire år. Dette er gode nyheter for jobbsøkere i hele 
Norge, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

BEMANNINGSNYTT nr. 2/2017

http://www.mynewsdesk.com/no/manpowergroup/documents/manpowergroup-employment-outlook-survey-norway-q2-2017-65573
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Rapporten oppsummerer to års arbeid med å forstå 
bemanningsbransjen i lys av begrepet «bærekraftig 
fleksibilitet» og baserer seg på en blanding av 
kvalitative intervjuer med ansatte i bransjen og en 
spørreundersøkelse rettet mot de ansatte i 
bemanningsbedriftene for å se på deres forståelse og 
opplevelse av sin situasjon.

Rapportens hovedfunn
I sammendraget skrives det at ansatte i 
bemanningsbyrå representerer en relativt mangfoldig 
gruppe av arbeidstakere. For noen kan jobben i 
bemanningsbyrå være et første skritt ut av 
arbeidsledighet, for andre er det et strategisk steg inn 
på en arbeidsplass der man ønsker fast jobb. Det kan 
også være en arena for faglig utvikling, eller 
representere en periode i livet der man prøver ut og

forsøker å gjøre seg bevisst på hva man ønsker å 
jobbe med. Noen opplever også en uønsket 
situasjon ved å være utleid medarbeider for 
bemanningsbyrå på en arbeidsplass der de har 
jobbet i flere år, men ikke oppnådd fast stilling, 
mens enkelte også opplever frustrasjon ved at de 
ikke får nok oppdrag til at bemanningsbyråarbeid gir 
en økonomisk bærekraftig tilværelse.

Her er noen av hovedfunnene i rapporten:

• Flertallet av de innleide er nyutdannete eller 
kommer fra en situasjon der de var arbeidsledige.

• 43,5 prosent har ikke andre aktiviteter ved siden 
av å være utleid medarbeider for 
bemanningsbyrå. De vanligste sideaktivitetene 
er å være arbeidssøker eller å kombinere med 
annet arbeid utenfor bemanningsbyrå.

• Nesten halvparten er fornøyd med 
ansettelsestypen (kontraktstypen fast ansettelse 
uten garantilønn er den vanligste) nå, men de 
fleste ønsker seg, ikke overraskende, en ganske 
annen situasjon fram i tid. Vi kan anta at fast 
ansettelse er målet for de aller fleste.

• Godt over halvparten av de spurte jobber heltid. 
Blant de resterende oppgir 19,5 prosent å jobbe 
(lang) deltid, mens 21,4 prosent oppgir å jobbe 
19 timer i uka eller mindre for bemanningsbyrået. 
Det er noe differanse mellom ønsket og oppgitt 
arbeidstid.

• Rundt 45 prosent av vikarene har vært i 
bemanningsbransjen i mer enn ett år. Om lag like 
mange opplevde at siste oppdragskontrakt varte i 
3 måneder eller mer.

• Et flertall av utleide medarbeidere har kun jobbet 
for ett innleieforetak.

• Et stort antall utleide medarbeidere oppgir at det 
nåværende eller siste oppdraget for 
innleieforetaket har middels, lang eller meget 
lang varighet. Medianoppholdet hos siste 
innleieforetak er på mellom 3-6 måneder, men 
over 40 prosent sier de har vært utleid til det siste 
innleieforetaket i over 6 måneder.

Fortsetter på neste side…

BEMANNINGSNYTT nr. 2/2017

Ny rapport med fokus på bemanningsbransjen

I rapporten «Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten. Typologier av ansatte i 
bemanningsbransjen», som nettopp er presentert av forskere ved 
Arbeidsforskningsinstituttet på Høgskolen i Oslo og Akershus, gis en grundig og nyttig 
gjennomgang av bemanningsbransjen i Norge og dens ansatte.
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Opplevd situasjon hos vikarene
De innleide vikarene erfarer sin situasjon slik:

• Godt over halvparten oppgir at de aldri har stått 
ufrivillig uten oppdrag. 23,3 prosent svarer at de 
noen ganger har vært ufrivillig uten oppdrag, mens 
8 prosent svarer at de ofte har stått uten oppdrag.

• Det er mye vanligere å føle tilhørighet til 
innleieforetaket enn til bemanningsforetaket, og det 
er også flere som uttrykker en forventning om 
sosial inklusjon gjennom innleieforetaket enn 
gjennom bemanningsbyrået. Motivasjonen til 
vikarene er oftest preget av pragmatisme: Svar 
som «det var den jobben jeg fikk», «trenger 
ekstrainntekter», grei måte å komme seg inn i 
arbeidslivet/få seg en fast jobb får vesentlig større 
oppslutning enn «jeg synes det er spennende å 
være på forskjellige arbeids- plasser i kortere 
perioder» eller «jeg må finansiere andre 
prosjekter».

Visste du at det hvert år er 50 millioner mennesker i 
verden som får jobb via bemanningsbransjen og at 43 
millioner av dem får jobb som utleid medarbeider? 
Dette kan du lese om i rapporten. Der kan du også 
lese at 17% av dem er studenter som arbeider ved 
siden av studiene. Videre forteller rapporten at 31% 
av de som jobber i bransjen er yngre enn 25 år og at 
44% er kvinner. Når man slår sammen 
medarbeiderundersøkelsene som gjøres i de 
forskjellige land viser disse at 81% av de ansatte i 
bransjen er fornøyd med jobben.

Bemanningsbransjen representerer 1,7% av verdens 
årsverk og har en global omsetning på 417 milliarder 
Euro. Ved siden av de utleide medarbeiderne jobber 
1,5 millioner mennesker i bemanningsbedriftenes 
Administrasjon.

33% av ansatte i bemanningsbransjen var 
arbeidsledige før de fikk jobb der. Bare 21% gikk 
tilbake til arbeidsledighet etter oppdraget. 

• Det er en overvekt av ansatte som mener 
vikarjobben gjør det mulig å oppnå fleksibilitet 
gjennom å kombinere jobb, familie og fritid bedre, 
færre mener at denne jobben gir dem nok 
økonomisk trygghet til å etablere egen familie, og 
enda færre mener de har stabil nok jobb til å få 
banklån.

• Tilfredshetsvariabelen med klart høyest score er 
knyttet til hvor raskt man opplever å få oppdrag 
etter å ha tatt kontakt med bemanningsbyrået.

Rapporten som er skrevet av Dag Ellingsen, Anders 
Underthun, Christin Thea Wathne, Asbjørn Grimsmo 
og Mari Holm Ingelsrud gir et interessant bilde av 
bemanningsbransjen og er et nyttig verktøy for en 
dypere forståelse av bransjen og dem som jobber 
der. Her er også mye å lære for 
bemanningsbedrifter som vil øke tilfredsheten blant 
egne ansatte.

Last ned rapporten her.

43% av dem som begynte å arbeide i et 
bemanningsforetak hadde jobb før de begynte der. 
71% forble i arbeidslivet etter at man sluttet i 
bemanningsbransjen.

Ved å redusere friksjonsarbeidsledighet bidrar 
bemanningsbransjen til offentlige budsjetter ved å 
blant annet spare kostnader til 
arbeidsledighetsytelser. 

Dette er bare noe av det du kan lese om i 
«Economic Report 2017». 

Du kan laste ned rapporten her…
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Internasjonal statistikk fra bemanningsbransjen
Hvert år gir bemannings- og rekrutteringsbransjens internasjonale organisasjon, World 
Employment Confederation ut «Economic Report». Nå er 2017 utgaven lansert.

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Jakten-paa-den-baerekraftige-fleksibiliteten
http://www.wecglobal.org/index.php?id=110&tx_ttnews%5Btt_news%5D=716&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=41b403376f128290fbc1a632709a44d3
http://www.wecglobal.org/uploads/media/WEC_Economic_report_2017_Final.pdf
http://www.wecglobal.org/uploads/media/WEC_Economic_report_2017_Final.pdf
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ILO-møte om fremtidens arbeidsliv

På møtet ble det satt fokus på fremtidens arbeidsliv 
og hvordan man tror dette vil arte seg. I den 
forbindelse ble det også diskutert hvordan 
fremtidens arbeidsliv bør reguleres.

Mange av de diskusjonene man hadde på møtet går 
rett inn i diskusjonene rundt bemanningsbransjen i 
Norge. For eksempel ble det stilt spørsmål rundt 
hvordan fagbevegelselsen bør forholde seg til et 
mer fleksibelt arbeidsliv. Skal fagbevegelsen 
kjempe mot endringer av redsel for å miste makt 
eller må man gå inn for grunnleggende endringer i 
organiseringen? Her var president Philip Jennings i 
UNI Global Union veldig tydelig på at fagbevegelsen 
er nødt til å endre seg. Videre brukte han 
bemanningsbransjen som eksempel på hvordan det 
er mulig å formalisere det fremtidige fleksible 
arbeidslivet på en måte som gir arbeidstakere 
trygghet. Forhåpentligvis lytter også norsk 
fagbevegelse  til dette.

Andre diskusjoner man hadde gikk på om hva den 
tekniske utvikling vil bety for arbeidslivet. Vil 
klasseskillene øke? Vil det bli færre jobber og høyere 
arbeidsledighet? Vil det bli nye jobber som tar over for 
dem som forsvinner? Vil det bli færre arbeidsgivere og 
flere freelancere?

En utfordring som ble diskutert er hvordan man skal 
sikre fremtidige velferdstjenester hvis man ikke kan 
finansiere dette ved arbeidsgiveravgift og liknende. 
Bør nye skatter etableres?

De fleste er enige i at det fremtidige arbeidslivet vil bli 
betydelig mer fleksibelt enn dagens, og at det er en 
god løsning å holde utviklingen tilbake. Det sentrale er 
her at grunnleggende rettigheter i arbeidslivet sikres. 
Dette gjøres ved å ha fokus på personen som utfører 
arbeidet fremfor ivaretakelse av dagens strukturer. I 
dag er det 17% av verdens arbeidstakere som er i 
faste stillinger. Prosentandelen vil neppe stige. 
Samtidig må man sikre anstendige forhold i 
arbeidslivet. Dette gjøres ved å være åpne for nye 
strukturer og bygge et sikkerhetsnett rundt disse 
fremfor å tviholde på dagens. Bemanningsbransjen 
kan her spille en nøkkelrolle.

Det deltok en rekke nøkkelpersoner på møtet og 
diskusjonene var aktive og engasjerende. Det var lagt 
opp til god interaktivitet på møtet og både 
møtedeltakere i salen og de som fulgte konferansen 
via streaming kunne kommunisere med panelene via 
web-baserte verktøy. Også Twitter ble benyttet aktivt 
med tagen #ILOFOW. 

Les mer om konferansen her…
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Den 6.- og 7. april arrangerte ILO (International Labour Organization) en konferanse om 
fremtidens arbeidsliv «The Future of Work We Want» i Genève. Fagsjef Even Hagelien 
inngikk i delegasjonen som representerte World Employment Confederation.

Delegasjonen fra World Employment Confederation

Generalsekretær Guy Ryder i ILO.

Fra møtesalen hos ILO.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_550238/lang--en/index.htm
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Europeisk bransjestatistikk

Gjennomsnittlig økte omsatte timer i europeisk 
bemanningsbransje med 11%. Italia hadde den 
mest positive utviklingen med vekst på 26,1%. Også 
Finland (+25%), Østerrike (+14,1%) og Frankrike 
(+11,2%)hadde solid vekst fra året før. Dårligst 
utvikling var det Polen som kunne fremvise. På 
grunn av omlegging av den offentlige statistikken for

tysk bemanningsbransje er Tyskland midlertidig tatt ut 
av den europeiske bransjestatistikken.

Når det gjelder omsetningsutviklingen er det vekst i 
de fleste markeder. Finland og Italia har begge kraftig 
vekst. Utviklingen var også meget positiv i Sverige og 
Frankrike. For første gang på lenge hevder også 
Norge seg godt med en omsetningsvekst på 8,5%.
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World Employment Confederation Europe, bemanningsbransjens europeiske organisasjon 
samler inn og distribuerer europeisk bransjestatistikk i Agency Work Business Indicator
(AWBI). Her er statistikken som ble sendt ut i desember.
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NHO Service

Bransjeforeningen

Bemanning og Rekruttering

www.nhoservice.no

www.bemanningsbransjen.no

Fagsjef Even Hagelien

Telefon: 23 08 86 47

Mobil: 95 22 54 67

E-post: even.hagelien@nhoservice.no

Endringer i hoveddokument for Revidert Arbeidsgiver

Endringen som er gjort knytter seg til 
kontrollpunkt 5 om lønns- og arbeidsforhold. 
Endringen er tilføyd ved styremøte i bransjen 
den 3 april og omhandler først og fremst 
dokumentasjonskrav for bedrifter som bruker 
nettolønnsmetoden. Dette kan være aktuelt om 
bedriften har utsendte utenlandske 
medarbeidere. De aller fleste bedriftene 
praktiserer "bruttolønnsmetoden" og for disse vil 
ikke endringene bety noe i praksis.

Det er gjort en revisjon av hoveddokumentet for Revidert Arbeidsgiver. Endringene er 
gjeldende for alle kommende revisjoner. Versjon 1.2 (2017) av hoveddokumentet er lagt 
ut på www.revidertarbeidsgiver.no. 

Den 2. juni avholdes ekstraordinær 
generalforsamling i NHO Service. Det er 
to viktige saker som skal behandles: 

• Beslutning om fusjon mellom NHO 
Service og NHO Handel 

• Valg av valgkomité for styret i NHO 
Service. 

Les mer og meld deg på ekstraordinær 
generalforsamling her…

Ekstraordinær 
generalforsamling i  
NHO Service den 2. juni.

Det er også satt i gang et arbeid for å se på 
eventuelle endringer som følge av dom i 
Bergen Tingrett. I den forbindelse vil det 
sannsynligvis på styremøte den 6. juni bli 
vedtatt ytterligere endringer i hoved-
dokumentet. Det vil bli gitt løpende 
informasjon om dette til medlemmer og RA-
revisorer.

Last ned versjon 1.2 (2017) av 
hoveddokumentet for RA her.

Obligatorisk Revidert 
Arbeidsgiver
Fra nyttår er Revidert Arbeidsgiver (RA) 
obligatorisk for bemanningsbedriftene i NHO 
Service. Dette betyr at alle bedrifter må ha 
gjennomgått ekstern revisjon av rutiner og 
praksis innen ett år etter dato for innmelding i 
NHO Service. Flertallet av bedriftene har nå 
alt i orden. Siden det er nytt med obligatorisk 
ordning er det også en del som har fått 
utsettelse frem til ut juni. På det tidspunkt 
forventes det at alle som har vært medlem 
mer enn et år har RA på plass. Konsekvensen 
av å ikke gjennomføre RA er utmelding av 
organisasjonen. Les mer her.
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http://www.revidertarbeidsgiver.no/
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6693&categoryID=122
https://www.dropbox.com/s/z1idvve4prcpew6/RA-hovedokument.pdf?dl=1
http://revidertarbeidsgiver.no/

