
Den 22. juni arrangerte Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering sitt årsmøte. For første 
gang ble dette arrangert i tilknytning til bransjens store møteplass, #Bemanning2017.

Les mer om årsmøtet og #Bemanning 2017 fra side 5

Sett av den 17. og 18. oktober!

NHO Service inviterer alle medlemmer til å delta på 
generalforsamling og medlemsdager på Quality Hotel Expo
på Fornebu den 17. og 18. oktober. Vi legger opp et spennende 
program hvor det også inngår eget opplegg for vår bransje. 

Les mer her…

Les mer på side 2

Forslag fra  
regjeringen

Les mer på side 3

Fusjon mellom NHO 
Service og Handel

Les mer på side 4

Kvartalsstatistikken

4/2017

Årsmøte & #Bemanning2017

https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/generalforsamling-nho-service-2017/
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Mot bedre tider?

Bemanningsbransjen som dekker arbeidslivets 
midlertidige behov er et barometer på utviklingen i 
norsk økonomi. Når arbeidsmarkedet nå er i bedring 
vil det synes på aktiviteten i bemanningsbedriftene. 
Derfor er det ikke uventet at markedet for bransjen fra 
4. kvartal 2016 har vokst. Likevel er det verdt å merke 
seg at den lange perioden med nedgang fra 2013 har 
svekket bransjen med ca. 15%. Det er derfor på de 
fleste områder en stund til vi er tilbake på tidligere 
aktivitetsnivå.

I 1. kvartal økte bemanningsbransjens aktivitet med 
2,2%. Dette er justerte tall hvor man har tatt hensyn til 
at påsken i år kom i 2. kvartal. Effekten av dette er 
6,6%. På Sør- og Vestlandet som har vært preget av 
oljenedturen går det nå i riktig retning med en vekst 
på 1- og 3%. 

I 1. kvartal var det bare nedgang i forhold til året før i 
tre fylker. I resten var det vekst. Særlig positivt er 
det å se at solgte timer i Rogaland vokste med mer 
enn 10%.  Andel innleie i Norge av totalt antall 
årsverk er nå på 1,1%. Dette er marginalt høyere 
enn i 1. kvartal i 2016. Samtidig er det verdt å merke 
seg at dette nivået har ligget ganske flatt siden 
2006. Det høyeste vi har sett i 1. kvartal i den 
perioden er 1,2% og det laveste er 0,9%.

Mange opplever fortsatt et krevende marked. På 6 
av 13 områder er det nedgang i forhold til samme 
kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig 
nedgang i yrkesområdene lager og logistikk samt 
kontor og administrasjon. Samtidig er utviklingen 
positiv innen bygg, oppvekst og utdanning og IT.

Last ned statistikken her…

I 1. kvartal 2017 økte antall solgte timer i bemanningsbransjen med 2,2%. At bransjen 
igjen har vekst er et bevis på at norsk økonomi nå er i bedring etter en krevende tid 
med utfordringer i oljebransjen.
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Presisere begrepet fast ansettelse:

Vi er i utgangspunktet positive til at arbeidsmiljøloven 
skal presisere innholdet av en fast ansettelse. For å 
sikre forutsigbarhet og brukervennlighet, samt ivareta 
arbeidstakers rettigheter, er det viktig og riktig at en 
slik presisering skal gjelde for alle bransjer. 

Åpne for midlertidige ansettelser i bemannings-
bransjen ved utleie som dekker vikariater:

Vi synes også det er bra at regjeringen nå vurderer å 
åpne opp for en noe videre adgang til midlertidig 
ansettelse i bemanningsbransjen. Forslaget blir 
imidlertid for snevert når adgangen begrenses til bare 
å gjelde i tilfeller hvor kunden skal bemanne et 
vikariat. Bemanningsforetakets adgang til å ansette 
midlertidig bør være mulig i alle tilfeller hvor kunden 
selv kan ansette midlertidig (dvs. aml. § 14-9 nr. 1 a til 
e) – det bør være et prinsipp som departementet kan 
stå for. I praksis er de vanligste tilfellene hvor kunden 
leier inn tilfeller som faller inn under aml. § 14-9 nr. 1 
bokstav a og b – dvs. tilfeller hvor kunden har et 
midlertidig behov, være seg for å fylle et vikariat eller 
arbeidstopper, sesongvariasjoner etc. Vi kan ikke se 
at dette skal være problematisk all den tid også

vikariater gjelder et midlertidig og tidsbegrenset 
behov. Videre vil det i mange tilfeller være vanskelig 
å skille mellom vikariater og midlertidige behov, 
for eksempel fordi arbeidstaker vikarierer for et 
ubestemt antall personer. Bruk av innleie har til nå 
vært et alternativ til direkte midlertidig ansettelse 
uavhengig av om dette er for å dekke opp for 
midlertidig fravær (vikariater) eller et annet 
midlertidig behov. Slik bør det fortsatt være. 

Det vurderes en kvote for innleie innen bygg og 
anlegg.

NHO Service stiller seg 
avvisende til etableringer av 
kvoter for innleie da dette 
anses svært vanskelig å 
praktisere. Hvis man tenker 
seg en kvote på 
gjennomsnittlig prosent 
innleie i løpet av et år er vi 
svært usikker på hvordan 
dette skal utmåles og 
håndheves. Uklare regler 
som er vanskelig å 
håndheve vil først og fremst 
ha en negativ effekt for de 
seriøse bedriftene.

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

Regjeringen foreslår ny regulering av innleie
Regjeringen kommer i sommer til å sende på høring forslag til endring av regler som 
gjelder for bemanningsbransjen. Det er gjort sonderinger om følgende tiltak.

Regionale møter i NHO Service

Vi sees i Tromsø 30. august. Meld deg på her… Vi sees i Bergen 8. november. Meld deg på her…

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

Arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie

BEMANNINGSNYTT nr. 4/2017

http://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/vi-motes-i-tromso/
http://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/vi-motes-i-bergen/
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Sier ja til fusjon

En fusjon vil lede til den nye landsforeningen
NHO Service og Handel som vil få 6.369 
virksomheter, med over 88.000 årsverk. 
Landsforeningen blir nest størst i NHO-systemet 
etter Norsk Industri.

Vedtaket er som følger:

1. NHO Handel innlemmes som en del av NHO 
Service, der NHO Handel og NFVB blir nye 
bransjeforeninger i landsforeningen. Endringen får 
organisatorisk virkning fra generalforsamlingen i 
oktober 2017, med forventet synergi og økonomisk 
virkning fra 2018.

2. Nytt navn på landsforeningen blir NHO Service og 
Handel.

3. Ny kontingentmodell vedtas, med 
overgangsordning frem til 2020. Administrasjonen 
gis fullmakt til tilpasninger for de enkeltbedrifter der 
det er tvilstilfelle om ny kontingent.

4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre de 
organisasjonsendringene og stillings-
innplasseringene som følger av fusjonen, basert på 
nær dialog med de ansatte underveis.

5. Vedtektene for den fusjonerte LF endres slik at 
det slås fast at alle de 8 bransjene er representert i 
styret.

Bedriften og de tillitsvalgte, Hovedavtalens regler 
kl. 12:30 - 15:00
Samarbeidet med de tillitsvalgte kan være utfordrende. På 
dette kurset behandler vi de grunnleggende spillereglene om 
partssamarbeid på bedriften. God innsikt i reglene kan gjøre 
relasjonen til de tillitsvalgte enklere. Kurset går over en halv 
dag og holdes av erfarne forhandlere/advokater. 

Ekstraordinær generalforsamling i NHO Service gikk 2.juni med stort flertall inn for å tilrå fusjon 
med NHO Handel.

Kurs om Tariffavtaler og Hovedavtalens regler

Lurer du på hvordan et hovedoppgjør gjennomføres? Har du spørsmål om det er nødvendig å inngå en særavtale eller hvordan du 
skal få sagt den opp. Tenker du på om alle ansatte er dekket av AFP-ordningen. 

Kursavgift kr. 750,- pr. kurs for medlemmer 
Kursene organiseres som to halvdagskurs på samme dag. Det vil si at du kan velge å gå på ett kurs (halvdags) eller begge 
(heldagskurs). Begge kursene inkluderer lunsj.  Kursprisen inkluderer utskrift av aktuelle lovtekster og øvrig kursmateriale.

Kurs om tariffavtaler 
kl. 09:00 - 11:30
Disse og mange andre spørsmål vil du får svar på på dette kurset som 
tar for seg de viktigste tingene du må vite om tariffavtalesystemet. Vi 
tar utgangspunkt i avtalene som er mest brukt i servicebransjen. 
Kurset holdes av erfarne advokater/forhandlere og egner seg for 
daglig leder HR-ansvarlig. 

Den nye landsforeningen vil 
etter fusjon ha følgende 
bransjer (alfabetisk):
- Arbeid og Inkludering
- Bemanning og Rekruttering
- FDV
- Frisør og Velvære
- Handel
- Helse og Velferd
- Renhold og Eiendomsservice
- Sikkerhet og Beredskap

NHO Handels generalforsamling 
behandler saken 14.juni. 
Fusjonen skal endelig behandles 
på NHO Services ordinære 
generalforsamling i oktober.

Kurs om Tariffavtaler og Hovedavtalens regler er 3. oktober. Meld deg på her.

BEMANNINGSNYTT nr. 4/2017

Adm. direktør for NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn forklarer hva en 
fusjon vil bety for medlemmene.

https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/kurs-om-tariffavtaler-og-hovedavtalens-regler2/


5

Årsmøtet 2017 i havn

Delegatene representerte 44 virksomheter og 
60,8% av stemmene. På møtet ble det orientert 
om styrets arbeid og nytt budsjett og 
handlingsplan ble vedtatt. For fremtiden vil 
årsmøtene for Bransjeforeningen bli holdt om 
våren og ikke i tilknytning til NHOs 
generalforsamling om høsten, som tidligere var 
regelen. Halvårsmøtet har dermed blitt årsmøtet 
og kobles dermed sammen med bransjens årlige 
konferanse og sommermiddag.

Etter årsmøtet holdt fagsjef Even Hagelien et 
foredrag om status i bemanningsbransjen.

Styret for 2017-2018 er:

Leder: 
Maalfid Brath (ManpowerGroup)

Styremedlemmer:
Per Chr. Johansen (Centric)
Espen Hem Jakobsen (Jobzone)
Lena Owrum Vonka (Lenas Helsepersonell)
Carine Helgesen (Arena Personal)
Torben Sneve (Adecco)

Varamedlemmer:
Eivind Bøe (Randstad)
Per Arne Byhrø (People4You)

BEMANNINGSNYTT nr. 4/2017

På årets årsmøte som ble holdt på Næringslivets Hus i forbindelse med #Bemanning2017 den 
22. juni, ble styret gjenvalgt for en ny periode. Det ble fra valgkomiteen understreket at det er 
viktig med kontinuitet i styret med de utfordringene bransjen går inn i i tiden som kommer.

Styret 2017/2018: Per Arne Byhrø, Lena Owrum Vonka, Eivind Bøe, Carine Helgesen, Espen hem Jakobsen, Torben Sneve, Per 
Chr. Johansen og Maalfrid Brath.
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Fullt hus på #Bemanning2017

Som tidligere stillte bransjen mann- og kvinnsterkt
opp på møtet. Da møtet ble åpnet av styreleder 
Maalfrid Brath var det rundt 140 deltakere på plass.

Først ut var fagsjef for Bransjeforeningen Bemanning 
og Rekruttering, Even Hagelien. Han holdt et foredrag 
med tittelen «Bemanningsbransjen, Hva nå?» 
Normalt settes det i denne sammenheng mest fokus 
på markedsutvikling og økonomiske utsikter. Denne 
gang ble hovedfokus satt på bransjens rammevilkår 
og politiske utfordringer. Vi må være forberedt på 
endringer, sa han. Det er viktig å ivareta bransjens 
viktige rolle som inngangsport til arbeidslivet. Man må 
heller ikke glemme bransjens viktige bidrag til å skape 
omstillingsevne og sikre trygge jobber i Norge, 
fortsatte han.

Siste post før lunsj var Kahoot om bemannings-
bransjen. Konkurranseinstinktet ble hentet frem og 
engasjementet var på topp. Vinneren av Kahoot ble

Dag S. Hanssen fra CBA Fagformidling. Han 
dokumenterte meget gode kunnskaper om 
bransjespørsmål.

Etter lunsj holdt sjefsøkonom i NHO, Øystein 
Dørum, et spennende foredrag om tilstanden i norsk 
økonomi. Han pekte på at mye av den ekstreme 
oppgangen vi over mange år har hatt har vært tuftet 
på flaks men at verdiene har blitt ivaretatt med 
fornuft. I fremtiden kan vi neppe tufte norsk økonomi 
like mye på flaks. Dette stiller oss selvsagt overfor 
utfordringer.

Han konkluderte med at krise er avverget og at det 
vil være et syklisk oppsving i 2017 i forhold til året 
før. Medvinden (oljepenger, rente og krone) løyer og 
veksten vil derfor bare være moderat. Det er et stort 
omstillingsbehov og vi trenger nye eksportinntekter, 
ny verdiskaping, nye statsinntekter, nye jobber og 
mer effektivitet. Flere jobber i privat sektor er en del 
av dette svaret. Vi har et godt utgangspunkt men har 
enda ikke kommet ordentlig i gang.

Så var det tid for å møte selve hovedpersonen for 
vår bransje, nemlig vikaren selv. Informasjonssjef i 
NHO Service, Baard Fiksdal, har skrevet boken 
Vikar, hvor han har intervjuet en nåværende og 
tidligere vikarer om deres liv og hvorfor de har valgt 
å jobbe via bemanningsbransjen. Annelise Brun er 
en av disse. Hun arbeider som sykepleier via 
bransjen for å reise verden rundt. Hun tjener penger 
og har samtidig frihet til å bruke mye av livet på det 
som er viktigst for henne, å oppleve verden.

Fortsetter på neste side…

22. juni ble #Bemanning2017 arrangert. For første gang var møtet koblet opp mot 
bransjens årsmøte. Dette er bemanningsbransjens viktigste møteplass. Et sentralt 
tema var bemanningsbransjens markedsutsikter i et økonomisk og politisk perspektiv.

Fagsjef Even Hagelien (Foto: Baard Fiksdal). 

BEMANNINGSNYTT nr. 4/2017

Styreleder Maalfrid Brath åpner #Bemanning2017

Sjefsøkonom i NHO, Øysten Dørum om den økonomiske utviklingen.



7

Baard Fiksdal intervjuet Annelise Brun på scenen og 
hun representerte på en flott møte noe av det vi i 
bransjen er så stolte av, ønsket om frihet og 
tryggheten over å ta et annerledes valg.

Så var det tid for politisk debatt med tittelen «Hva vil 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre med 
bemanningsbransjen. Fra Ap stilte Lise 
Christoffersen, fra Sp kom Per Olaf Lundteigen og fra 
Høyre kom Stefan Heggelund. Alle tre sitter i Arbeids 
og sosialkomiteen på Stortinget.

Debatten ble frisk og vakte stort engasjement i salen. 
Flere gav tydelig uttrykk for at de føler seg meget 
sterkt angrepet i denne valgkampen og at man ikke 
finner seg i at det settes likhetstegn mellom sosial 
dumping og vår bransje. Vi bygger ikke et 
løsarbeidersamfunn men har en viktig funksjon som 

inngangsport og leverandør av nødvendig 
fleksibilitet. Stefan Heggelund gav tydelig uttrykk for 
at han har forståelse for dette og at høringen om 
eventuelle endringer i lovverket for vår bransje som 
vil bli sendt ut om kort tid er et virkemiddel for å 
ivareta en seriøs bemanningsbransje. Lise 
Christoffersen presenterte Ap sin politikk og var 
åpen for tettere dialog med bransjen. Jan Olaf 
Lundteigen var tydelig på at han ville ha bort 
muligheten til å avtale innleie ut over midlertidig 
behov. Alt i alt tydeliggjorde debatten standpunkter 
som partiene tar med seg inn i valgkampen. Vi som 
bransje står foran en spennende tid.

Adm. direktør i NHO Service, Anne-Cecilie 
Kaltenborn avsluttet dagen med å overrekke et 
diplom til bransjen som viser dens samlede bidrag til 
verdiskapningen i Norge. Som bransje har vi mye å 
være stolte av.

BEMANNINGSNYTT nr. 4/2017

Annelise Brun og informasjonssjef i NHO Service Baard Fiksdal

Stefan Heggelund (H), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Lise Christoffersen (Ap).

Kommunikasjonsdirektør i NHO, Christian Chramer ledet 
debatten mellom Høyre, Ap og Sp.

Anne-Cecilie Kaltenborn overrekker diplom til bemanningsbransjen ved Maalfrid Brath.
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– Utviklingen i ventede nettoansettelser over tid 
indikerer en gryende optimisme blant arbeidsgivere, 
men vi er ikke ute av skogen riktig ennå, sier 
konsernsjef i ManpowerGroup Maalfrid Brath.

Ifølge ManpowerGroups ferske arbeidsmarkeds-
barometer er det 6 prosentpoeng flere norske 
arbeidsgivere som planlegger oppbemanning enn 
nedbemanning i tredje kvartal 2017, justert for 
sesongvariasjoner.

To nøkkelsektorer bidrar sterkt til de positive utsiktene 
på nasjonalt nivå. Industrisektoren og bank-, finans-
og eiendomssektoren rapporterer begge tosifrede 
bemanningsutsikter. Veksten siden samme kvartal i 
fjor er på henholdsvis 19 og 11 prosentpoeng.

– Bemanningsutsiktene i industrisektoren har lenge 
vært på et lavt nivå, men henter seg nå inn igjen i 
samme tempo som vi så i 2011, etter finanskrisen. 
Vår undersøkelse støtter dermed andre 
undersøkelser, som har vist positive signaler for norsk 
industri.

Midt-Norge tar topplassering

Landets mest optimistiske arbeidsmarkedsutsikter 
finner vi i Midt-Norge. Med netto bemanningsutsikter 
på +16 % har regionen en økning på 20 prosentpoeng 
siden samme tid i fjor. De sesongjusterte 
ansettelsesutsiktene fra arbeidsgivere i Midt-Norge er 
hele 10 prosentpoeng høyere enn 
landsgjennomsnittet. Det er den største marginen en 
region har hatt siden 2013.

– Én av fem arbeidsgivere i Midt-Norge planlegger å 
bemanne opp i perioden juli til september. Det er 
dobbelt så mange som gjennomsnittet på landsbasis. 
Disse tallene støtter opp under andre meldinger vi får 
fra regionen. De bekrefter at Midt-Norge er i ferd med 
å få opp farten, sier Brath.

Arbeidsgivere i Osloområdet og Østlandet for øvrig 
rapporterer de svakeste regionale utsiktene for tredje 
kvartal, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter 
på +1 %. Utsiktene faller med henholdsvis -3 og -6 
prosentpoeng fra forrige kvartal.

Aktivitetsnivået på Østlandet for øvrig har også roet 
seg det siste året. Her forventer 86% av 
arbeidsgiverne forventer ingen endringer i antall 
ansatte i 3Q 2017 sammenlignet med 73 % i 3Q 
2016.

Olje og gass-sektoren: fortsatt negative utsikter

Av de ni sektorene i arbeidsmarkedsbarometeret, er 
utsiktene dårligst innenfor olje og gass. Med netto 
bemanningsutsikter på -4 % for 3Q 2017, fortsetter 
den nedadgående trenden med en årlig reduksjon i 
bemanningsutsikter på -6 prosentpoeng. 
Vedvarende lav oljepris er fortsatt en viktig 
forklaring, med nye varslede nedskjæringer den 
siste måneden.

To sektorer: Bygg- og anlegg og Landbruk, 
skogbruk og fiske, melder om utsikter sterkere enn 
den langsiktige trenden, med henholdsvis +10 % og 
+9 %. Arbeidsgivere innen Handel og service venter 
også oppbemanninger i sommermånedene, med 
utsikter på +6 %.

De mest skuffende utsiktene kommer fra Transport 
og logistikk-sektoren, hvor de netto sesongjusterte 
bemanningsutsiktene er -1 % for neste kvartal, ned -
7 prosentpoeng fra forrige kvartal og -9 
prosentpoeng siden tredje kvartal i fjor.

Store og små arbeidsgivere leder an

Vi venter en økning i ansettelsestakt i alle fire 
bedriftsstørrelser i tredje kvartal 2017. Store (mer 
enn 250 ansatte) og små (50-99 ansatte) bedrifter 
planlegger oppbemanninger, med 
bemanningsutsikter på +8 %. De minste bedriftene 
(færre enn 50 ansatte) er mer forsiktige i sine 
anslag, med +5 %.

– De største selskapene har gjenvunnet tempo de 
siste kvartalene. Utsiktene for tredje kvartal 2017 er 
nå på nivåer vi ikke har sett siden oljeprisfallet i 
2014. Dette er gode nyheter for hele 
arbeidsmarkedet, sier Brath.

Last ned rapporten her…

Gryende optimisme i arbeidsmarkedet
For andre kvartal på rad er det ventet oppbemanninger over hele landet, ifølge 
ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2017.

BEMANNINGSNYTT nr. 4/2017

https://www.nhoservice.no/contentassets/94a809f78d15407ababaf25baed8178b/meos-norway-q317.pdf
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– Jobben er grunnen til at jeg lærte norsk

Agata Sawicka flyttet fra Warsawa til Oslo i 2015 for å 
bo med sin norske kjæreste. Med mastergrad, 
erfaring fra Citi Bank i Warsawa, og engelsk, spansk 
og polsk språk i bagasjen, håpet hun det ville gå greit 
å få jobb i Norge. Men det første året i Norge var tøft. 
Hun måtte ta til takke med forskjellige 
restaurantjobber.

– Jeg var glad for å være i jobb, men brukte ikke 
kunnskapen og erfaringen min. Jeg ønsket å bidra 
mer, sier hun. Damen saumfarte stillinger innen 
antihvitvasking, bank, markedsføring og 
administrasjon.

– Jeg trodde det skulle bli lettere å få en bra jobb i 
Norge. Men etter intervjuene ringte arbeidsgiverne 
aldri tilbake. Jeg hadde riktig erfaring, men snakket 
ikke godt nok norsk.

"Jeg oppdaget at jeg kunne norsk bedre enn jeg 
trodde"

I restaurantjobbene var det flest svensker og 
franskmenn, og alle snakket engelsk sammen. Det 
var ikke riktig arena for å lære norsk. I februar 2016 
begynte Agata på språkkurs.

– Språkkurset var nyttig for å lære grammatikken, 
men det er nødvendig å praktisere språket mer for å 
lære ordentlig. Å snakke med nordmenn om vanlige 
ting, sier hun. Noen måneder senere fikk Agata
intervju hos Manpower for jobber i banksektoren.

– På intervjuet hos Manpower spurte jeg om jeg

kunne snakke engelsk. De ba meg om å prøve 
pånorsk. Da oppdaget jeg at jeg faktisk kunne 
språket mye bedre enn jeg trodde!

I november 2016 løsnet det. Telefonen fra 
Manpower kom på en torsdag. Den påfølgende 
mandagen var Agata på jobb i Nordea.

– I dag stortrives jeg i Nordea med arkivering og 
håndtering av informasjonsforespørsler fra kunder 
og offentlige instanser. Jeg gleder meg til å gå på 
jobb hver dag, smiler hun.

Profileres for tyngre oppgaver

– På jobben snakker jeg nå norsk hele tiden. 
Kollegaene mine er hyggelige, og jeg er ikke redd 
for å spørre om hjelp eller å snuble i noen ord av og 
til. Jeg hadde ikke lært norsk like raskt uten denne 
muligheten, sier hun. Agata føler Manpower var en 
god vei inn i det norske arbeidslivet. Hun får gode 
tilbakemeldinger, og profileres nå for tyngre 
arbeidsoppgaver innen bank og finans.

– Manpower følger deg tett. Selv om jeg hele tiden 
gir uttrykk for at jeg er fornøyd der jeg er nå, tar de 
kontakt når det dukker opp stillinger som er 
relevante for erfaringen jeg har, sier hun, og legger 
til:

– Kanskje kan jeg få en enda mer relevant stilling i 
Nordea etter hvert. Nå trives jeg først og fremst 
veldig godt med jobben og kollegaene mine. Her 
føler jeg meg som alle andre, og ikke som en 
innflytter. Jeg føler meg viktig.

Agata Sawicka (28) var høyt utdannet, men språkbarrieren sto i veien for relevant jobb 
i Norge. Gjennom Manpower fikk hun jobb i Nordea, hvor hun lærte norsk i rekordfart.

Språkbarrieren sto i veien for relevant jobb i Norge for Agata Sawicka (28) (Foto: Manpower). 
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Målingen som EPSI har gjennomført viser ganske 
tydelig at bedriftene har høye forventninger til 
bemanningsselskapene sine. Høye forventninger er 
tegn på at kundene er engasjerte. - Det er bra, men 
selskapene må også levere en kvalitetsopplevelse 
rundt produktene og tjenestene som matcher de 
løftene som er gitt til kundene. Her svikter det for 
mange bemanningsselskaper, sier Fredrik Høst i 
EPSI Norge.

Manglende kompetanse og språkkunnskaper

En god del kunder opplever blant annet at det loves 
fagkompetanse og språkferdigheter i innsalget, noe 
som byråene senere ikke klarer å innfri. Det etterlyses 
derfor et bedre grunnarbeid i rekrutteringsprosessen, 

bedre informasjon og tettere oppfølging av 
kandidater. Dette gjelder særlig i byggebransjen. 

Jobzone - beste praksis i god service?

Med en samlet indeksverdi på 78,1 på 
servicekvalitet leverer bemanningsbyråene et 
høyere servicenivå enn alle de andre bransjene 
som EPSI måler. Med det fremstår bransjen som 
"beste praksis" innen servicekvalitet.

Jobzone kan vise til sin beste kundetilfredshet i 
målingens historie. De har fremgang på de fleste 
områder og yter - ifølge kundene - topp service. Det 
er likevel samlegruppen med de øvrige 
bemannings-selskapene som totalt 
sett kommer best ut, men de faller tilbake og merker 
nok konkurransen fra de store.

Hvordan håndtere klagende kunder

Hver tredje bedrift har klaget til sitt 
bemanningsselskap i løpet av det siste året. Med 
såpass mange klagende kunder burde man forvente 
dårligere kundetilfredshet, men bemanningsbyråene 
får mange bra tilbakemeldinger ved at de yter topp 
service og er raske til å håndtere de klagene som 
oppstår. Dette oppleves som positivt av kundene. 

EPSI Norge har utarbeidet en rapport som gir 
dypere innsikt i studien. Les og lær mer her; 
www.epsi-norway.org

Svært høyt servicenivå i bemanningsbransjen
Til tross for en liten tilbakegang leverer bemanningsbransjen fortsatt gode tall på 
kundetilfredshet. Nye studier utført av EPSI Norge viser at bemanningsbyråene både er tett 
på sine kunder og yter et svært høyt servicenivå. Dette bidrar til å skape gode 
kundeopplevelser. En viktig problemstilling bemanningsselskapenes må ta tak i er at de 
tilsynelatende lover kundene mer enn de klarer å innfri.

Verdenskongress i Paris
World Employment Confederation arrangerer årets 
verdenskongress for bemanningsbransjen i Paris fra 27.- til 29. 
september.

På denne konferansen vi også den internasjonale 
bemanningsbransjeorganisasjonen feire sitt 50-års jubileum.

Les mer og meld 
deg på her!
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EUs kommisjonær for arbeid og sosiale saker, 
Marianne Thyssen gav tydelig uttrykk for at EUs 
arbeidsmarked og pensjonssystem må moderniseres 
for å møte de nye utfordringene vi nå står overfor med 
et stadig mer fleksibelt arbeidsmarked. Hun var klar 
på at rettigheter må gjenspeile nye måter å arbeide 
på og ikke bare være basert på de tradisjonelle 
arbeidskontraktene. Vi må sikre at dagens arbeid, 
enten det er freelancere, selvstendige

næringsdrivende eller plattformsøkonomiarbeidere, 
bygger rettigheter for fremtiden, sa hun.

Hun gav anerkjennelse til den ansvarlige og 
moderne bemanningsbransje sektoren som arbeider 
i første linje og bidrar til å gi folk en fot innenfor 
arbeidslivet og bidrar til et effektivt arbeidsliv. Hun 
sa at bransjen kan være aktive partnere i å sikre at 
folk ikke faller utenfor arbeidsmarkedet og at man 
arbeider for å viske ut avstanden mellom dem som 
arbeider på permanente kontrakter og de som 
arbeider fleksibelt.

Adm. direktør i World Employment Confederation, 
Denis Pennel, understreket at fremtidens arbeidsliv 
starter nå og at hovedtrendene er «on demand
economy», «global supply chain management», nye 
holdninger til arbeid, åpnere tilgang på kunnskap og 
kompetanse og digitalisering. Dette ble omtalt som 
biodiversity. For å håndtere fremtidens 
arbeidsmarked er det viktig å akseptere et bredere 
spekter av arbeidsavtaler, sette fokus på å beskytte 
de mest utsatte gruppene, i større grad støtte opp 
rundt tre-parts kontraktsforholdene som er kjernen i 
bemanningsbransjen, bidra til rettferdige 
konkurranseforhold mellom alle typer arbeid og 
fornye pensjonssystemene slik at de i større grad 

kan overføres 
og kompensere 
for usikkerhet 
knyttet til 
fleksible former 
for arbeid.

World 
Employment
Confederation
har skrevet et 
«white paper» 
hvor man 
kommer med 
en rekke 
anbefalinger til 
beslutnings-t
akere i EU. 

Last ned 
dokumentet 

her…

Bemanningsbransjen møtte EUs arbeidsminister.
World Employment Confederation, bemanningsbransjens internasjonale organisasjon, 
arrangerte sitt «Strategic dialogue meeting» i Brussel den 21. juni. På møtet deltok en 
rekke sentrale politikeeere og beslutningstakere på EU-nivå.
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http://www.weceurope.org/fileadmin/templates/eurociett/docs/position_papers/2016_WEC-Europe/WEC-Europe___The_Future_of_Work_-_What_role_for_the_employment_industry.pdf
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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

Revidert Arbeidsgiver

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 juli. 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.

Fra nyttår er Revidert Arbeidsgiver (RA) 
obligatorisk for bemanningsbedriftene i 
NHO Service.

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

Kurset er ment for deg med leder- eller 
personalansvar. Basert på våre erfaringer fra 
medlemsbedriftene, har vi laget et kurs som 
tar for seg juridiske problemstillinger dere 
som arbeidsgiver møter i hverdagen. 
Hovedtemaene vil være:

• Ansettelse

• Arbeidstid

• Oppsigelse/avskjed grunnet arbeidstakers 
forhold

Les mer om kurset og meld deg på her…

Kurs i arbeidsrettSøk støtte
Forskningsrådet lyser nå ut et rekordhøyt 
beløp til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

− Støtte til forskning og innovasjon gir 
bedriftene mulighet til å tenke langsiktig. 
Forskningsrådets rekordstore utlysning på 
1,12 milliarder kroner er et viktig skritt på 
veien mot å løfte norsk næringslivs 
konkurransekraft gjennom innovative 
produkter og tjenester, sier næringsministeren 
Monica Mæland i en pressemelding. 

Mer her
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https://www.nhoservice.no/politikk/rammebetingelser/2017/11-milliarder-kroner-til-innovasjonsprosjekter/

