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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 17. december 2012 stillet følgende spørgsmål
nr. 118 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Leif 
Lahn Jensen (S).

Spørgsmål nr. 118:
”Af finanslovsaftalen for 2013 fremgår det, at der gennemføres en udvidelse af se-
niorjob-ordningen, så retten til seniorjob bevares for personer, der er født i perio-
den fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1957, og som fylder 55 år eller mere i 
2012, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen. Det ønskes oplyst, hvor mange ledige 
seniorer man derved forventer bliver omfattet af seniorjob-ordningen, så de er ga-
ranteret et job på overenskomstmæssige vilkår frem for at miste dagpengeretten?”

Endeligt svar:
Beskæftigelsesministeriet har i forbindelse med finanslovsaftalen for 2013, skøn-
net, at ca. 1.140 personer i alt efter udvidelsen vil blive omfattet af seniorjob-
ordningen i 2013. Således er der på finansloven for 2013 indbudgetteret 1.140 per-
soner i seniorjob, jf. tabel 1.

Tabel 1. Indbudgetterede helårspersoner på finansloven for 2013
Helårspersoner 2013 2014 2015 2016

Tidligere gældende lov 700 900 1.000 850

Udvidelse af seniorjobordningen ved 

L78
360 420 420 420

Ændringsforslag til L78 80 100 100 100

I alt, efter L78 1.140 1.420 1.520 1.370

Seniorjobordningen er blevet udvidet med L78 til også at omfatte medlemmer, der 
er født i perioden fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1957, som har opbrugt 
retten til dagpenge mellem 1. januar 2012 og 30. juni 2013, uanset forhøjelsen af 
efterlønsalderen. 

Målgruppen for seniorjob er yderligere blevet udvidet med et ændringsforslag til 
L78. Med dette ændringsforslag kan også personer født i perioden fra 1. juli 1955 
til og med 31. december 1957, som har opbrugt retten til dagpenge mellem 1. janu-
ar 2012 og 30. juni 2013, og som i perioden fra den 1. januar 2012 til og med den 
16. november 2012 har fået udbetalt efterlønsbidrag, anmode sin bopælskommune 
om seniorjob, selv om medlemmet ikke har ret til efterløn.
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Skønnene på finansloven for 2013 tager udgangspunkt i, at 7.000-12.000 personer 
opbruger retten til dagpenge i 1. halvår 2013. Det skøn er siden opjusteret d. 10. ja-
nuar 2013 til 17.000-23.000 og vil naturligvis også få betydning for, hvor mange 
der vil benytte retten til seniorjob, herunder målgruppen for L78. 

Venlig hilsen

Mette Frederiksen


