
FASTHOLDELSE AF 

SENIORER I 

KOMMUNERNE
En spørgeskemaundersøgelse blandt HR og ledere i kommunerne. 



Sammenfatning af resultater fra KL’s 
seniorsurvey 

1. Der skal større fokus på fastholdelse af seniorer – både politisk og på arbejdspladserne. Kun 4 ud 

10 kommuner angiver, at der i kommunen er et politisk fokus på fastholdelse af seniorer. 

2. Blandt de største barrierer for fastholdelse af seniorer er – ifølge HR og lederne - private og 

fysiske forhold. 

3. Brug, gentænk og udbred kendskabet til seniorpolitikken/livsfasepolitikken. 7 ud af 10 kommuner 

har en seniorpolitik, men politikken anvendes kun i nogen grad på arbejdspladserne. 

4. Hver femte leder har ikke benyttet initiativer og værktøjer i indsatsen for fastholdelse. 

5. Kommunerne bør arbejde mere med en individuel tilgang i dialogen mellem leder og medarbejder 

mhp. længere fastholdelse i arbejdet. 

6. Udbredelse af kendskab til allerede eksisterende muligheder. Mange lokale ledere kender ikke 

rammeaftalen.   



Om undersøgelsen

Metode og dataindsamling
Undersøgelsen er gennemført som webundersøgelse blandt 

repræsentanter fra kommunernes HR-afdeling og ledere inden for 

seks udvalgte fagområder, herunder: Sundheds- og ældre, 

Dagtilbudsområdet, Socialområdet, Skoleområdet, Teknik- og 

Miljøområdet og Beskæftigelses- og integrationsområdet. 

HR-undersøgelsen er gennemført som en 

populationsundersøgelse og omfatter alle HR-chefer i de danske 

kommuner. 

Undersøgelsen blandt ledere er gennemført som 

stikprøveundersøgelse blandt et udsnit af de kommunale ledere 

inden for fagområderne. På beskæftigelsesområdet er 

spørgeskemaet dog udsendt til alle jobcenterledere, da der i de 

fleste kommuner kun er et jobcenter. 

KLK har gennemført indsamlingen af kontaktoplysninger og selve 

dataindsamlingen. Dataindsamlingen er gennemført i uge 47 – 50 

i 2018.

Spørgeskema
Spørgeskemaerne, der ligger til grund for undersøgelsen, er 

udarbejdet af KL/Arbejdsgiverpolitisk center med sparring fra KLK. 

Spørgeskemaet er inspireret af tidligere undersøgelser 

gennemført på området.

HR-undersøgelse 

2 ud af 3 besvarelser er givet af HR-chefer. 

Leder-undersøgelse

Udsendt Modtaget Gennemført Svarprocent

104 85 72 71,43 pct. 

Udsendt Modtaget Gennemført Svarprocent

2.382 1335 932 39,13 pct. 



Der skal større fokus på fastholdelse af seniorer 
– både politisk og på arbejdspladserne 

4 ud af 10 
erklærer sig enig eller 

meget enig i, at der er

politisk fokus på 

fastholdelse af seniorer 

i kommunen 

6 ud af 10 
erklærer sig enig eller 

meget enig i, at der på 

arbejdspladserne 
er fokus på fastholdelse af 

seniorer i kommunen 

Det kommunale arbejdsmarked er kendetegnet ved en høj aldersprofil og en lav 

tilbagetrækningsalder. Derfor er det vigtigt, at der de kommende år kommer 

større fokus på fastholdelse af seniorer på det kommunale arbejdsmarked, bl.a. som led i 

demografi- og rekrutteringsdagsordenen på de store velfærdsområder. 
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Største barrierer for fastholdelse af seniorer er –
ifølge HR og lederne - private forhold og 
belastning i arbejdsopgaver
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• Nedsat arbejdstid 

• Seniorsamtale

• Ændring i arbejdsopgaver

• Kompetenceudvikling

• Kombination af nedsat tid og delpension* 

Der bør arbejdes med de barrierer, der er for, at seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet. Dette 

kan bl.a. være gennem MUS, kurser, mentorordninger, efteruddannelse eller lignende. Der kan 

yderligere arbejdes med hjælpemidler, teknologi og øget jobfleksibilitet som værktøjer. 

Top 5 barrierer for fastholdelse af seniorer: Top 5 mest anvendte fastholdelsesværktøjer (HR): 

20 pct. 
af lederne angiver, at de ikke har benyttet 

fastholdelsesværktøjer i forbindelse med 

fastholdelse af seniorer

* Ifølge tal fra pensionsselskaberne er brugen af delpension dog meget begrænset. Selvom kombinationen af 

nedsat tid og delpension har været anvendt i flere kommuner, er det således ikke umiddelbart en løsning, som 

anvendes for mange medarbejdere. 



Brug, gentænk og udbred kendskabet til den 
kommunale seniorpolitik/livsfasepolitik 
Der er flere ting i undersøgelsen, som indikerer, at indholdet i kommunernes seniorpolitikker med 

fordel kan gentænkes – med fokus på, hvad der virker. Derudover er der en opgave ift. 

udbredelsen af kendskabet til kommunens seniorpolitikker. Hver fjerde leder svarer, at de kun i 

ringe grad eller slet ikke har kendskab til kommunens seniorpolitik. 
7 ud af 10 

Kommuner har en 

seniorpolitik – fordi de 

ønsker attraktive 

arbejdspladser samt 

fastholde viden og 

medarbejdere

1 ud af 3
definerer ikke gruppen for 

seniorpolitikken. Ca. 6 ud af 10 definerer 

gruppen – typisk over 55 eller 58 år.0%
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Kommunernes seniorpolitik er kun i nogen grad kendt på arbejdspladserne. 

HR og lederne er ikke enige om årsagerne til den manglende kendskab: 



Initiativer relateret til større jobfleksibilitet har den 
største effekt på fastholdelse, ifølge HR og ledere 
Nedsat tid, ændring i arbejdsopgaver og ændring i stilling har ifølge respondenterne størst effekt 

på fastholdelsen af seniorer. Samtidig vurderer halvdelen, at indgåelsen af aftaler om 

seniorstillinger i meget høj grad eller høj grad har haft effekt på fastholdelse. Dog opleves 

manglende midler afsat til seniorstillingerne – og fastholdelsesinitiativer – som en af de største 

barriere. Det er dog vigtigt at tænke fastholdelse bredt og ikke alene tænke i særlige ordninger. 
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”Uanset en god rammeaftale, 

så er kommunen i så dårlig en 

økonomisk situation, at vi ikke 

har råd til at bruge ekstra midler 

på seniorordninger. Jeg tror 

først behovet for fastholdelse af 

seniorer går op for os, når det 

er for sent, og vi ikke kan 

rekruttere nok af de yngre 

generationer.”

Fra HR-undersøgelsen 

Lederne har en positiv opfattelse af 

effekten af div. fastholdelsesværktøjer –

men anvender dem ikke i særlig høj grad.



”Seniorer (jeg er selv 55 år) 

ønsker ikke at udskilles og 

have skånehensyn fordi 

man er senior, men fordi der 

er behov. Seniorsamtalen 

kan erstattes med alm. 

MUS-samtale.”

Fra Leder-undersøgelsen

Kommunerne skal arbejde med en individuel 
tilgang i dialogen mellem leder og medarbejder 
i målet om længere fastholdelse
Seniorsamtaler gennemføres typisk fra medarbejderen er fyldt 55 år – men en stor del af 

respondenterne mener, at samtalerne bør gennemføres fra medarbejderne er fyldt 60 år. 

Alderen kan være en barriere i sig selv i forhold til den konstruktive dialog. 

Seniorsamtalen gennemføres typisk sammen med MUS. Her kan der være fokus på den 

enkeltes forventninger og forestillinger om livet efter pensionsalderen samt fokus på konkrete 

fastholdelsesinitiativer frem for fratrædelse.  

”En seniorsamtale/ livsfasesamtale 

bliver i mange tilfælde opfattet som 

en samtale om en 

fratrædelsesdato. Det er svært at 

fastholde et fastholdelsesfokus, 

når både leder og medarbejdere tit 

kommer til at tale om ophør.”

Fra Leder-undersøgelsen
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Seniorsamtalen er et nyttigt
fastholdelsesværktøj
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3 ud af 10 
HR svarer, at 

seniorsamtalen bidrager 

til en stigmatisering af 

medarbejdere



der trækkes i billedets hjørner  

Udbredelse af allerede eksisterende 
muligheder 
HR har et godt kendskab til rammeaftale. De lokale ledere kender stort set ikke rammeaftalen. 

Dog er begge overvejende positive i deres vurdering af indholdet i den nuværende rammeaftale. 

65 pct.

af HR svarer, at de 

har brugt 

rammeaftalen som 

udgangspunkt for 

udarbejdelsen af 

deres seniorpolitik

19 pct.

af lederne svarer, 

de har et godt 

kendskab 

rammeaftalen 

70 pct. af kommunerne 

har indgået konkrete 

aftaler om 

seniorstillinger og 

fratrædelsesordninger 

65 pct. mener, at 

rammeaftalen 

giver gode 

muligheder for 

lokale løsninger

De ledere, der kender 

rammeaftalen er 

overvejende tilfredse 

med indholdet og finder 

det brugbart 

Ledere med et 

begrænset 

kendskab har i 

undersøgelsen 

svært ved at 

vurdere indholdet


