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Bli med på trendkonferanse
og hagefest den 29. august!
Den 29. august byr vi på en spennende ettermiddag med
fokus på trender i arbeidslivet. Benytt også anledningen til å
bygge nettverk med kollegaer og fagfolk på den årlige
hagefesten til NHO Service og Handel.

Ny arbeidskontrakt ved
utleie til bygg
Les mer på side 2

Kevin Green - leder og gründer, Whats Next Consultancy.
"Hvordan blir fremtidens nærings- og arbeidsliv? Kevin Green er
tidligere HR-sjef i British Mail og mangeårig leder av REC som er
bemannings- og rekrutteringsbransjens organisasjon i Storbritannia".

Årsmøtet og
#Bemanning2019

Sigrun Stenseth, Innholdsrådgiver, Trigger.

Les mer på side 6

"Generasjon Z. Hvordan engasjerer vi å nå de som er på, men dog så
vanskelig å nå? Hvilke trender påvirker de yngre målgruppene?«
Torgeir Waterhouse, dir. internett og nye medier, IKT Norge.
"Hvordan påvirker digitaliseringen samfunn, byer og mennesker. Det
handler om å forstå og handle!
Oddgeir Garnes, kommersiell direktør, Google, Norge.
"Hvordan påvirker Google både oss forbrukere og næringslivet?"
Les mer og meld deg på her…

Kurs i ny arbeidsavtale
Les mer på side 10
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Ny arbeidskontrakt ved utleie til bygg
Bemanningsbransjen innen bygg har over tid vært under et meget sterkt politisk
press og det har utviklet seg en reell risiko for at innleie til bygg og anlegg vil bli
forbudt, helt eller delvis. Vi så det derfor nødvendig å gjøre konkrete grep for å sikre
fortsatt bærekraftig utvikling i bransjen.
NHO Service og Handel erkjenner at det er spesielle
utfordringer knyttet til bemanningsvirksomhet i
bygningsbransjen. Med ønske om å sikre ryddige
forhold i bemanningsvirksomhetene og å ivareta en
positiv utvikling i fremtiden, gikk NHO Service og
Handel og Fellesforbundet for en tid tilbake i dialog
om en egen arbeidskontrakt for personell som leies ut
til bygg.
Styret for bransjeforeningen tok initiativ til
forhandlingene og utnevnte bransjerepresentanter
som deltok aktivt i prosessen. Dialogen har vært
konstruktiv og etter en tids forhandlinger om
avtaletekst oppnådde man den 13. juni en enighet om
en felles avtaletekst.

I august vil det bli satt opp kurs i den nye kontrakten.
Det legges opp til at kursene blir overført via 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 brabnsjen, og søke om medlemskap
via Facebook gruppen NHOSHBEM. Opptak fra
informasjonsmøtet som ble holdt den 17. juni er
tilgjengelig der nå.

Kontrakten sikrer ansatte i bemanningsbedrifter en
økt forutsigbarhet for når de skal jobbe, og hvor mye.
Det er videre et klart uttrykt mål både fra
Fellesforbundet og NHO Service og Handel at flest
mulig ansettes i høye stillingsprosenter.
Avtalen ble godkjent av styret 14. juni. Mandag den
17. juni ble det avholdt informasjonsmøte for
bemanningsbedrifter som driver innen bygg. Møtet
ble også overført på bransjens lukkede Facebook side,
NHOSHBEM. På årsmøtet den 18. juni ble det
besluttet å gjøre egen arbeidsavtale for bygg
obligatorisk for medlemmer som leverer personell på
dette yrkesområdet. Dette blir gjort ved å legge inn
krav om dette i Revidert Arbeidsgiver.
At det har vært mulig å fremforhandle en avtale
mellom bransjen og Fellesforbundet er historisk og vil
forhåpentligvis bidra til å skape større politisk ro
rundt hele bemanningsbransjen. Dette viser at den
norske modellen virker og at arbeidslivets parter, også
på bemanningsbransjens område, kan løse
utfordringer gjennom konstruktiv dialog.
Selve kontrakten er lagt ut på web under
«standardkontrakter» som du finner ved å gå inn på
våre medlemssider. Så snart de er klare vil også
engelsk og polsk oversettelse av kontrakten gjøres
tilgjengelig der.

Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, og Anne-Cecilie Kaltenborn,
adm direktør i NHO Service og Handel, er begge fornøyde med den nye
avtalen.

For å oppnå ønsket effekt, er målet at de nye
kontraktene blir implementert i bransjen så raskt som
mulig. Til høsten er det viktig landsmøte i
Fellesforbundet og vi må være forberedt på at man
der vil sette fokus på hvordan bemanningsbransjen tar
de nye kontraktene i bruk og hvordan utviklingen i
stillingsprosenter går.
Det vil i september bli gjort en ny undersøkelse blant
medlemmer som leverer til bygg om stillingsprosenter.
Denne er det svært viktig at flest mulig besvarer. Det
er da viktig at vi kan synliggjøre at andel høye
stillingsprosenter blant byggpersonell i bransjen
vokser.
Les mer her…
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4 av 10 får ikke nok kvalifisert arbeidskraft
Bemannings- og rekruteringsbransjen blir trolig meget viktig fremover. Nær 4 av 10
bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, viser NHO-rapport.
Sterk sysselsettingsvekst har ført til manglende tilgang
på kvalifisert arbeidskraft, og 38 prosent av
bedriftene i NHO-undersøkelsen sier at dette nå er et
stort problem.

sammenheng med den underliggende
konjunktursituasjonen, moderat oppgangskonjunktur
over to år. Andre ligningende stemingsundersøkelse,
som Norges Banks Regionale nettverk, viser samme
økende tendens.
Handel er lunken
Rapporten "Økonomisk overblikk 2/2019" viser at det
meste av næringslivet forventer at oppsvinget i norsk
økonomi vil fortsette, men i varehandel og reiseliv er
stemningen lunken.
Den gode stemningen avspeiler at oppsvinget i norsk
økonomi fortsetter. I første kvartal var år/årveksten i
Fastlands-BNP på 2,4 prosent, som er godt på linje
med den underliggende marsjfarten de to siste årene.
Oljeinvesteringer er motor
NHO kutter prognosen for fastlandsveksten i år til 2,3
prosent fra 2,5 prosent i mars-rapporten. De neste to
årene spår NHO en vekst på 2,3 og 2,0 prosent, ned
fra henholdsvis 2,4 og 2,3 prosent.
En viktig bidragsyter til veksten er økte
oljeinvesteringer, og på bakgrunn av Statistisk
sentralbyrås siste investeringstelling justerer vi opp
anslått vekst i oljeinvesteringene i år og neste år. Til
tross for dette jekkes anslått vekst i
fastlandsøkonomien ned til gjennomsnittlig 2,2
prosent for årene 2019-21, to tideler lavere enn sist.
Dette er fortsatt over anslått trendvekst, slik at
ledigheten ventes å avta noe, til 3,5 prosent neste år.

Mangelen på arbeidskraft er økende, men er ikke
veldig høy i historisk sammenheng. Den økende
andelen mangel på kvalifisert arbeidskraft må sees i

Se rapporten (pdf)

Kurs i ledelse, organisasjonskultur og konflikthåndtering
NHO Service og Handel gjentar suksessen fra
2018/2019 og presenterer LOK#2, kull nr. 2, av det
eksklusive ledelsesprogrammet skreddersydd for oss i
samarbeid med School of Management ved OsloMet .
Programmet går over 2 samlinger på 5 dager. Den
første samlingen er i Norge og den andre i Portugal.
Les mer her…

BEMANNINGSNYTT nr. 4/2019

4

Norske arbeidsgivere vil ansette flere
Optimismen i arbeidsmarkedet øker, men rett kompetanse er mangelvare. Dette viser
nye tall fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for 3. kvartal.
På Østlandet har ikke optimismen vært så stor på åtte
år. Også i resten av landet skyter ansettelsesplanene
fart. Nord-Norge rapporterer at de vil øke
ansettelsestakten vesentlig i tredje kvartal. På
SørVest-landet og i Midt-Norge planlegger også
arbeidsgiverne å ansette flere.
Ifølge Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup,
fører høyere temperatur i arbeidsmarkedet også med
seg økte utfordringer for arbeidsgivere, som
saumfarer markedet etter rett kompetanse.

på tross av at det på samme tid er 100 000
arbeidsledige. En viktig årsak er at kompetansen som
kreves for å fylle jobbene, ofte er vanskelig å finne.

Utfordringene med å få tak i rett kompetanse har fått
eksperter i OECD til å advare om at veksten i norsk
økonomi kan bremse opp.
– Virksomheter må tenke annerledes for å løse
utfordringen. Når man ikke får tak i kompetansen man
trenger gjennom stillingsutlysninger, er samarbeid
med andre eller å utvikle kompetansen internt gode
alternativer, sier Brath.
Det snakkes stadig mer om at norsk arbeidsliv trenger
ulike former for «lynutdanning», en utdanningsform
der arbeidssøkere kan tilegne seg kunnskapen
markedet etterspør mens de allerede er i jobb. I juni
startet ManpowerGroup og Høyskolen Kristiania et
forpliktende samarbeidsprosjekt kalt Manpower
Academy. Formålet er å tilby skreddersydde jobb- og
utdanningsløp hvor deltakerne får fagutdanning i
tillegg til jobb og lønn under hele løpet. Manpower
Academy vil i første omgang utdanne kandidater innen
helsefag, logistikk, oppvekstfag og salg og service.
– Manpower Academy er en vinn-vinn for
medarbeider og arbeidsgiver. Medarbeideren får mer
utdanning innen sitt felt samtidig som de jobber og får
lønn, og bedriften får kompetanseøkning hos
medarbeidere de allerede har et forhold til, sier Brath.
Bred optimisme i arbeidsmarkedet

Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer
undersøker også ansettelsesplanene til ulike sektorer. I
flere kvartaler har olje- og gassnæringen og bank- og
finans vært blant de mest optimistiske næringene i
flere kvartaler, og i begge næringene er det flere
arbeidsgivere som planlegger å øke bemanningen til
høsten enn det er som vil nedbemanne.

– Mange norske virksomheter sliter med å nå
vekstmålene sine fordi de ikke får tak i menneskene
de trenger. Rett kompetanse til rett tid er avgjørende
for at norske bedrifter skal kunne være lønnsomme
og konkurransedyktige, sier Brath.

Også innen bygg og anlegg og industrisektoren peker
pilene oppover, hvor det er flere arbeidsgivere som
planlegger å oppbemanne denne høsten, enn det var i
fjor på samme tid.

Det stramme arbeidsmarkedet er en utfordring for
norsk næringsliv. Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse fra
mai i år, er det 60 000 ubesatte jobber i Norge, dette

Kvartalets sterkeste bemanningsutsikter kommer fra
akvakultur, landbruk og skogbruk-sektoren, der hver
tredje arbeidsgiver planlegger å ansette flere.

Last ned MEOS Q3 2019…
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Økt mangel på arbeidskraft
NAVs bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til
sammen utgjør nærmere 60 000 personer, en økning på 15 000 på ett år. Samtlige
fylker venter sysselsettingsvekst i 2019. Resultatene fra årets undersøkelse tyder på
at norsk økonomi vil fortsette i en positiv retning. Dette er positive nyheter for
bemanningsbransjen.
Én av fire bedrifter forventer å øke bemanningen det
kommende året, 11 prosent venter reduksjon, mens
64 prosent ikke forventer noen endring.

Det er også variasjoner mellom næringene.
Informasjon og kommunikasjon er næringen med
høyest nettoandel bedrifter som venter
sysselsettingsvekst det kommende året. Optimismen
Én av fem bedrifter oppga at de hadde hatt
innen bergverksdrift og utvinning er nesten tilbake til
rekrutteringsproblemer de siste tre månedene. Dette nivået til før oljekrisen, og det ventes
er en økning fra foregående år. Det er i Oslo og Vestsysselsettingsvekst innen samtlige industrinæringer
Viken det er høyest andel bedrifter med rekrutterings- det kommende året. Kun innen offentlig forvaltning at
problemer, mens den er lavest i Agder og Trøndelag.
det er flere virksomheter som forventer å
Hele 36 prosent av virksomhetene innen næringen
nedbemanne enn oppbemanne.
helse- og sosialtjeneste har opplevd og ikke fått
ansatt kompetansen de søkte etter de siste tre
månedene.
Størst mangel innen bygg og anlegg og helse
Ser vi på yrkesgrupper, er det størst mangel på folk
innen bygg og anlegg, anslått til 14 300 personer.
Dette er 6 400 flere enn i fjor. Virksomhetene trenger
i størst grad flere tømrere og snekkere, elektrikere og
rørleggere. Det er også høy mangelinnen helse, pleie
og omsorg, estimert til 12 750 personer, 950 flere enn
for ett år siden. Sykepleiere er enkeltyrket, uavhengig
av næring, det er størst mangel på i Norge. NAV har
estimert at det nå mangler 4 500 sykepleiere og 1 100
spesialsykepleiere.
Det er også stor mangel på arbeidskraft innen
ingeniør- og IKT-fag med 6 500 personer. Det har vært
lav ledighet innen helse, pleie og omsorg i flere år,
mens bygg og anlegg og ingeniør- og IKT-fag er blant
gruppene som har opplevd størst nedgang i
ledigheten det siste året.
Forskjellige forventninger i fylker og næringer
Det ventes sysselsettingsvekst innen samtlige fylker i
2019, men det er geografiske forskjeller. Bedriftene i
Nordland og Vestfold og Telemark er de mest
optimistiske, mens bedriftene i Vestland og Innlandet
relativt sett er mindre optimistiske. Man ser mindre til
de regionale forskjellene som har preget arbeidsmarkedet de siste årene grunnet nedgangstidene i
oljebransjen.

NAVs Bedriftsundersøkelse kommer én gang i året, og
kartlegger etterspørselen etter og mangel på
arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte
næring.
Les mer i NAVs Bedriftsundersøkelse for 2019

BEMANNINGSNYTT nr. 4/2019

6

Årsmøte og #Bemanning2019
18. juni deltok rundt 200 medlemmer på årsmøtet til Bransjeforeningen Bemanning og
Rekruttering samt #Bemanning2018. Som vanlig var det fullt hus.
Så var det sjefsøkonom i Sparebank1 Markets, Harald
Magnus Andreassen som inntok talerstolen. Under
overskriften «Økonomien og arbeidsmarkedet» gav han et
godt og underholdene innblikk i utviklingen av norsk
økonomi. Han benyttet flere indikatorer for å synliggjøre
dette, blant annet bransjestatistikken til
bemanningsbransjen.

Styreleder Maalfrid Brath ønsker velkommen.

På årsmøtet ble handlingsplan og budsjett for 2019
vedtatt. Det ble vedtatt endringer i Revidert arbeidsgiver
som innebærer at egen arbeidskontrakt gjøres obligatorisk
for bedrifter som leier ut personell til bygg. Kontrakten det
er tale om er utarbeidet gjennom forhandlinger mellom
NHO Service og Handel og Fellesforbundet.
Bemanningsbedriftene som leverer til bygg fikk innblikk i
avtalen og prosessen rundt denne på et informasjonsmøte
som ble holdt dagen før årsmøtet.
Styremedlemmene som var på valg ble gjenvalgt for en ny
periode. Det var bred enighet om at den krevende
situasjonen som bransjen er i krever kontinuitet i styret.
Her er styret for 2019-2020:

Sjefsøkonom i Sparebank1 Markets, Harald Magnus Andreassen .

Så fikk vi et innblikk i muligheten til fordomsfri rekruttering
ved hjelp av rekrutteringsroboten Tengai. Foredraget til
utviklingssjef i TNG, Elin Öberg Martenzon var både
tankevekkende og fremtidsrettet. Flere deltakere ser nok
for seg at rekrutteringsroboten Tengai Unbiased kan bli en
nyttig medhjelper også for dem i fremtiden.

Styreleder:
Maalfrid Brath, ManpowerGroup (Valgt for 2 år)
Styremedlemmer:
Espen Hem Jacobsen, Jobzone (Valgt for 2 år)
Torben Sneve, Adecco (Valgt for 2 år)
Lena Owrum Vonka, Lenas Helsepersonell (Ikke på valg)
Per Christian Johansen, Centric (Ikke på valg)
Eivind Bøe, Randstad (Ikke på valg)
Varamedlemmer:
Hilde Lekven, Personalhuset (Valgt for 1 år)
Arild Tjensvold, Hytech Personell (Valgt for 1 år)
Etter årsmøtet var det tid for bransjens årlige konferanse,
denne gang under tittelen #Bemanning2019. Først
presenterte kompetansedirektør i NHO, Are Turmo, NHOs
Kompetansebarometer som synliggjør betydelig
kompetansebehov blant NHOs medlemmer i tiden som
kommer og da særlig innen håndtverksfag, ingeniører og
tekniske fag. Her har bemanningsbransjen en rolle å spille.

Tengai Unbiased og utviklingssjef i TNG, Elin Öberg Martenzon.
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Så ble musikken skrudd opp og Bård Brænde, som både
har bakgrunn fra NHH og teatersport, tok over. Han løftet
forsamlingen gjennom et meget engasjert foredrag om
hvordan man kan skape den beste arbeidsplassen.
Bransjedirektør Even Hagelien avsluttet dagen ved å
minne om hvor viktig det er å være stolt av den viktige
jobben som bemannings- og rekrutteringsbransjen gjør.
100 av deltakerne fortsatte til bransjens tradisjonsrike
sommerfest på Lofoten Fiskerestaurant. Dette er utvilsomt
norsk bemanningsbransjes fremste nettverksbyggingsarena.

Bård Brænde og bemanningsbransjen.

Høring om styrket håndheving av innleieregler
Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 6. juni på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven
om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene. Forslaget inneholder også forslag til en
endring i arbeidsmarkedsloven.
-Arbeidstilsynet gis nå større makt og myndighet til
stoppe ulovlig innleie av arbeidskraft fra
bemanningsforetak, sier Arbeids- og sosialminister
Anniken Hauglie. NHO Service og Handel gjennomgår de
foreslåtte tiltakene og vurderer i hvilken grad de er
egnet til å oppnå formålet.
Bransjeforeningen har lenge vært tydelig på at økt
håndhevelse er positivt. For lenge har politikerne søkt å
løse problemer med mangelfull etterlevelse av regler
som gjelder innleie av arbeidskraft med å vedta flere
regler i stedet for å styrke tilsyn og håndhevelse. På
denne måten
har man styrket markedet til dem som tar snarveier og
bryter loven, mens man har gjort markedet vanskeligere
for dem som følger regelverket.

Les høringsnotatet her…

Frist for å sende inn høringssvar er 15. september 2019.

Dagbladet har trykket en sak om dette som kan leses her…

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Generalforsamling NHO Service og Handel 21.11.2019
Den 21. november arrangeres årets
generalforsamling i NHO Service og Handel
som også markerer organisasjonens 30-års
jubileum. Ved siden av det formelle møtet
legges det opp til et spennende program med
spennende foredragsholdere og god stemning.
Hold av datoen. Les mer her…
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Kundetilfredshetsundersøkelse fra EPSI
EPSI Rating lager hvert år en undersøkelse hvor man vurderer bemanningsbransjen sett
fra kundenes ståsted. Ved siden av å måle kundetilfredshet, spør man også kundene
begrunnelsen for å benytte bemanningsbransjens tjenester.
Studien for 2019 viser at tilfredsheten nå har
stabilisert seg etter noen år med tilbakegang. Studien
viser at kundetilfredsheten for bransjen under ett
ligger «midt på treet». En drøy tredjedel av
bedriftskundene er meget godt tilfredse med
bemanningstjenestene, mens en knapp fjerdedel
uttrykker misnøye.
Hovedårsaken til at bedriftene benytter
bemanningstjenester har ikke endret seg vesentlig fra
tidligere år. 2 ut av 3 bedrifter benytter
bemanningstjenester i tilfeller der ansatte er syke
eller er i permisjon, mens drøyt halvparten av
bedriftene bruker disse tjenestene fordi de ikke finner
kvalifisert personell på egen hånd, eller for å håndtere
konjunkturtopper eller sesongvariasjoner.
Bedriftene i Norge som benytter bemanningstjenester
har godt inntrykk av bransjen. Fra deres ståsted så
fremstår bemanningsbyråene som pålitelige og
kundeorienterte selskaper.

Hovedutfordringen til bemanningsbyråene er å finne
rett person til rett jobb. Bedriftene som bruker denne
typen tjenester opplever fortsatt at
bemanningsbyråene i for mange tilfeller ikke lykkes
med å finne kvalifiserte personer til de aktuelle
arbeidsoppgavene, eller at kompetansen til de som
leies inn ikke møter forventningene. Den høye
klageprosenten i bransjen gjenspeiler dette. Hele 37%
av bedriftene oppgir at de har klaget ila det siste året,
og flertallet av klagene dreier seg om personellets
kompetanse.
Servicekvaliteten i bransjen er derimot meget god, og
det at bedriftskundene som oftest blir fulgt tett opp
gjør at problemstillinger rundt kompetansen til det
innleide personellet håndteres på en meget god
måte.
Les hele undersøkelsen her…
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Det Europeiske Arbeidsmarkedsbarometeret inneholder nå
også data om plattformsøkonomien
Det Europeiske Arbeidsmarkedsbarometeret som Staffing Industry Analysts og World
Employment Confederation lanserte tidligere i år er nå utvidet til også å dekke
plattformsøkonomien.
The Online Labour Index fra the Oxford Internet
Institute gir informasjon om tilbud og etterspørsel
etter arbeid i plattformsøkonomien.

Tallene viser at antall nye prosjekter innen
plattformsøkonomien vokste med 23% fra 2016 til
2019. Ca. 40% av prosjektene er i USA mens 24%
knytter seg til Europa. Nesten 70% av de som påtar
seg arbeid gjennom plattformene befinner seg i Asia.
Typiske prosjekter hvor det hentes arbeidskraft
gjennom plattformer er programvare utvikling og
teknologi (kreativt og multimedia) samt salg og
markedssupport. Det gjøres også en del
oversettelsesarbeid.
Det Europeiske Arbeidsmarkedsbarometeret kan
brukes til å følge markedstrender knyttet til
arbeidsmarkedssituasjonen og bemanningsbransjen i
Europa. Man kan se denne i forhold til andre
økonomiske indikatorer og synliggjøre forholdet
mellom økonomisk utvikling og utvikling i

bemanningsbransjen. Barometeret er oppdatert
hvert kvartal med de siste tallene fra Eurostat og
medlemmer i World Employment Confederation.

Tallene for 2. kvartal 2019 viser en nedgang i antall
arbeidede timer i bemanningsbransjen, noe som
viser en svakere økonomisk utviklingen i Europa.
Eneste unntak er Spania hvor utviklingen i bransjen
forblir stabil og omsetningen øker.
Les mer her…

Sosial innovasjon i bemanningsbransjen
I forbindelse med arbeidet med vedtakelse av en ny ILO-konvensjon om fremtidens
arbeidsliv har World Employment Confederation gitt tre råd for hvordan å utvikle
fremtidens arbeidsliv som sikrer bærekraft for fleksible arbeidsformer.
The World Employment Confederation recommends
the ILO to take the following concrete actions:
1. No Future of Work without Social Innovation! The
coexistence of diverse forms of work requires to
rethink our social protection schemes in order to
provide new safety nets to workers. Policymakers and
social partners in the ILO should work together to find
innovative solutions for working, learning and
providing social protection for all!
2. Realise workers’ access to fundamental rights,
collective bargaining and decent work by further
encouraging ratification and implementation of ILO
Convention 181 on Private Employment Agencies as it
reconciles the need for efficient labour market
allocation with the protection of workers.

3. Dedicate resources and programmes to research
and promote effective cooperation between public
and private employment services (as stipulated in
Convention 181). When public and private
employment services successfully cooperate, policy
and market work in tandem to support individuals in
better navigating labour market transitions.
Last ned rådene fra WEC her…
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Kurs om ny arbeidsavtale for bygg
NHO Service og Handel har sammen med Fellesforbundet utviklet en egen arbeidsavtale
for personell som leies ut fra bemanningsbedrifter for å arbeide på bygg. På årsmøtet ble
det besluttet å gjøre arbeidsavtalen obligatorisk for alle medlemmer som leverer
personell til bygg. Vi tilbyr kurs i de nye kontaktene den 28. august og 3. september.
Målet med de nye kontraktene er å oppnå større
politisk ro rundt bransjen og begrense risikoen for
forbud mot innleie til bygg. For å oppnå ønsket effekt,
er det viktig at de nye kontraktene blir implementert i
bransjen så raskt som mulig. Til høsten er det viktig
landsmøte i Fellesforbundet og vi må være forberedt
på at man der vil sette fokus på hvordan
bemanningsbransjen tar de nye kontraktene i bruk og
hvordan utviklingen i stillingsprosenter går.
For å bidra til dette vil våre advokater holde kurs for
våre medlemmer i den nye bemanningskontrakten. På
kurset vil den nye kontrakten gjennomgås punkt for
punkt, og hvordan kontrakten skal erstatte tidligere
kontrakter.
Vi har satt opp to datoer 28. august og 3. september
kl. 13:00 - 15:00.
Kurset 28. august vil bli streamet på Facebook
gruppen til Bemanning og Rekruttering (NHOSHBEM).
28/8 kurs i Næringslivets Hus, KLIKK HER for
påmelding
28/8 streaming av kurs på Facebook (lukket gruppe
som bare er åpen for medlemmer i NHO Service og
Handel. Fremgangsmåte for å bli medlem er å søke
om medlemskap på Facebook gruppen NHOSHBEM
og sende e-post til eha@nhosh.no og verifisere at du
arbeider i medlemsbedrift) Opptaket av kurset vil
være tilgjengelig en tid etter at kurset er holdt.

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

Telefon: 47 68 73 84
advokat@nhosh.no

3/9 kurs i Næringslivets Hus, KLIKK HER for
påmelding
Kurset er gratis for våre medlemmer og det vil være
enkel servering.

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

