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S osu-medarbejdere er
i høj kurs i øjeblikket,
og hvis kommunerne
vil holde på deres æl-
dre sosu’er, så harMa-
gistratsafdelingen for
Sundhed og Omsorg

i Aarhus Kommune sammenmed
fagforeningen FOAAarhus fundet
opskriften på en succes. Her lyder
tilbuddet til alle, der er over 60 år, at
de kan søge om at få tre årmed op til
syv timers ugentlig nedsat tid og fuld
lønkompensation.
I øjeblikket er 111 omfattede af ord-
ningen, og der ligger en bunke på 20
og venter på, at det bliver deres tur.
– Det er smart, og det virker, siger
HR-konsulent Susanne Stampe fra
Sundhed og Omsorg. Hun har sam-
menmed en kollega holdt oplæg om
seniorordningen ved KL’s ældre-
konference i Nyborg i december,
og her var interessen fra de andre
kommuner stor.

Når ældreforvaltningen i Aarhus
Kommune har fået et forspringmed
sin seniorordning, hænger det sam-
menmed, at de penge, der bruges til
finansieringen, ikke bliver taget fra
andre grupper. Så populært sagt er
der ikke nogen yngre, der kan føle, at
pengene bliver taget fra dem og givet
til de ældre.
– Vi har drøftet den samme ordning
med andre faglige organisationer
end FOAAarhus, og de har gerne vil-
let have en seniorordning, men de
har bare ikkemidlerne, forklarer Su-
sanne Stampe.

Tid til børnebørn
Der er pres på ordningen, og i mod-
sætning til tidligere er det ikke pri-
mært nedslidning og helbred, der er
årsagen til, at nogen ønsker sig ned
i tid.
– Attraktionen ved nedsat tid er, at
man fårmere frihed ogmere over-
skud til for eksempel fritidsaktivite-

ter og børnebørn ved siden af arbej-
det, siger Susanne Stampe.
Den nuværende finansiering er ikke
nok til at skaffe den arbejdskraft,
somældreforvaltningen her og nu
har behov formed det voksende an-
tal plejekrævendeældre.
– Vi kunne sagtens bruge dobbelt så
mange penge på seniorordningen. Vi
mangler lige som alle andre kommu-

Kommunerne skal være kreative, hvis de vil sikre sig det nødvendige personale til
ældreplejen. I Aarhus får seniorer tilbud om at gå ned i tid til uændret løn. Tilbuddet
finansieres af nogle gamle lokallønspuljer. I Vejle ser kommunen en idé i at få blandt
andet efterlønnere tilbage i faget.
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Sosu-seniorer
i kø til at
få nedsat tid

SAGT OM MÆND I FAGET
– Vi har i Vejle en del mandlige
syrere, der er søgt ind på sosu-
uddannelserne. Vi har undersøgt
baggrunden, og for dem er det
naturligt, at man har omsorg for
hinanden i familielivet uanset køn.
Det er en positiv fortælling, og den
har vi lavet presse på.
Helle Brinch, seniorchef, Vejle
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nermedarbejdere, men vi prøver at
fastholde nogle af de store årgange,
som er på vej ud, og vi bilder os selv
ind og håber på, at vi vil lykkesmed
at fastholde dem længere, siger Su-
sanne Stampe.
Sundhed ogOmsorg planlægger
et katalogmed en ramme, der kan
bruges af den enkelte leder ogmed-
arbejder. Det vil indeholde nogle

håndtag blandt andet omde
forskelligemuligheder for
arbejdsfastholdelse af de
ældremedarbejdere.
– Vi har også den al-
mindelige rammeaf-
tale for seniorpolitik,
som altid kan bruges
uanset faggruppe.
Den betyder, atman

bevarer sin pensi-
onsindbetaling, og i
Sundhed og Omsorg er
udgangspunktet, at
man selv finansie-
rer sin timened-
gang, siger Su-
sanne Stampe.
Det typiske bil-
lede er, atman
går på efterløn
eller pension, når
seniorordningen
udløber, og råd-
givningen fra FOA
Aarhus og den lokale
tillidsmand sikrer, at
ingen landermellem to
stole i processen.

Campingmutter
I Vejle Kommune er se-
niorchef Helle Brinch også
stærkt optaget af at sikre
arbejdskraft påældreom-
rådet. Og hendes nysgerrig-
hed blev ved en tilfældighed
vakt, da en kollega fra Dansk
Sygeplejeråd vurdere, at
der i lokalområdet var
1000 sygeplejersker,

som ikke længere brugte
deres uddannelse, men lavede
noget andet.
– Jeg er optaget af, om der er
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skullet sætte sig ind i.
– Selv omman har valgt at gå på
efterløn, kan det godt være, man al-
ligevel ikke kan få fyldt sin hverdag
ud, og der skal vi som arbejdsgive-
remåske gribe lidt i egen barm og
spørge os selv, om vi er gode nok til
at få spurgt voremedarbejdere i tide,
hvad deres seniorliv skal indeholde,
siger Helle Brinch.
Den efterfølgende evaluering af de 21
deltagere viser, at informationsmø-
det ikke var en bragende succes, men
sidenmødet har flere ringet og for-
hørt sig ommulighederne, ogHelle
Brinch regnermed, at der vil komme
endnu et informationsmøde.
– Vi bliver nødt til at tilpasse osmere
individuelle behov, end vi har skul-
let tidligere, og vi skal spørge os selv,
om vi er åbne nok, hvis nogen ringer
og spørger om job. Her kan det være
en god ide at invitere til et kaffemøde
for at finde frem til en løsning. Kaf-
femøder er jo blevet såmoderne, når
det gælder job, siger Helle Brinch.•
sib@kl.dk

nogle faggrupper fra ældreplejen,
som eventuelt kunne tænke sig at
komme tilbage til faget efter at have
prøvet noget andet. Det kunne for
eksempel handle om en sygeplejer-
ske, der har opgivet faget for i stedet
at være ”campingmutter” i højsæ-
sonen, efter at hendesmand havde
købt en campingplads, fortæller
Helle Brinch.
Hun er også optaget af, om der kan
være et potentiale i tidligere social-
og sundhedspersonale, som er på
efterløn eller pension.
– Der er nogen, der går på pension og
efterløn, fordi de er slidte og fra en
tid, hvorman ikke passede så godt på
personalet,Men der er også nogen,
der er gået på efterløn, fordi ”det gør
minmand”, men som ikke rigtigt af-
finder sigmed det nye liv. En del af
dem dukker op som frivillige i for-
eninger og som venner på plejecen-
trene, og i den gruppe er der også et
potentiale, siger hun.
På den baggrund blev det i samar-
bejdemedHR besluttet at invitere
de potentiellemedarbejdere til et
informationsmøde. Invitationerne
blev sendt udmed hjælp fra fagfor-
bundene, og kommunen fik også la-
vet nogle reklamespots til den lokale
radio ommødet.
– Vi vidste ikke, om vi skulle lave
kaffe til to eller ti, for man skulle
ikke melde sig til mødet, så vi var
glade for, at der kom 21. Vi havde
heller ikke opstillet nogen krav til
profilen, så det var en broget flok.
Der er jo forskel på, omman er gået
på efterløn i 2018 eller man har væ-
ret væk fra faget i mange år, fortæl-
ler Helle Brinch.

Indhold og seniorliv
Hendes case fra informationsmø-
det er en sygeplejerske på efterløn,
som har været væk fra faget siden
2016, og som gerne vil arbejde to
dage om ugen. I dag er hun ansat
på kommunens aflastningsenhed
og i gang med oplæring. Det er især
dokumentationsarbejdet, hun har

STRØMMER PÅ PENSION
Omkring 45.000 kommunalt ansat-
te vil gå på pension de næste fem
år. Deraf 9.000 på ældreområdet.
Kilde: KL’s Seniorpolitik.

AARHUS ORDNINGEN
Seniorordningen i Afdelingen for
Sundhed og Omsorg i Aarhus
Kommune kan søges af alle sosu-
medarbejdere og husassistenter
over 60 år. De skal have været an-
sat mindst fem år og være omfattet
af overenskomsten. Ordningen
giver fuld lønkompensation på op
til syv timers nedsat arbejdstid - mi-
nimum 28 timer – i maksimalt tre
år. Seniorordningen finansieres af
kommunepuljen fra 90’erne efter
aftale med FOA Aarhus. Den pulje
handlede frem til 2016 om helbred,
men siden medio 2017 har formå-
let været fastholdelse. I dag udgør
puljen 5,5 millioner kroner.

Vi kommer
primært til at
mangle social-
og sundheds-

assistenter. Den gruppe er i
høj kurs.
HR-konsulent Susanne Stampe, AarhusKommune

SAGT OM DELT TID
– Vi trænger til at få kvalificeret
snakken om at få medarbejderne
på ældreområdet op i tid. Man skal
først og fremmest være bevidst
om, hvilke timer der er behov for og
få dem udbudt til medarbejderne,
hvis de har lyst. SFO’en her i Vejle
har for eksempel en ordning, hvor
nogle medarbejdere møder ind om
morgenen, og når børnene er gået
i skole, tager de nogle timer fri, og
så møder de ind igen senere på
dagen. Man kan diskutere, om den
ordning er god, og om den kunne
bruges på ældreområdet. For mig,
som bor i Kolding og arbejder i
Vejle, ville det være trælst, men hvis
man både bor og arbejder i Give,
kunne man måske bruge fritimerne
til at gøre noget praktisk eller dyrke
idræt. Vi skal være varsomme med
at gøre tingene sort hvide. Vi skal
se individualiteten.
Helle Brinch, seniorchef, Vejle


