
Velfærdsreformen hæver efterlønsalderen til 62 år 
 
Med regeringens og forligspartiernes aftale om fremtidens velfærd lægges der op til ændringer på 
bl.a. efterlønsområdet. Indtil videre har vi  kun aftaleteksten, og før den er omsat i love og bekendt-
gørelser, kender vi ikke detaljerne og kan derfor heller ikke sige præcis, hvad det kommer til at be-
tyde for hvert enkelt medlem. 
  
Det er regeringens og forligspartiernes ønske at forlænge den tid, vi alle er på arbejdsmarkedet. De 
unge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet, en større del af indvandrere skal i beskæftigelse, 
og vi skal alle blive længere på i arbejde.  
 
Det betyder bl.a., at tidspunktet for at kunne gå på efterløn gradvist hæves fra 60 til 62 år. Personer, 
der er 48 år eller mere ved udgangen af 2006, berøres ikke af ændringerne, og kan gå på efterløn når 
de fylder 60 år.  
 
Efterlønsalderen hæves med ½ år i henholdsvis 2019, 2020, 2021og 2022, så man den 1. januar 
2022 skal være 62 år for at kunne gå på efterløn. Folkepensionsalderen hæves tilsvarende fra 65 til 
67 år, så det fortsat er muligt at få efterløn i 5 år. Folkepensionsalderen hæves med ½ år i henholds-
vis 2024, 2025, 2026 og 2027.  
 
Viser det sig, at danskernes gennemsnitlige levealder fortsætter med at stige, vil efterlønsalderen og 
folkepensionsalderen blive hævet yderligere fra 2025. Efterlønsalderen og folkepensionsalderen kan 
maksimalt hæves med 1 år ad gangen fra 2025, og ændringerne sker med et varsel på 10 år. Der 
tages beslutning om regulering af efterlønsalderen og folkepensionsalderen  hvert 5. år, første gang i 
2015. 
Forligspartiernes ønske er, at vi kan modtage efterløn og folkepension i omkring 19½ år. 
 
Efterlønsbidrag i 30 år 
Der bliver ikke ændret i efterlønnens størrelse, men fremover skal medlemmer, som i dag er under 
30 år, indbetale efterlønsbidrag i 30 år i stedet for de 25 år, som er gældende i dag.  
 
Der vil være en overgangsordninger for medlemmer, som den 31. december 2006 er mellem 31 og 
47 år. Disse skal betale efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1.1.2008 og frem til efterlønsalderen – dog 
maksimalt i 30 år. 
Medlemmer, som er fyldt 48 år inden udgangen af 2006, bliver heller ikke her omfattet af ændrin-
gerne, og skal betale efterlønsbidrag efter de gamle regler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta-boks om efterlønsbidrag 
 
48 år pr. 31.12.2006        : uændret   
31 - 47 år  pr. 31.12.2006:  der vil komme overgangsregler for betaling af efterlønsbidrag

   
29 – 30 år pr. 31.12.2006:  30 års efterlønsbidrag, start senest ved 32 år 
- 28 år pr. 31.12.2006     :  30 års efterlønsbidrag, start senest ved 30 år  
 
Medlemmer, som før 2008 har indbetalt bidrag inden det 35. år, får et antal bidragsfri perioder, 

så de har samme samlede bidragsbetaling som medlemmer, der først 
er begyndt at betale bidrag fra det 35. år.  
    
    
    



 
Fortrydelsesordning 
For medlemmer med lang tids tilknytning til arbejdsmarkedet indføres en fortrydelsesordning, så de 
kan komme ind i efterlønsordningen, selvom de i første omgang har fravalgt denne. Det drejer sig 
om personer, som har et ubrudt a-kassemedlemskab fra det 24. år. Disse kan tilmelde sig efterløns-
ordningen indtil 15 år før efterlønsalderen. For personer, der er over 34 år ved udgangen af 2006, er 
kravet a-kassemedlemskab siden 1.januar 1997.  
Den mulige efterlønsydelse nedsættes med 2 % af dagpengemaksimum for hvert år, de mangler at 
betale efterlønsbidrag – i forhold til den normale bidragsperiode på 30 år. Satsen for den skattefri 
præmie nedsættes tilsvarende med 4 % for hvert års manglende betaling. 
 
Der vil ikke blive ændret i muligheden for at fravælge efterlønsordningen. Ønsker man ikke længe-
re at være tilmeldt efterlønsordningen, er det fortsat muligt at få sit indbetalte efterlønsbidrag over-
ført til sin pensionsordning,  
 
Lempet fradrag for arbejdsindtægter 
Med de nuværende regler har efterlønsmodtagere med en lav timeløn en forholdsvis beskeden øko-
nomisk gevinst af supplerende arbejde i efterlønsperioden. Der skal derfor gennemføres en målrettet 
lempelse af fradraget for arbejdsindkomst i efterlønnen, så efterlønsmodtagere med en relativ lav 
timeløn får mindre fradrag pr. arbejdstime, mens fradraget er uændret  for efterlønsmodtagere med 
en relativ høj timeløn. Med den ny regler vil en timeløn, der er lavere end den gældende omreg-
ningssats - 173, 24 kr. i 2006- betyde et lavere fradrag i efterlønnen. 
Der sættes en grænse for det beløb, der kan optjenes til lempelig modregning på 30.000 kr. årligt. 
 
Indtil videre har vi som nævnt kun aftaleteksten for velfærdsforliget, og først senere når folketinget 
har vedtaget de enkelte love og bekendtgørelser, kender vi detaljerne på området. STA deltager ger-
ne i møder om velfærdsforliget på arbejdspladserne og i lokale afdelinger. 
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