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• Landsdekkende med 50 lokaliteter 

• Omsetning NOK 3,4 milliarder (2018)

• >400 ansatte

• Over 6 000 medarbeidere i arbeid hver dag

• 1 000 jobbsøkere hver uke

• > 700 rekrutteringer til faste stillinger per år

• Tjenesteområder:

• utleie av arbeidstakere

• rekruttering 

• karriereveiledning, omstilling og oppfølgingstiltak

• outsourcing

• Medlem av NHO | Norsk industri og NHO Service og Handel 

• 9 sertifiseringer – inkl. ISO og Revidert Arbeidsgiver NHO

Adecco-konsernet i Norge



3

AML § 14-9 (+ § 14-12)  Nye rammebetingelser

BEHOV FOR ENDRING:

• Prosjektets mandat

• Hvordan få til nødvendig endring?

• Hvordan skape nødvendig engasjement?

• Hvordan vil det påvirke vår kultur?

• Hvordan lykkes vi?

Innhold 



Nye rammebetingelser
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed 

pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero.

Slide Title

Subtitle
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed 

pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero.

Slide Title

Subtitle

Hva ble resultatet?
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Hovedmomenter i nytt regelverk

Endringer i arbeidsmiljøloven
Vedtaket på Stortinget 5. juni 2018 - i kraft 1. januar 2019, gjelder for alle bransjer.

Alle arbeidsgivere - også bemanningsselskap 

Må i avtale om fast ansettelse gi forutsigbarhet for arbeidstid / stillingsprosent.

Kunder/innleiere

Ingen endring i anledning til å leie inn til midlertidig behov, vikariat mv. Innstramning i 

adgang til bruk av "husavtaler" for utvidet innleie - stilles krav om 

landsomfattende tariffavtale.

Arbeidstilsynet

Gis noe utvidet kontrollmyndighet.
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§ 14-12. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

Lovtekst frem til 31/12-18

(1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme 

utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd bokstav a til e.

(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen 

representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om 

tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. [….]

(3) […osv.]
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§ 14-12. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

Lovtekst fra 1. januar 2019

(1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning 

som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd bokstav a til e. […]

(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter 

arbeidstvistloven kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den 

arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av 

det som er bestemt i første ledd. * […]

(3) […osv.]

*1. juli 2019 for konkrete innleieforhold som allerede eksisterer ved ikrafttredelsen

Fagforening med innstillingsrett = 

i praksis et fagforbund med minst 10.000 

arbeidstakere som medlemmer 
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Hva betyr dette for deg som innleier?

* I henhold til aml. § 14-12 (om innleie) som henviser til § 14-9 (om midlertidig ansettelse)

Kan en arbeidstaker leies inn fra et bemanningsforetak:

a) når arbeidet er av midlertidig karakter,

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)

Innleie kan gjennomføres som tidligere ved midlertidig behov, vikariat mv., jf. arbeidsmiljøloven §14 - 12 (1) *

Innleie utover et midlertidig behov, vikariat mv. kan avtales med tillitsvalgte som tidligere dersom innleier har

tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Endring bare for virksomheter som har avtale om utvidet innleie (dvs. utover et midlertidig behov, vikariat mv.) med 

tillitsvalgte uten tariffavtale med sentral fagforening (såkalte «husavtaler»). 
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§ 14-9. Midlertidig ansettelse

Lovtekst nå 

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig 

ansettelse kan likevel inngås:….[…]
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Ny definisjon av "fast ansettelse" 

Lovtekst fra 1. januar 2019 

§ 14-9. Fast og midlertidig ansettelse

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes

i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset,

at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder,

og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av

et reelt stillingsomfang.

(2) Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås.... [..]
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Kort oppsummert

En arbeidsavtale for fast ansettelse må inneholde: 

• stillingsprosent 

• arbeidstid / -periode

Såkalte «nulltimerskontrakter» er ulovlige. Og arbeidsavtalen fast ansatt uten 

garantilønn er historie!
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Konsekvens
De røde områdene, der medarbeidere står mellom oppdrag og ikke fyller stillingsprosent, skal nå lønnes. Denne andelen blir 
høyest de første årene, men vil falle ettersom vi får innarbeidede rutiner. Vi estimerer å utnytte ca. 97% av kapasiteten som ligger 
i vår medarbeider-pool om 2-3 år.

Medarbeider i arbeid

Medarbeider mellom oppdrag
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- Adecco skriver nye avtaler med samtlige 

medarbeidere.

- Bygger nye systemer for å sikre at vi «bruker» 

kapasiteten i våre medarbeidere best mulig.

- Med ovennevnte punkt, 400 medarbeidere vi 

allerede har på faste kontrakter med garantert lønn i 

Norge, samt erfaring fra Sverige, hvor et lignende 

lovverk eksisterer i dag, forventer vi å komme opp 

på 97%+ i «bruksgrad» i løpet av 2-3 år.

- Vi øker prisene

- Kostnadsnivået ved innføringen av nytt lovverk vil 

være størst de første årene (2019-20).

Hva betyr dette:
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Som kunde av bemanningsbransjen

• Risikoen ved bruk av useriøse aktører øker. 

• Arbeidstilsynet har fått utvidet fullmakt til å følge opp regelverket.

Før du leier inn, 

spør utleier om …

• ansettelsesform

• kontraktstype

• stillingsprosent

• evt. avtaler om 

gjennomsnittsberegning 

med sine ansatte

La oss sammen 

bidra til fleksibilitet, 

og en bærekraftig 

bemanningsbransje.





PROSJEKTETS MANDAT

Arbeidsavtaler/
ansettelses-

modeller

Økonomi/
rapporter/

Verktøy og IT?
Kunder Medarbeidere Kommunikasjon Opplæring

Prosjektet skal sikre at Adecco Group Norge tilpasser prosesser og drift til de nye rammebetingelsene for bransjen innen 1 januar 2019. Prosjektet skal som et 

minimum, men ikke begrenset til, tilpasse, utvikle og gjennomføre alle nødvendige prosesser innen disse 6 områdene. Prosjektets arbeid skal sikre at Adecco Group 

Norge drifter i henhold til bransjens  nye rammebetingelser med særskilt fokus på følgende:

- Ansettelsesmodeller

- Minimal risiko knyttet til omdømme (nyhetsbilde)

- Offensiv organisasjon når det gjelder mulighetene de nye rammebetingelsene gir.

- Kommersiell konkurransekraft

- Sterk kostnadskontroll knyttet til IF lønn

- Lønnsomhet
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Mandat Opplæringsgruppen

Opplæring

Arbeidsgruppen skal sikre at opplæring av organisasjonen blir gjennomført innen 1. januar 2019. 

Arbeidsgruppen skal utvikle opplæringsplan, koordinere innholdsansvarlige og innhold. 

Arbeidsgruppen skal etterstrebe at opplæringen blir så pedagogisk god som mulig og at 

opplæringen både blir koordinert med ansvarlig direktør og fortrinnsvis gjennomført på 

avdelingskontoret.  
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Det nye blir til en vane

Lansering 

01.01.2019

Endringsreise

Målsetning

Innsikt 

• Kollega får innsikt i:

• Hva som kommer

• Hvorfor det kommer

• Forventet verdi

Forståelse

• Kollega har en 

forståelse for 

endringsprosjektet

• Dette vil påvirke meg 

og min hverdag

Opplæring

• Oppnår en bedre 

forståelse ift

muligheter og 

konsekvenser

Bruke

• Kollegaen har tilgang 

til det nye

• Bruker

• Muligheter

• Risiko / hindringer

Adopsjon endring

• Kollegaen aksepterer 

løsningen som en del 

av sin arbeidshverdag

• Ser på det som en 

naturlig del av 

arbeidsprosessen

• Endrer praksis

Evne / vilje til endring 



«For å kunne tilegne seg ferdigheter kreves 
regelmessig miljø, tilstrekkelig muligheter for 

opplæring, samt raske og klare 
tilbakemeldinger slik at vi kan korrigere våre 

tanker og handlinger»

- Daniel Kahneman - Thinking fast and slow
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Utfører i det daglige

Roller og funksjoner per divisjon/region

Direktør/

Divisjonsleder

Juridisk 

avdeling/HR

Endrings-

agenter

Ansatt

Sponsor og implementeringsansvarlig

Ansvarlig for faglig innhold i opplæring

Coacher og veiledning av kolleger

- Hvordan skal vi arbeide nå?

Scenarios –

Hva og når 

skal jeg gjøre 

annerledes?

Hvordan 

ansatte 

arbeider

Kontinuerlig 

utvikling og 

forbedring





26

Prosjektgruppe – Opplæring Fase 1

Implementeringsansvarlig
/Sponsor 

Direktører og divisjonsledere

Innhold - opplæring

Juridisk avdeling/arbeidsrett

HR

Endringsagent

Ca 70 Endringsagenter

Ansattrepresentant

nn



27

Aktiviteter for opplæring

I hverdagenEndringsagenterOpplæring i rammeverk

Support – Just in Time
- FAQ

- Arbeidsrett og endringsagenter 

ansvarlig for support og støtte

Lokale Workshops
- Hvordan skal vi endre 

arbeidsprosesser?

- Faciliteres av endringsagenter

i lokal avdeling

Program endringsagenter
- Train-the-Trainer konsept

- endringsagenter blir eksperter i 

eget forretningsområde

- Juridisk avdeling, HR og 

endringsansvarlig er ansvarlige

for å trene champions

Generell opplæring
- Jevnlige Webinars

- Generell innføring i nye 

rammebetingelser i 

form av e-læring og generell 

kommunikasjon
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Prel. Aktivitet- og tidsplan

Oktober November Desember

Uke 40 Uke 41 Uke 42 Uke 43 Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51

Implimenterings-

ansvarlig (sponsor)

Endringsagenter

Kommunikasjon

Ansatt-trening

Effektmåling

Innføring i 

opplæringsplan

Forberede utrullingsplan endringsledere

Kick-off

endringsagenter

Train the trainer workshops
Support i rollen - endringsagenter

Faglig støtte og support

Utvikle kommunikasjonsmateriell

Utvikle treningsmaterial, e-læring Skype og workshops x2

Kunnskapssjekk
Utvikle effektmålingsmateriell

Status-call

Launch – kommunikasjon og 

generell opplæring

Avdelingsvis workshop

Sign-off dokument
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Det nye blir til en vane

Lansering 

01.01.2019

Endringsreise

Målsetning

Innsikt 

• Kollega får innsikt i:

• Hva som kommer

• Hvorfor det kommer

• Forventet verdi

Forståelse

• Kollega har en 

forståelse for 

endringsprosjektet

• Dette vil påvirke meg 

og min hverdag

Opplæring

• Oppnår en bedre 

forståelse ift

muligheter og 

konsekvenser

Bruke

• Kollegaen har tilgang 

til det nye

• Bruker

• Muligheter

• Risiko / hindringer

Adopsjon endring

• Kollegaen aksepterer 

løsningen som en del 

av sin arbeidshverdag

• Ser på det som en 

naturlig del av 

arbeidsprosessen

• Endrer praksis

Evne / vilje til endring 
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Endringen starter nå!

1. Innføring nytt rammeverk 2. Refleksjon og repetisjon 3. Oppfølging

Endringsreise

Fase 1 Fase 2

Evne / vilje til endring 
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Utvikling skjer i hverdagen 

70%

20%

10%

70:20:10

I Hverdagen

Coaching & Veiledning

Formell opplæring
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Aktivitet- og tidsplan 
- Fase 2

Januar Februar Mars

Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12

Implementerings-

ansvarlig (SL/KL)

Endringsagenter

Ansatt-trening

Effektmåling

Support

Bi-weekly call med aktuell tema

Training 

Refleksjonsworkshop

In
te

rn
re

visjo
n

Skype 

Faværesreg
Lokal refleksjonsworkshop

Status

Overføring 

arbeidsavtaler

Utarbeidelse oppfølgingsverktøy

Utarbeidelse Internrevisjon

Status

Overføring 

arbeidsavtaler
Utarbeidelse Internrevisjon

Oppfølging  sign-off dokument og 

innplassering
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Adopsjon av ny arbeidsmåte  

•Hos ledelse, 
prosesseiere og brukere

•Forståelse og aksept for 
at endringene vil gi 
positiv effekt på 
forretningens prosesser

•Aktiv støtte og 
involvering

Forankring

•Forstå hvordan ny 
løsning vil påvirke ulike 
roller og enkeltpersoner i 
organisasjonen

•Planlegge informasjon 
og opplæring tilrettelagt 
ulike brukermiljøer

Målgrupper

•kommunikasjonskultur,  
prefererte kanaler og 
formater 

•Definere hvordan, og på 
hvilket nivå informasjon 
om endringene skal spres 
blant ansatte

Kommunikasjon

•Tilrettelegge 
opplæringsmateriale og -
aktiviteter mot ulike roller 
og brukere

Opplæring

•Synliggjøre verdi for 
hver enkelt bruker/ansatt

•Forstå forretningens 
verdi ved å bruke 
løsningen 

Gevinst
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Prosjektrom - samhandling




