F O K U S PÅ L I V E T

Arbeidsmarkedet kan være tøft for den som
har passert 60. Men nå finnes det et helt eget
marked som kun retter seg mot seniorer.
TEKST: JENNY MICKO FOTO: NTB OG HUGO BLINDHEIM
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følge nettstedet forskning.no har fire av ti
inntrykk av at seniorer over 55 år blir ekskludert fra arbeidslivet. I tillegg oppgir en
av tre av seniorene at de i løpet av arbeidslivet har følt at de har måttet vike for yngre
krefter. Samtidig viser beregninger at vi vil
mangle arbeidskraft tilsvarende 212.000 årsverk i Norge innen 2030, og at seniorer kan
dekke store deler av gapet.
Forretningsutvikler i Seniorene AS, Gudrun
Jebsen, har jobbet med konsulentutleie i over
tjue år, og vet at det kan være utfordrende å få
jobb etter fylte 55 år.
– Samtidig så har man forhåpentligvis én
tredjedel av livet igjen, og det er lenge å stå
utenfor arbeidslivet. Jeg startet Seniorene i
2016, sammen med min mann Jan Erik som
hadde fått sluttpakke fra DNB. Ideen ble født
idet vi begynte å rehabilitere huset vårt, og en
tidligere kollega, som også hadde fått sluttpakke, lurte på om vi trengte hjelp i form av
betalt arbeidskraft.

Givende arbeid
Bedriften som kun ansetter seniorer, ble en
suksess, og i 2020 sto de ved et veiskille.
– Enten måtte vi være fornøyde med det vi
hadde oppnådd, eller så måtte vi se på muligheten for å etablere oss andre steder enn i
Bergen. Da vi fikk forespørsler fra andre deler
av landet, ble fristelsen for stor, og vi valgte å
utvide. I dag har vi åtte avdelinger og over
hundre ansatte spredd over landet, og flere
vil det gjerne bli. Det er utrolig gøy å høre tilbakemeldinger fra fornøyde ansatte og kunder. Vi løser en samfunnsutfordring og opplever at det er et veldig givende arbeid.
– Hvem er det som arbeider for dere?
– Seniorene er unge pensjonister som utfører småjobber, egentlig alt du ikke trenger fagfolk til. Det er mange jobber som er for små til
å være aktuelle for større selskaper, men som
likevel er viktige å få utført. Våre hendige
seniorer kan brukes til det meste. Vi opplever
at aldersgruppen 55 pluss er veldig lojale
folk, som strekker seg langt for å få fornøyde
kunder. Vi er ærekjære, selvstendig og et langt
arbeidsliv har lært oss tålmodighet, og å ha en
rolig fremtoning. Vi jobber aldri på akkord,
men jevnt og trutt, og vår erfaring er at vi ofte
er minst like effektive som yngre arbeidsfolk.
Tilbakemeldingene sier at våre seniorer tilfører humor og har en positiv innvirkning på
arbeidsmiljøet. Generelt viser også forskning
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at eldre arbeidstakere har mindre sykefravær
og gjerne kan arbeide mer effektivt, fordi de
har mer variert erfaring.

Trygge kunder
Seniorene ønsker å være en motpol til svart
arbeid.
–Våre kunder skal føle seg helt trygge på at
det er en ordentlig person som kommer, og at
alle som arbeider i Seniorene er referansesjekket. Vi har både eiendomsselskaper og
borettslag som kunder, i tillegg til privatpersoner. Om sommeren er det mye utendørsarbeid i hage og vedlikehold av hus, mens det
resten av året er mer varierte oppgaver. Vi har
som motto at ingen jobb skal være for liten.
Gammel Nok er et annet bemanningsselskap som jobber for å få flere seniorressurser i
arbeid. Daglig leder Petter Johnsen mener at
seniorer tilfører arbeidsmarkedet bredde, fleksibilitet og verdiskapning.
– Levealderen øker samtidig som pensjonsalderen er stabil, dette medfører at man i snitt
har 20 til 30 år hvor man er utenfor arbeidsliv. Parallelt har vi i Norge underskudd på
arbeidskraft, og prognoser indikerer at dette
vil være en økende utfordring. Seniorer er en
svært viktig ressurs for å redusere inn deler
av underskuddet av nødvendig arbeidskraft.
En positiv effekt for seniorene er at man ved å
stå i arbeid erfarer å være en ressurs for samfunnet gjennom sin produktivitet. Denne produktiviteten gir en mulig reduksjon i utenforskap og ensomhet, hvilket igjen gir økt livskvaliteten.

Prøve noe nytt
Gammel Nok ønsker å ha et bredt utbud av
løsninger og tilbud for å favne flest mulig
kandidater, og derigjennom oppnå størst
mulig sosial effekt.
– Kandidater melder seg i vår jobb-base på
vår hjemmeside, eller melder sin interesse på
utlyste stillinger. Veldig mange tar kontakt
med oss på våre sosiale rekrutteringskvelder
og via bekjente som har mottatt tjenester av
oss, eller jobber hos oss. Ved registrering
bestemmer man selv om man ønsker å forsøke nye bransjer, eller om man utelukkende
ønsker å bli innenfor samme bransje som man
har jobbet i. Vi opplever at mange som registrerer seg hos oss søker arbeid hvor de får
hjelpe andre seniorer med praktiske oppgaver, og samtidig tilby sosial tilstedeværelse.

Gammel Nok trenger flere arbeidsglade
seniorer, da de ikke kan imøtekomme alle
forespørsler de mottar.
– Vi har for eksempel et stort underskudd
av hender innenfor helse og omsorg i Norge,
et underskudd som vil fortsette å øke. Det å få
flere seniorer til å benytte sin livserfaring,
kunnskap og fleksibilitet til å hjelpe, for
eksempel andre seniorer, har både en samfunnsnytte og en stor mulighet for individuell
mestring og følelse av nytteverdi.

Skattepliktig inntekt
Lene Ringså, seksjonssjef i juridisk avdeling i
Skatteetaten forklarer hvilke regler som gjelder for pensjonister som arbeider gjennom et
bemanningsforetak for seniorer.
– Lønnen er skattepliktig inntekt for pensjonisten med samme skattesatser som andre
arbeidstakere. Trygdeavgiften for personer
over 69 år er imidlertid litt lavere enn for
yngre personer; det beregnes trygdeavgift med
5,1 prosent av bruttolønn i stedet for 8,2 pro-

Når man er en sosial
person med mye
energi, er det godt å
få brukt hele seg.
Ragnhild Tveit

TRIVES. Ragnhild
Tveit fra Bergen
stortrives med
småjobbene fra
Seniorene.

sent. Er samlet lønn tusen kroner eller lavere
per år, er lønnen skattefri. Arbeidsgiveren
betaler arbeidsgiveravgift med ordinær sats,
og det gjelder ingen særregler for lønn til pensjonister. Spørsmål om en lønnsinntekt påvirker en løpende pensjon eller trygd fra Nav
eller andre pensjonsutbetalere, må rettes til
Nav eller pensjonsutbetaleren, forteller seksjonssjefen.

Tilbyr kurs
Ragnhild Tveit (73) jobber for Seniorene på
femte året, og har vært med helt fra starten.
– Jeg hadde nettopp sluttet i arbeid og vært
hjemme en liten stund da jeg så en annonse
om Seniorene. Jeg tenkte det ville være kjekt
å komme seg ut og få gjort litt, og jeg har ikke
angret en eneste dag på at jeg svarte på
annonsen. Når man er en sosial person med
mye energi, er det godt å få brukt hele seg.
Ragnhild arbeider stort sett med husmaling.
– Jeg vokste opp som yngst i en søskenflokk
på åtte, så jeg er vant med å hjelpe til med
praktiske gjøremål. Gjennom Seniorene har
jeg gått på stillaskurs, gartnerkurs og kurs i
småverktøy. De er veldig flinke til å tilby kurs.
I sesongen jobber jeg stort sett hver dag, og
det kan bli litt lange dager, men på vinteren er
det gjerne lite oppdrag, så da tar jeg meg ferie.

God oppfølging
Selv om arbeidet for Seniorene gir Ragnhild
en grei buffer til å finne på andre ting, er det
ikke bare pengene som teller.
– Jeg fått Seniorene under huden, og jeg må
si at jeg brenner for selskapet. Dem som driver det er så hyggelige og flinke til å motivere,
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Dette er et flott
supplement til andre
bemanningsbedrifter som
ofte ignorerer de eldre.
Mette Manus

lig, og det blir arrangert både sommerfest og
juleavslutning. Og så er det så kjekt med fornøyde kunder. Vi kommer og gjør det fint for
dem som ikke har tid eller mulighet. Mange
kunder kommer også igjen.
Ragnhild jobber nesten alltid sammen med
en kollega eller to.
– Det er kjempekoselig og gull verdt med
tanke på det sosiale. Å ha noe å stå opp til og
føle at jeg gjør en god jobb, gir meg mye. Før
jeg ble pensjonist jobbet jeg stort sett innen
hus og finans, men siden jeg er en urolig type
passer det meg å bruke kroppen. Jeg hadde
ikke vært i høyden tidligere, men fant snart ut
at jeg ikke har høydeskrekk, og nå klatrer jeg
på stillaset uten problemer. Det går så bra!

Mette Manus,
coach og karriereveileder.
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Verdifull erfaring
Karriereveileder, coach og jobbekspert i
Aftenposten, Mette Manus, synes det er flott
at det finnes bedrifter som spesialiserer seg
på å hjelpe seniorer ut i jobb.
– For mange kan det være trygt å få hjelp
gjennom dem, og sjansen for å lykkes kan
være større. Dette er et flott supplement til
andre bemanningsbedrifter som ofte ignorerer
de eldre. Seniorer har lang arbeidserfaring og
mye menneskekunnskap i bagasjen. Det å ha
jobbet i ulike bedrifter, hatt forskjellige ledere
og kollegaer, har måtte lære faglig nytt og måttet forholde seg til nye arbeidskulturer, er en
kunnskap du ikke lærer på en skole. Det kan
også være verdifullt for en bedrift eller organisasjon at aldersspennet er variert. Slik kan
de yngre lære av de eldre og omvendt.
– Har pandemien bidratt til et vanskeligere
arbeidsmarked for seniorer?
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I HØYDEN. Ragnhild har tatt stillaskurs gjennom
Seniorene og vegrer seg ikke for å gå opp i høyden.
– Det er vanskelig å si, men arbeidsmarkedet er generelt tyngre etter pandemien, og da
rammer det sannsynligvis de eldre også. Alt
avhenger av hva slags bakgrunn den enkelte
har, men mange bedrifter som har måttet permittere eller si opp folk, har nok ofte valgt de
eldre som de vet vil forbli i jobben i begrenset
tid. Samtidig er de eldre ofte åpne for engasjementer og vikariater, og det blir det nok enda
mer behov for etter pandemien. Så det blir
spennende å se dette etter en tid.

All kompetanse teller!
Manus mener det er viktig å tenke gjennom
hvem du er, hva du liker å gjøre og hva du er
god til når du skal søke jobb. Det er ikke bare
din formelle kompetanse som teller, men også
realkompetansen.
– Tenk litt videre enn bare jobber du allerede kan, for du kan fortsatt lære nytt.
Lag en god og målrettet CV og søknad hvor
du får frem hva du kan tilby og erfaringer du
har med deg. Be om hjelp dersom du er utrent
i å skrive søknader, og la alltid noen lese korrektur før du sender. Trenger du oppdatert
kunnskap innen et felt, så meld deg på videreutdanning eller kurs. Forbered deg godt til
intervju. Tenk gjennom hva du har av relevant utdanning, arbeidserfaring og menneskekunnskap. Bruk nettverket ditt, bemanningsbyråer og nettet aktivt. Jobben kommer ikke
til deg, så vær aktiv og innse at å søke jobb, er
en jobb i seg selv. Hold motivasjonen oppe
selv om du får noen avslag på søknader. Omgi
deg med positive mennesker som støtter deg,
og unngå de negative. Og sist, men ikke
minst: Tro på at du får jobb!

