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H SSP?Hva er SSP?

• Senter for seniorpolitikk (SSP) er et nasjonaltSenter for seniorpolitikk (SSP) er et nasjonalt 
kompetansesenter som arbeider med stimulering og 
utvikling av god seniorpolitikk i privat og offentlig 
virksomhet

• Partene i arbeidslivet er våre ”eiere”
• Finansiert over statsbudsjettet
• Initierer forsknings- og utviklingsprosjekter
• Pådriver-, koordinerings- og formidlingsrolle



Hvem står bak SSP:

LO, NHO, Unio, KS, Akademikerne, YS, HSH, NITO, , , , , , , , ,
Arbeidsgiver-foreningen Spekter, Arbeiderbevegelsens 
Arbeidsgiverforening, Finansnæringens 
Arbeidsgiverforening, Arbeidsdepartementet, 
Kunnskapsdepartementet, Fornyings-, administrasjons-
og kirkedepartementet NAVog kirkedepartementet, NAV 

Til sammen 30 tilsluttede organisasjonerTil sammen 30 tilsluttede organisasjoner



Mål for seniorpolitikk i arbeidslivet- -p
SSPs samfunnsoppdrag 

• Høyere yrkesaktivitet blant eldre arbeidstakere.y y

• Seniorpolitikk som en integrert del av de fleste 
virksomheters personalpolitikk.virksomheters personalpolitikk.

• Større seniorpolitisk bevissthet i samfunnet, i 
arbeidslivet og den enkeltearbeidslivet og den enkelte.

MER INFORMASJON PÅ: www.seniorpolitikk.no



Valgets kval: Arbeid eller tidlig pensjon?

1. Vi trenger seniorenes arbeidskraft og kompetanse.
2 A b id f båd h l b i d2. Arbeid er for mange både helsebringende og en 

viktig arena for samfunnsdeltagelse.
3 Mange seniorer kan og vil arbeide lengre3. Mange seniorer kan og vil arbeide lengre.
4. Økt yrkesdeltagelse er god økonomi både for den 

enkelte bedriftene og samfunnetenkelte, bedriftene og samfunnet.
5. Fortsatt er det slik at myter mer enn fakta forhindrer 

lenger yrkesdeltakelse for seniorerlenger yrkesdeltakelse for seniorer.



Vi trenger seniorer for å få jobben gjortVi trenger seniorer for å få jobben gjort
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Veldig mange seniorer kan og vil Veldig mange seniorer kan og vil 
arbeide lenger

www.seniorpolitikk.no



Dagens seniorer

• Bedre helse
• Lenger levetid
• Bedre utdanning
• Senere yrkesstart
• Mindre fysisk krevende arbeidMindre fysisk krevende arbeid
• Bedre arbeidsmiljø
• Bedre arbeidstidsordninger• Bedre arbeidstidsordninger
• Lavere pensjonsalder



Kan du tenke deg å fortsette i arbeid 
etter at du får rett til pensjon?
**Andeler som svarer ja**

Kilde: Seniorpolitisk barometer, yrkesaktiv befolkning 2009.
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A b id ll tidli jArbeid eller tidlig pensjon –
frivillig ”tvang”?



Arbeid eller tidlig pensjon, hva g p j ,
tenker arbeidsgiverne ?



Not too old …..


