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SENIORPOLITISKE TILTAK – OPPSUMMERING AV PARTSARBEID PÅ HUKOMRÅDET
Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området avtalte i tariffoppgjøret 2014 å nedsette et
partssammensatt utvalg om seniorpolitikk. Utvalget skulle vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få
eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Arbeidet skulle ferdigstilles innen 30. april 2016.
Partene ble enige om at en hensiktsmessig form på et slikt partsarbeid ville være å oppsummere noe av det som
allerede er gjort av arbeid på området og deretter dele dette med medlemmene våre – arbeidsgiverne og
arbeidstakerne på HUK-området. Dette ble gjort ved å innhente en kunnskapsoppsummering av hva som virker av
seniorpolitiske tiltak, samt en liste over relevant litteratur på feltet seniorpolitikk for de som ønsker å gå mer i
dybden. Oppdraget gikk til Fafo v/ Åsmund Hermansen, og er tatt inn i vedlagte brosjyre (se link).
Det var videre enighet om å invitere ledere og tillitsvalgte til et felles frokostmøte om seniorpolitikk, hvor
kunnskapsoppsummeringen kunne presenteres. Dette ble arrangert torsdag 17. mars 2016 i Virkes lokaler. I tillegg
til at brosjyren ble delt ut og presentert (se link), var det gjennomgang av en virksomhets erfaringer med hvilke
tiltak som virker hos dem og en presentasjon av Senter for seniorpolitikk sitt arbeid med seniorpolitikk (se link).
Partene var avslutningsvis enige om å videreformidle materiellet til virksomhetene, tillitsvalgte og ansatte.




Seniorpolitiske tiltak på virksomhetsnivå – en kunnskapsstatus
Brosjyre utarbeidet av Åsmund Hermansen, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning.
Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere – Har de effekt?
Presentasjon av Åsmund Hermansen, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Seniorpolitikk i arbeidslivet
Presentasjon av Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk

Virkes deltakere i partsarbeidet har vært fagsjef Helga Bull-Rostrup, forhandlingssjef Bård Westbye og
forhandlingssjef Ann Torunn Tallaksen. Fra arbeidstakersiden deltok Hilde Løkholm fra Fagforbundet, Karianne
Hansen Heien fra Fagforbundet, Kari Tangen fra Sykepleierforbundet, Kjetil Mørck fra Forskerforbundet, Christine
Ugelstad Svendsen fra Delta, Sveinung Berger fra Delta og Wencke Sartori Eide fra Psykologforeningen.
For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 (tast 1 for rådgivning og velg deretter 1 for arbeidsrett) eller
send en e-post til arbeidsrett@virke.no.
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