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Bogen analyserer årsager til og effekter af den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Gennem en
interdisciplinær tilgang, der trækker på økonomiske, sociologiske, politologiske, psykologiske og
socialgerontologiske forskningsmetoder samt et varieret udvalg af empiriske data, giver bogen svar på
følgende spørgsmål:- Er tilbagetrækningen helbredsbetinget? • Oplever seniorerne, at danske virksomheder
gør noget for at fastholde dem - og hvad siger arbejdsgiverne selv om deres fastholdelsespraksis? - Har
efteruddannelse en betydning? • Ønsker arbejdsløse seniorer overhovedet et nyt job? • Hvad betyder
ægteskabelige relationer for tilbagetrækningsbeslutningen? • Hvilke aspekter ved løn- og arbejdsforholdene
kan få flere seniorer til at blive længere tid på arbejdsmarkedet? • Hvordan opleves tilbagetrækningen; er det
en positiv eller negativ oplevelse – og for hvem? • Hvor mange seniorer vil blive på arbejdsmarkedet, når
efterlønnen er afskaffet? • Hvad kan vi lære af de svenske erfaringer? • Hvordan fastholder vi flere ældre på
arbejdsmarkedet på en social bæredygtig måde? Forfatterne giver dermed svar på en lang række spørgsmål,
der må med i overvejelserne, hvis tilbagetrækningsmønstrene fra arbejdsmarkedet skal ændres. Bogen
henvender sig til alle, der ønsker at få en nuanceret forståelse for de mekanismer, der fører til tilbagetrækning
fra arbejdsmarkedet, samt hvorledes man effektivt og med få sociale omkostninger kan få flere ældre til at
forblive erhvervsaktive.
Forfatterne er alle fra Aalborg Universitet: Jørgen Goul Andersen, Karina Friis, Per H. Jensen, Kristian
Kongshøj, Rasmus Juul Møberg, Karen Nielsen Breidahl og Jesper Wégens.

2 Læsevejledning Resultaterne af fremskrivningen præsenteres i kapitel 2. 2 Læsevejledning Resultaterne af
fremskrivningen præsenteres i kapitel 2. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)
Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og Danmarks historie i perioden fra 1945
til 1990 præges især af to begivenheder, der fik stor betydning for Danmarks rolle i det internationale
samfund.
Læs mere om cookies på nedenstående link: Cookie politik På tværs af de nordiske lande er det
veldokumenteret, at en række forskellige faktorer i arbejdsmiljøet har stor betydning for, om man trækker sig
tidligt. 2 Læsevejledning Resultaterne af fremskrivningen præsenteres i kapitel 2. Ved du hvor meget du vil få
udbetalt som pensionist. Seniorførtidspension Hvis du har en langvarig og aktuel tilknytning til
arbejdsmarkedet, så kan du fra fem år før folkepensionsalderen ansøge om førtidspension. Denne side
benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse. Find artikler og nyheder fra SFI
frem til 1/7 2017 her. Nyhedsarkiv for SFI. Alligevel kan det være meget relevant at beskæftige sig med
netop denne. Læs mere om cookies på nedenstående link: Cookie politik På tværs af de nordiske lande er det
veldokumenteret, at en række forskellige faktorer i arbejdsmiljøet har stor betydning for, om man trækker sig
tidligt.
Her kan du finde information om en række tillæg til folkepensionen. Find artikler og nyheder fra SFI frem til
1/7 2017 her. Servicetekst Hovedgruppe 81 dækker sager om personalemæssige administration, herunder
personalemæssig administration vedrørende folkevalgte. I DSA er du i gode hænder, uanset om du er
studerende, nyuddannet, kandidat, selvstændig, lønmodtager, bliver ledig, skal have efterløn eller ønsker
sparring til. Fremsat den 14. Man kan næppe hævde at styringsteknologi er en hyppigt forekommende glose i
folkemunde. Se alle nyheder her Opgaver vedrørende overordnede arbejdsmarkedsforhold som
overenskomster, medarbejderrepræsentation og ansættelsesvilkår. 5 1.
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tidligt. Opgaver vedrørende ligestilling og. Se alle nyheder her Opgaver vedrørende overordnede
arbejdsmarkedsforhold som overenskomster, medarbejderrepræsentation og ansættelsesvilkår.

