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Året rinder ud …. 
 
Til alle Senior Erhverv medlemmer 
 
1. SATS puljeaftalen – SE´s fremtid 

2. SE seminar 2018 

3. Åbningstider lokalt 

4. Adhoc udvalg – i gang med at analysere og uddrage pointer 

5. SE-DK kurser/aktiviteter fra januar 2019 
 

    

1. SATS puljeaftalen – SE´s fremtid 

D. 7/11 blev SATS-pulje tildeling for SE og 6 andre private beskæftigelsesinitiativer aftalt 

og udmyntet – dermed er SE sikret finansiering til og med 2. kvartal 2022. 

Ifm. finanslovsforhandlingerne blev det aftalt at afskaffe SATS puljen, sådan som det 

kendes i dag og har fungeret i ca. 20 år. Det får ingen konsekvens for den før omtalte 

tildeling – den er sikret. Afskaffelsen skal endeligt bekræftes efter næste Folketingsvalg og 

vil således foregå gradvis de kommende år. 

Politisk er det aftalt, at en anden finansieringsmodel skal udvikles, og vi vil både følge 

denne proces og komme med konstruktive bidrag, såfremt SE kan det. 
 

2. SE seminar 2018 

Ifm. SE seminaret var Beskæftigelsesministeren inviteret og midt i den politiske travlhed 

blev det til en ½-times konstruktiv dialog, med diverse forslag fra SE og tilsagn fra 

ministeren – for detaljerne af og omkring mødet, læs referatet i SE-DK´s Filbibliotek. 

Andre interessante oplægsholdere var bl.a. Morten Ballisager, som talte om ”diskrimineres 

seniorer ifm. rekruttering” (og ja, der er tale om en vis form for fravalg) og hvad bør en 

senior ansøger så fokusere på. 

Også Kaare Danielsen fra Jobindex talte om hvilke fokuspunkter man kan have, når man er 

senior og jobansøger. 

For begge oplæg (referat og præsentationer) kan info findes i SE-DK´s Filbibliotek. 
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(billedet – Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen på SE seminar 2018 i Middelfart) 
 
 

3. Åbningstider lokalt 

Ifm. højtidsdagene bør vi have i tanke, at nogle medmennesker bruger dagene til at blive 

afklaret på egen (job)situation. Og i den anledning kan de have brug for at kontakte SE 

lokalt. Vær til rådighed – gerne pr. telefonvagt hhv. besvare mails. 
 

4. Adhoc udvalg – i gang med at analysere og uddrage pointer 

Udvalget er i denne periode i gang med at analysere de modtagne informationer og snarligt 

uddrage en behovsbeskrivelse. Sidstnævnte danner grundlag for en kravspecifikation. 

Udvalgets medlemmer som har deltaget i opgaverne ifm. 1. fase, fortsætter at deltage i 2. 

fase. Den anden fase går i gang så snart kravspecifikationen er beskrevet – det forventes 

at ske ca. februar / marts. 
 

5. SE-DK kurser/aktiviteter fra januar 2019 

Kursus- og aktivitetskalender og tilmeldingsoversigt tilgår lokalnetværkene medio januar. 

 

Venlig hilsen  

Bert van Malkenhorst, 

se-koordinator@mail.dk  

Tlf. 3023 2929 
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TAK til alle for årets indsats og det gode samvirke 

I og jeres familier ønskes Glædelig Jul og Godt Nytår 

På gensyn til et nyt år med mange SE aktiviteter 

 

 


