Fremtidens seniorarbejdsliv

Anbefalinger
Langsigtet målsætning

Sigtelinje 1

Beskæftigelsesfrekvensen for
seniorer i aldersgruppen 60-70 år
skal år for år bevæge sig tættere på
arbejdsmarkedets gennemsnit

Der skal etableres bedre muligheder og
vilkår for det lange arbejdsliv

Anbefaling 1

Anbefaling 2

Der etableres et partnerskab mellem regeringen
og de centrale aktører på området, som
samarbejder om, at beskæftigelsen for seniorer
fortsat stiger

Aftaleparterne skal fremme lokale løsninger
på arbejdspladserne
Anbefaling 3
Lokalaftaler og seniorpraksis skal udnytte de lokale
muligheder for bedre fastholdelse af seniorer på
arbejdspladserne
Anbefaling 4
Arbejdspladserne skal tænke i nye måder at
fastholde seniorer på arbejdsmarkedet efter
folkepensionsalderen
Anbefaling 5
Ledere skal tale med seniormedarbejdere om, hvad
der skal til for at fastholde dem på arbejdspladsen
Anbefaling 6
Kompetenceafklaring og opkvalificering i AMU skal
udvikles og målrettes jobfunktioner
Anbefaling 7
Der gennemføres pilotforsøg om
arbejdsmiljøvejledning
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Download hele rapporten
om fremtidens seniorarbejdsliv på
seniortænketanken.dk/anbefalinger

Sigtelinje 2

Sigtelinje 3

Ledige seniorer skal lige
så hurtigt tilbage i job
som andre grupper af ledige

Det skal være nemmere at
gennemskue fordelene ved
at udskyde tilbagetrækning
fra arbejdsmarkedet

Anbefaling 8

Anbefaling 16

Seniorer skal have tidlige samtaler i jobcentret og
a-kassen med øget fokus på ordinær jobformidling

Pensionsinfo.dk udbygges, så den enkelte bedre kan
se de økonomiske gevinster ved at arbejde længere

Anbefaling 9

Anbefaling 17

Jobcentre skal have bedre mulighed for at give
seniorer med særlige behov bevis på deres
kompetencer og tilbud om opkvalificering

Der bør udvikles mere målrettet information om
at udskyde tilbagetrækning

Anbefaling 10

Anbefaling 18

Seniorer langt fra arbejdsmarkedet skal have
en virksomhedsrettet indsats

Pensionsselskaberne skal rådgive om muligheder for
at arbejde længere

Anbefaling 11

Anbefaling 19

Seniorer over folkepensionsalderen skal have bedre
hjælp med jobsøgning

Pensionsselskaberne bør tilbyde mere fleksible
muligheder for delpension og evt. tilbagevenden

Anbefaling 12

Anbefaling 20

En arbejdsgruppe skal se på paradoksledighed
blandt seniorer

En kommission skal se på forenkling af reglerne
i pensionssystemet

Anbefaling 13
De regionale arbejdsmarkedsråd skal følge seniorernes
beskæftigelsessituation
Anbefaling 14
Beskæftigelsesindsatsen for seniorer skal i højere grad
understøttes af data og målinger af målgruppen
Anbefaling 15
Jobmatch mellem ledige seniorer og virksomheder
bør forbedres
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