
Samarbejde mellem kommunal og frivillig 

indsats for beskæftigelse  

Senior Erhverv står for frivillig indsats i arbejdsformidling. Som supplement til offentlig 
og privat indsats mod ledighed. Ledige seniorer og seniorer med ønske om længere 
arbejdsliv, bidrager i fællesskab i Senior Erhverv til arbejdsliv for seniorer. Ikke mindst 
et godt samarbejde med jobcentre er af betydning for resultater af selvaktivering 
gennem lokale Senior Erhverv foreninger. Senior Erhverv består af 24 foreninger i hele 
Danmark og modtager statslig støtte formidlet af Styrelsen for Fastholdelse og 
Rekruttering.  

En Senior Erhverv forening kan modtage op til 210.000 kr. årligt i tilskud 
afhængigt af foreningens frivillige indsats for flest mulige seniorer i arbejde 
længst muligt.  

Frivillig indsats  
Medlemmernes frivillige indsats er grundlaget for en Senior Erhverv forening. Det 
gælder den konkret målrettede indsats for at finde job til arbejdssøgende seniorer og 
for at finde seniorer til ubesatte opgaver på arbejdsmarkedet. Og det gælder udvikling 
og vedligehold af redskaber til arbejdsformidlende opgaver.  

I sit lokalområde samarbejder den enkelte Senior Erhverv forening gerne 
med offentlige, private og andre frivillige organisationer om jobformidling. Og 
flere Senior Erhverv foreninger nyder godt af samarbejde med en eller flere 
kommuner. Det kan forhåbentligt fortsættes og udbygges efter 
kommunalvalget den 19. november. 
   
Frivilligt arbejde anerkendes på mange områder i Danmark som et velkomment eller 
endda nødvendigt supplement til offentlige og private løsninger. Det kommer til udtryk, 
når kommuner aktivt samarbejder med Senior Erhverv, som det for eksempel sker i 
Silkeborg.  

 
Samarbejde om information  
Formanden for Senior Erhverv Søhøjlandet Per Villumsen fortæller, at ledige 50+'ere 
orienteres om Senior Erhverv under kursusforløb for alle ledige i Silkeborg Kommune 
straks ved ledighed. "For seniorer er en time om Senior Erhverv led i dette 
kursusprogram, hvor vi hver anden onsdag præsenterer vores formål og indsats," 
oplyser Per Villumsen.  

 
Samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Senior Erhverv Søhøjlandet omfatter 
desuden et årligt møde i Senior Erhverv Søhøjlandets lokaler, hvor foreningen 
introducerer kommunale jobkonsulenter for arbejdet i Senior Erhverv. "Som medlem 
af Senior Erhverver du sikker på, at jobkonsulenten ved, at du vil et job," lyder det 
med et smil fra Per Villumsen.  

 
I Kolding er Senior Erhverv Trekanten med til at bemande det kommunale jobcenters 
jobbus, som dagligt parkerer et sted i byen for at komme ledige i møde, hvor de 
færdes.  

 
Kommunal hjælp til kontakt  
En Senior Erhverv forening er afhængig af medlemstilgang. Uden medlemstilgang 
ingen frivillig arbejdskraft og ingen tilbud til virksomheders ledige jobs. Derfor betyder 
hjælp til at synliggøre Senior Erhverv over for arbejdssøgende seniorer meget. Som 



det f.eks. er tilfældet for Senior Erhverv Esbjerg.  

 
"Vi samarbejder med jobcentre i Esbjerg, Varde og Billund kommuner om invitation 
af ledige seniorer til vores åbent hus arrangementer," siger Erik Bjerre Andersen på 
Senior Erhverv Esbjergs kontor: "Vi formulerer indbydelsen, og jobcentrene sender 
den ud pr. post eller mail." I det seneste år har det betydet udsendelse af 1.000 
indbydelser alene i Esbjerg Kommune.  
   

Lokalebistand  
 

I Viborg nyder Senior Erhverv Skive/Viborg godt af kommunal velvilje på lokalefronten. 
Her har Senior Erhverv lokaler i Work4You under Jobcentret, som er udfarende med 
hensyn til arbejdssøgendes kontakt til virksomheder. Næstformand i Senior Erhverv 
Birthe Jensen er fuld af lovord om samarbejdet: "Ud over kontorlokale har vi adgang til 
lokale til større møder. Vi har fået et sted til vores frivillige arbejde, vi ikke kunne ønske 
bedre." 
 

Senior Erhverv Sjælland Øst med base i Køge får økonomisk støtte fra Køge 
Kommune, ligesom foreningen har adgang til gratis at låne lokaler til møder og 
foredrag i kommunens Vækstcenter. "Ud over disse vigtige bidrag oplever Senior 
Erhverv Sjælland Øst en positiv forståelse og påskønnelse af den frivillige indsats og 
de gode resultater for den lokale senior arbejdsformidling" udtaler formand Frank R. 
Taarup.  

 
I Vejle Kommune har Senior Erhverv holdt åbent hus i Jobcentrets lokaler.  

 
Det kommunale selvstyre og de enkelte Senior Erhverv foreninger skaber grobund for 
mange forskellige former for samarbejde med det formål at skabe beskæftigelse for 
seniorer. Men flere initiativer til godt samarbejde fortjener ikke desto mindre større 
udbredelse.  

 


