Kommittédirektiv
Delegation för främjande av äldre arbetskraft Dir.

2018:83

Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018
Sammanfattning
En kommitté i form av en delegation får i uppdrag att verka för
ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet.
Delegationen ska bidra till ökad kunskap om forskning om
äldres möjligheter och även föreslå åtgärder som motverkar
åldersdiskriminering för att bättre tillvarata äldres kompetens
och erfarenhet.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020.
Behovet av att ta till vara äldres kompetens
Vi lever allt längre och det är väsentligen friska år som läggs till
livet. För att klara pensioner och välfärd behöver arbetslivet
förlängas. Pensionsgruppen (S2007:F), med företrädare för de
partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har därför
kommit överens om en serie åtgärder för långsiktigt höjda och
trygga pensioner (dnr S2017/07369/SF).
En förutsättning för långsiktigt hållbara pensioner är ett
längre, men också ett mer hållbart, arbetsliv. En central del av
detta är att bättre ta till vara äldres kompetens och erfarenhet.
För detta behöver vi uppnå en mer åldersoberoende syn i arbetslivet under hela arbetslivet och motverka problem med fördomar mot äldre och åldersdiskriminering. Pensionsåldersutredningen konstaterade i sitt betänkande Åtgärder för ett
längre arbetsliv (SOU 2013:25) att de stora förbättringarna av
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de äldres hälsa, kognitiva förmåga och utbildning som skett
succesivt höjer den åldersgräns då, baserad på bästa kunskap,
naturligt åldrande kan anses avsevärt sätta ned de äldres arbetsförmåga. Biologisk ålder, upp till 70 år eller ännu högre, är enligt utredningens underlagsrapporter och experter inte en användbar mätare på fysisk, psykisk och social förmåga. Trots
detta finns tendenser till att människor t.o.m. redan mitt i yrkeslivet sorteras bort till följd av sin ålder. Detta blir allt mer påtagligt med stigande ålder. För att bidra till en utveckling som tar
till vara arbetskraft oberoende av ålder och bidra till fler äldre i
arbetslivet har Pensionsgruppen enats om att inrätta en delegation för äldre arbetskraft.
Uppdraget
Inrättandet av delegationen syftar till att uppnå ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet, samt att identifiera hinder och hitta möjligheter för att bättre kunna tillvarata
äldres kunskap och erfarenhet. Delegationen ska arbeta med
frågor som rör äldres möjligheter i arbetslivet, synen på äldre på
arbetsmarknaden, fördomar mot äldre, betydelsen av ett längre
arbetsliv för samhället och för den slutliga pensionen, samt den
demografiska förändringen i samhället.
Detta ska göras genom att sammanföra olika relevanta samhällsaktörer (exempelvis forskare, opinionsbildare, pensionärsorganisationer, arbetsmarknadens parter och relevanta myndigheter) för att diskutera dessa frågor, inspirera samt föreslå åtgärder.
Delegationen ska sammanställa och sprida befintlig nationell
och internationell kunskap och forskning och kan även initiera
nya rapporter. Delegationen arbete ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
Delegationen ska inom ramen för sitt uppdrag arbeta självständigt i fråga om form och innehåll för arbetet.
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Samråd
En huvudsaklig uppgift är som nämnts att sammanställa fakta,
informera, initiera och stimulera analyser samt föra samtal. En
central del av uppdraget går därför ut på att samtala och ha samråd med relevanta parter och organisationer. Delegationen ska
sträva efter att dessa samråd sker brett. Delegationen ska närmare definiera vilka som bör beröras av sådana samråd.
Redovisning
Eftersom uppdraget har en folkbildande karaktär där mycket
handlar om att föra ut kunskap och föra samtal så bör redovisning ske löpande i form av t.ex. rapporter, skrifter, artiklar,
seminarier eller på det sätt som delegationen utifrån sitt uppdrag
finner lämpligt.
Delegationen ska därutöver sammanfatta och slutredovisa
sitt arbete till regeringen (Socialdepartementet) och till
Pensionsgruppen senast den 1 oktober 2020. Arbetsläget ska
även redovisas till Pensionsgruppen under utredningstiden vid
tillfällen som bestäms i samråd med Socialdepartementet.
Konsekvensanalys
Konsekvensanalys enligt 14 och 15 a §§ kommittéförordningen
ska ske uppdelat på kön där så är möjligt. Där så är relevant ska
redovisning även ske av effekter på sysselsättning.
(Socialdepartementet)

