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1. Politiske vedtagelser for bl.a. seniorer
Både ifm. bekæmpelse af corona restriktioners følgevirkninger og fremme senior indsatser
fra politisk side, er der vedtaget lovgivning og regler som kan være interessante for dig
som medlem. Her følger kort henvisning og/eller links til nogle relevante områder:
Forlængelse af delejobordning - https://bm.dk/nyhederpresse/pressemeddelelser/2020/12/forlaengelse-af-delejob-ordning-vedtaget
Pulje til opkvalificering - https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/12/fl21640-millioner-kroner-til-opkvalificering
Ledige bliver ikke sendt i praktik eller løntilskudsjob før 31. januar https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/12/corona-ledige-vil-hverkenblive-sendt-i-virksomhedspraktik-eller-loentilskud-foer-31-januar-alle-nyttejob-lukkes-heltned
Pulje til hjælp for langvarige kontanthjælpsmodtagere - https://bm.dk/nyhederpresse/pressemeddelelser/2020/12/100-mio-kroner-skal-hjaelpe-langvarigekontanthjaelpsmodtagere-videre
Ressourceforløb afskaffes for seniorer - https://bm.dk/nyhederpresse/pressemeddelelser/2020/12/ressourceforloeb-afskaffes-for-seniorer-alle-andre-faarkortere-forloeb-med-mere-indhold
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Ret til tidlig pension for visse borgere - https://bm.dk/nyhederpresse/pressemeddelelser/2020/12/tidlig-pension-vedtaget-41000-faar-ret-til-at-traekkesig-tilbage-foer-pensionsalderen
2. Må man spørge ansøgere om alder?
”Aarhus Universitet har spurgt alle jobsøgende om deres alder. Det er formentlig ulovligt
og nu ændres proceduren.”
I en artikel i ugebrevet A4 beskrives det, hvordan universiteter har spurgt alle ansøgere om
alder – læs artiklen her: https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/universitet-erkender-fejlmaa-ikke-spoerge-ansoegere-om-alder
3. TV2Fyn med udsendelser om seniorer og arbejdsmarked
For en par uger side besøgte TV2Fyn det lokale SE netværk i Odense (SE LG Fyn). Årsagen
var, at interviewe og filme netværkets medlemmer om deres egen indsats for at komme
tilbage til arbejdsmarkedet. Klik her for at se indslag optaget lokalt https://www.tv2fyn.dk/nyheder/13-12-2020/1930/seniorer-kaemper-mod-fordommekomme-i-job?autoplay=1#player
4. Pjecer fra STAR om at blive på arbejdsmarked
Ifm. afrapportering af Seniortænketankens konklusioner og forslag til indsatser foreligger
der 2 pjecer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at blive længere på
arbejdsmarked – de 2 pjecer kan ses hhv. downloades her:
https://star.dk/media/14737/vi-vil-saa-gerne-have-du-bliver-lidt-laengere-paaarbejdsmarkedet.pdf
https://star.dk/media/14738/kvalificeret-arbejdskraft-har-ingen-alder-til-virksomheder.pdf
5. Skab dit næste job med freelancearbejde - info
Nogle af jer kan have overvejelser at starte op som selvstændige eller freelancere – eller
måske har overvejet at freelance som en måde at sparke døren op til det næste job.
Så er der her lidt info om FactoFly Freelancebureau, som hjælper freelancere med at starte
op på en smidig måde, også samtidig med at man er medlem af en a-kasse. FactoFly
Freelancebureau ansætter dig nemlig på de freelance-opgaver, du har og ordner alt det
administrative, så der ikke er brug for CVR-nr, men får en almindelig løn udbetalt.
Det fungerer helt konkret sådan, at har du en opgave, så opretter du den på FactoFly’s
system. Herefter ordner FactoFly alt det administrative – fakturerer din kunde, henter dine
penge hjem, ordner skat, moms, dine bilag, de forsikrer dig på opgaven og hvis du ønsker
det, sætter de til side til ferie/pension. Du får en almindelig løn og en tidsbegrænset
ansættelseskontrakt til visning til a-kassen, og så kan du bruge din tid på det, du er bedst
til. Det koster kun noget, når du tjener noget, og der er ingen binding.
Søg job som en boss: Ift. at bruge freelancing til at skabe job med, så har FactoFly lavet et
gratis koncept, der handler om hvordan du kan bruge iværksætterens værktøjskasse til at
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ændre mindset fra jobsøger til jobskaber. Det kaldes ’Søg job som en boss’, og den
tankegang passer måske godt til medlemmerne i Senior Erhverv.
Webinar til Senior Erhverv: FactoFly har tilbudt at lave en online introduktion til Senior
Erhvervs medlemmer. Her kan I stille spørgsmål og høre mere om deres syn på
jobskabelse gennem freelancing. Det foregår torsdag d. 12/1 kl. 10-11 og der er tilmelding
via følgende link: http://www.factofly.com/intro-seniorerhverv
Nysgerrigt? Så besøg FactoFly.com/intro-seniorerhverv – eller tag en snak med bureauet.
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TAK til alle for årets indsats og det gode samvirke
I og jeres familier ønskes Glædelig Jul og Godt Nytår
Nye muligheder og aktiviteter, både lokalt og landsdækkende i det nye år, vil
igen give et skub til dit aktive SE medlemskab.

Mvh. Bert van Malkenhorst
Landskoordinator Senior Erhverv

Venlig hilsen
Bert van Malkenhorst,
se-koordinator@mail.dk
Tlf. 3023 2929
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