Er du klar til 50 år
på arbejdsmarkedet?
Vi lever længere, og det betyder flere år på arbejdsmarkedet. Mange kan se
frem til et arbejdsliv, der strækker sig over 50 år.
Men hvem har ansvaret for, at vi holder os sunde nok til at arbejde længere
og længere tid? Hvor skal aben placeres – hos virksomhederne, staten eller
medarbejderne?
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KILDE: Danmarks Statistik.

»» Skal folk sættes på slankekur, hvis de vejer så meget, at de ikke kan arbejde,
til de er 70 år?
»» Skal motion og træning i arbejdstiden være en pligt både at tilbyde og
deltage i?
»» Er livsstilsfaktorer i stedet en privatsag, som den enkelte har ansvaret for?
»» Skal staten sikre sundheden gennem afgifter, forbud og økonomiske
incitamenter til, at den enkelte holder sig sund?
Kom til debat torsdag den 12. juni 2014 kl. 18.15-19.00
i Dansk Arbejdsgiverforenings telt Y17 på Ydermolen med:
»» Pernille Rosenkrantz-Theil, social- og handicapordfører,
Socialdemokratiet
»» Rasmus Jarlov, Det Konservative Folkeparti, Københavns
Borgerrepræsentation
»» Karoline Klaksvig, arbejdsmiljøchef, Dansk
Arbejdsgiverforening

Skaber overenskomsterne
velstand eller stilstand?
»» Understøtter overenskomsterne vækst og jobskabelse?
»» Understøtter overenskomsterne et dynamisk og konkurrencedygtigt dansk
arbejdsmarked?
»» Er danske overenskomster anvendelige i forhold til det globale
arbejdsmarked?
»» Er overenskomsterne inkluderende eller ekskluderende?
Det er nogle af de spørgsmål, vi sætter til debat på Folkemødet. Vi har inviteret LO’s formand Harald Børsting og DA’s adm. direktør Jørn Neergaard
Larsen som ”ejere” af den danske aftalemodel. Vi har også inviteret to
”brugere” af overenskomstsystemet – nemlig HR-direktør Christina Selchau
Nehammer og Jørgen Clemmensen, tillidsrepræsentant for el-montørerne og
næstformand i Samarbejdsudvalget – begge fra SE (Syd Energi).
Moderator i debatten vil være arbejdsmarkedsattaché Poul Scheuer,
Den Danske Ambassade i Berlin (tidligere direktør i Dansk Industri).
Kom til debat fredag den 13. juni 2014 kl. 13.00-14.00
i Dansk Arbejdsgiverforenings telt Y17 på Ydermolen med:
»»
»»
»»
»»
»»

Harald Børsting, formand, Landsorganisationen i Danmark
Christina Selchau Nehammer, HR-direktør, SE (Syd Energi)
Jørgen Clemmensen, tillidsrepræsentant, SE (Syd Energi)
Poul Scheuer, arbejdsmarkedsattaché, Den Danske Ambassade i Berlin
Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

Er arbejdsmarkedet kun
for de stærke?
I Danmark er ca. ¾ mio. borgere i den arbejdsdygtige alder uden for
arbejdsfællesskabet. Trods talrige reformer er antallet af offentligt
forsørgede mellem 16 og 66 år stort set det samme i dag som for 20 år
siden – men gruppen af offentligt forsørgede har til gengæld ændret
karakter. Langt færre står i dag til rådighed for arbejdsmarkedet.
Flere langt væk fra arbejdsmarkedet
Antal fuldtidsmodtagere af offentlig forsørgelse, 16-66 år, 1.000 personer
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Øvrige overførselsmodtagere er personer i grupperne førtidspension og fleksjob,
efterløn, overgangsydelse, del- og folkepension, skånejob, syge- og
barselsdagpenge, orlov samt kontanthjælp (match 2 og 3).
Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse 2013, DI’s 2020-plan,
Danmarks Statistik, ADAMs databank og egne beregninger.

Hvert år bruger samfundet mange milliarder på at forsørge borgere uden for
arbejdsfællesskabet og hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet.
»» Er det danske arbejdsmarked kun for de stærke, og har vi råd til det?
»» Virker den indsats, der ydes i kommunerne, og kan vi få mere for pengene?
»» Kan vi motivere flere til at være en del af arbejdsfællesskabet?
Kom til debat lørdag den 14. juni 2014 kl. 15.00-16.00
i Dansk Arbejdsgiverforenings telt Y17 på Ydermolen med:
»» Joachim B. Olsen, arbejdsmarkedsordfører,
Liberal Alliance
»» Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening
»» Henrik Bach Mortensen, direktør,
Dansk Arbejdsgiverforening

Kan vi klare os uden
arbejdskraft udefra?
Hvem skal gøre rent, hvis udenlandsk arbejdskraft ikke kan ansættes af danske
virksomheder? Hvem skal bygge supersygehuse? Kan vi undvære elektroingeniører fra udlandet?
Der er i dag mere end 100.000 udenlandske medarbejdere ansat på danske
virksomheder. For mange virksomheder er det helt utænkeligt at drive virksomhed i Danmark, hvis ikke de kan rekruttere internationalt. Andre virksomheder har for længst opgivet at ansætte ledige danskere.
Flere udenlandske lønmodtagere med bopæl i DK
Fuldtidsbeskæftigede i 1.000, 3. kvartal
Bopæl i Danmark
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ANM.: Opgørelsen for RUT starter først i 2011.
KILDE: Jobindsats.dk.

Kom til debat søndag den 15. juni 2014 kl 10.00-10.45
i Dansk Arbejdsgiverforenings telt Y17 på Ydermolen med:
»» Rasmus Windfeld, pressechef, Siemens
»» Finn Sørensen, socialordfører, Enhedslisten
»» Henrik Bach Mortensen, direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

