
A-kasser 
advarer 
mod at hæve 
efterlønnen
Seniorer. Aftale mellem regeringen og 
Dansk Folkeparti åbner for en ny runde 
med udbetaling af efterlønsbidrag

Skal – skal ikke? Når regerin-
gen næste år efter alt at dømme 
åbner for at hæve efterløns-
bidraget, forestår der et lidt 
indviklet regnestykke for de 
personer, der fortsat er tilmeldt 
ordningen. 

I enkelte tilfælde vil det 
faktisk være en god forretning 
at ’tage pengene og stikke af’. 
Men i de fleste andre situatio-
ner vil det bedre svare sig at 
fortsætte i ordningen. 

Det mener Danske A-kasser, 
som er samarbejdsorganisation 
for landets a-kasser – og herun-
der El-fagets a-kasse: ”Det ly-
der umiddelbart fristende, men 
kan faktisk være en rigtig skidt 
forretning for de fleste af dem, 
der i dag betaler ind til efter-
lønsordningen,” lød meldingen 
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fra organisationens formand Tor-
ben Poulsen i slutningen af maj.  

Aftale indgået
På det tidspunkt havde regerin-
gen netop fremlagt sit udspil 
”Flere år på arbejdsmarkedet”. 
Det blev i slutningen af juni til 
en konkret aftale indgået med 
Dansk Folkeparti. 

Her er et af elementerne, at 
medlemmer af efterlønsordnin-
gen skattefrit kan få tilbagebetalt 
deres tidligere indbetalte bidrag, 
hvis de vælger at træde ud. Af-
talen er endnu ikke blevet til lov, 
men hvis ikke, der kommer et 
folketingsvalg i vejen, er dette via 
aftalens indgåelse en formsag. 

Når det er vedtaget, kan med-
lemmer fra 1. januar 2018 til 30. 
juni 2018 ansøge om at træde ud 

”Det lyder umiddelbart fristende, men kan faktisk 
være en rigtig skidt forretning for de fleste”
Danske A-kasser

  Side 4 af 6 

Lønindkomsten efter skat ved beskæftigelse i efterlønsperioden vil i sig selv som 
udgangspunkt overstige efterlønsydelsen efter skat. De forholdsvis store beløb, 
der optræder i tabel 1 under den tredje situation, er således ikke et udtryk for, at 
denne situation er økonomisk mere fordelagtig end de to øvrige – tværtimod vil 
det modsatte som udgangspunkt gøre sig gældende. 
 
For at sammenligne de tre situationer på mere lige vilkår, er der taget udgangs-
punkt i et typeeksempel med en LO-arbejder med en årlig lønindkomst på godt 
351.600 kr. Denne person vil over den 3-årige efterlønsperiode opnå en samlet 
disponibel indkomst efter skat og boligudgifter på ca. 495.500 kr. (2025-

Tabel 1 

Udbetaling i kr. efter skat af henholdsvis 1) skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2018, 2) optjening af 

skattefri præmie (inkl. korrektion for manglende efterlønsbidrag), og 3) samlet efterlønsydelse i en 3-årig 

periode (inkl. korrektion for manglende efterlønsbidrag), 2017-niveau 

Alder i 
2017 

Efterløns- 
alder 

(1) 
Frivillig udmeldelse 

 

(2) 
Skattefri præmie 

  

(3) 
Samlet efterlønsydelse efter 

skat (3 år på efterløn) 

ved afgift på 
30 pct. som ved 
gældende regler 

ved tilbud 
om skattefri 
udbetaling 

ved 12 ud af 
12 mulige 
portioner 

ved 11 ud af 
12 mulige 
portioner 

Ingen 
pensions-

modregning 

”Eksempel” 
på pensions-
modregning 

58 år 63½ år 73.400 104.900 130.600 117.900 412.600 338.200 

50 år 66 år 73.400 104.900 100.100 87.500 382.200 307.700 

40 år 68 år 43.400 61.900 69.400 56.700 351.400 277.000 

     
 
Anm.:  Afrunding til nærmeste 100 kr. Alle beløb er opgjort i 2017-niveau og de relevante års skattesatser. Der 

anvendes skattesatsen i en gennemsnitskommune. Opgjort med 2023-regler (2017-niveau) udgør 
efterlønsbidraget 5.685 kr. årligt, den årlige efterlønsydelse er 211.366 kr. for fuldtidsforsikrede (beregnet på 
baggrund af den månedlige ydelse efter nye regler fra 1. juli 2017), og den maksimale skattefri præmie er 
152.113kr. De angivne beløb udbetales på forskellige tidspunkter, og der er ikke taget højde for diskontering 
ud over omregning til 2017-niveau. Da efterlønsydelsen, efterlønsbidraget og den skattefri præmie følger 
dagpengesatsen, mindrereguleres disse frem til 2023, hvilket reducerer værdien af disse opgjort i 2017-niveau.  
Efterlønsbidrag giver et ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst i indbetalingsåret. Der er taget 
udgangspunkt i personer født 1. januar i hhv. årgang 1959 (58 år i 2017), årgang 1967 (50 år i 2017) og 
årgang 1977 (40 år i 2017), der alle har bidraget fuldt ud til efterlønnen siden 1. april 1999 eller siden de 
fyldte 30 år. Efterlønsbidraget er opgjort pr. 22. juni 2017 ved antagelse om kvartalsvise indbetalinger. 
Efterlønsbidraget udgjorde 3 gange den den daglige dagpengesats i 1999, 6 gange dagpengesatsen i 2000 og 7 
gange dagpengesatsen i de øvrige år.  
(1) Ved udbetaling som følge af frivillig udmeldelse, er det det antaget, at personer, der ønsker at melde sig 
ud i 2018, stopper med at indbetale yderligere bidrag efter 22. juni 2017. 
(2) Den skattefri præmie udbetales ved folkepensionsalderen og optjenes i portioner af 12.676 kr. (2023-
regler, 2017-niveau) for hver 481 timers beskæftigelse i efterlønsalderen. Der er fratrukket efter-skat værdien 
af de manglende efterlønsbidrag. Ved optjening af 11 portioner (147 timer om måneden) eller 12 portioner 
(160,33 timer om måneden) er efterlønsydelsen nul, da der ikke udbetales efterløn ved en månedlig 
arbejdstid over 145,6 timer, givet at den månedlige mindsteudbetaling er 14,8 timer (regler pr. 1. juli 2017).  
(3) For den 58-årige er det forudsat, at personen udskyder overgangen til efterløn til de sidste 3 år af efter-
lønsperioden.  Efterlønsydelsen efter skat er udregnet for typepersonen ”enlig i lejebolig uden børn”, som er 
medlem af a-kasse, som ikke har beskæftigelse, og som får den maksimale efterlønssats (2025-skatteregler, 
2017-niveau). Den samlede efterlønsydelse efter skat er fratrukket efter-skat værdien af de manglende 
efterlønsbidrag.”Eksempel” på pensionsmodregning angiver et typeeksempel med en person, der modregnes 
med 40.000 kr. årligt i efterlønsydelsen i kraft af en ratepensionsopsparing på 1 mio. kr., som ikke udbetales i 
efterlønsårene. I 2017 ventes median-pensionsformuen for en 60-årig at være ca. 1 mio. kr., jf. s. 122 i Det 
danske pensionssystem nu og i fremtiden, Finansministeriet (2017). 

Kilde: Familietypemodellen og egne beregninger. 

og få de indbetalte bidrag tilba-
gebetalt skattefrit i juli måned 
2018. 

Muligheden gælder medlem-
mer af efterlønsordningen, der 
på ansøgningstidspunktet endnu 
ikke har nået efterlønsalderen, 
og skattefriheden gælder for ef-
terlønsbidrag indbetalt fra 1999 
og frem til og med den 22. juni 
2017. Bidrag, som er indbetalt 
herefter og frem til udtrædelsen 
i 2018, vil blive tilbagebetalt fra-
trukket en afgift på 30 procent, 
sådan som det også er tilfældet 
ved kontante udbetalinger under 
de gældende regler. 

Mange penge
Det beløb, der udbetales, afhæn-
ger af hvor mange år, den enkelte 
har betalt til ordningen. I et svar 
til finansudvalget har finansmi-
nister Kristian Jensen i august 
oplyst beløbene for personer, der 
har bidraget fuldt siden 1999, el-
ler siden de fyldte 30 år – derved 
har de bidraget i lige mange år. 

Her fremgår det, at personer, 
der i 2017 er 50 og 58 år, vil få 
udbetalt 104.900 kroner skat-

tefrit. En person, der i 2017 er 40 
år, vil få udbetalt 61.900 kroner. 

Beløbene kan lyde tillokkende, 
men de skal sammenlignes med 
alternativerne. Efterlønsordnin-
gen er en enestående ’opsparing’, 
og hvis den 58-årige går på efter-
løn ved de mulige 63½ år, vil ved-
kommende i løbet af perioden (tre 
år) få udbetalt 412.600 kroner, 
hvis der ikke sker modregning af 
pension, og 338.200 kroner ved et 
’eksempel’ på modregning. 

Den 50-årige, der kan gå på ef-
terløn som 66-årig, kan få udbetalt 
henholdsvis 382.200 og 307.700 
kroner i efterlønsperioden. 

For 40-årige gælder, at de kan 
få 61.900 udbetalt skattefrit i 
2018 eller henholdsvis 251.400 og 
277.000 på efterløn. 

Skattefri præmier
Hensigten med at få medlemmer 
til at melde sig ud af efterløns-
ordningen er angiveligt at få dem 
til at fortsætte i arbejde. Det vil 
jo give en lønindtægt oven i den 
skattefrie udbetaling, og derfor 
vil mange sikkert alligevel se en 
god forretning i at hæve pengene. 
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– Uanset hvad der sker, så mister du al-
drig pengene, hvis du fortsætter i efter-
lønsordningen. Det er ikke sådan, at hvis 
du ikke hæver dem, når regeringen åb-
ner muligheden, så risikerer du at tabe 
dem senere. 

Det siger næstformand i Dansk El-
Forbund Jan Jensen som en 
kommentar til, at regeringen 
og Dansk Folkeparti vil åbne 
for en skattefri udbetaling af 
efterlønsbidraget. Han op-
fordrer medlemmerne til at 
slå koldt vand i blodet: 

– Du vil altid kunne hæve 
dem, og selv hvis du dør, så går pengene 
til dine efterladte. Godt nok ikke skat-
tefrit, men man behøver altså ikke at gå 
i panik, fordi denne mulighed nu kom-

mer, og tænke, at man hellere må hæve 
pengene, mens man kan. 

Forsikring
Efterlønnen har været udsat for mange 
indgreb og forringelser gennem årene. 
Men det er fortsat en god ordning, me-

ner Jan Jensen: 
– Dels i sig selv med det 

formål, den har haft fra be-
gyndelsen. Det er et godt 
sikkerhedsnet, når man er 
kommet op i alderen og fø-
ler, at nu er kræfterne ved at 
slippe op, og man gerne vil 

stoppe helt eller delvist på arbejdsmar-
kedet. 

– Dels er der sammenhængen med 
seniorjob-ordningen, som underbyg-
ger forsikringselementet i efterlønsord-
ningen. Sådan er det med forsikringer: 
Måske sker det aldrig, men man kan risi-
kere at få brug for dem.

Spørg afdelingen
Jan Jensen mener også, at man skal 
være opmærksom på, at det i mange 
tilfælde kan vise sig at være en dårlig 
forretning at tage imod den skattefri ud-
betaling. 

– Der kan laves mange regnestyk-
ker. Men i de fleste tilfælde kan det ikke 
betale sig at hæve pengene, og jeg synes, 
det er en uartighed, når finansministe-
ren i forbindelse med fremlæggelsen af 
aftalen siger, at man så kan få lidt ekstra 
penge til ferien: Hvad betyder lidt mere 
luksus på ferien sammenlignet med en 
forsikring? 

– Men hvis man gerne vil vide helt 
præcist, hvordan økonomien kommer til 
at se ud i det ene og det andet tilfælde, 
skal man henvende sig i sin afdeling. 
Her kan de fortælle, hvordan økonomi-
en er i de forskellige situationer. 

TEKST: JIM JÆGER
FOTO: CLAUS BOESEN

Efterlønnen er et 
godt sikkerhedsnet 
at have, når man er 
kommet op i alderen

Jan Jensen

Men her er der endnu et for-
hold at tage i betragtning: Hvis 
man bliver i ordningen og fort-
sætter med at arbejde efter, at 
man er berettiget til efterløn, får 
man efter to år lavere pensions-
modregning, og man begynder 
at optjene de såkaldte skattefri 
præmier. 

Præmierne afhænger af det 
antal timer, man arbejder, og i 
alt kan man ved fuldtidsarbejde 
i hele perioden maksimalt få 12 
portioner af ’præmierne’. For en 
58-årig giver det ifølge finans-
ministeren 130.600 kroner for 12 
portioner og 117.900 kroner for 
11 ud af de 12 mulige portioner – 
altså i begge tilfælde væsentligt 
mere end de 104.900 kroner. 

Lidt anderledes stiller det sig 
for 50-årige. De vil få udbetalt 
henholdsvis 100.100 og 87.500 
kroner ved 12 og 11 portioner. 
Altså mindre end den skattefrie 
udbetaling. 

For de 40-årige vender bille-
det lidt igen: Ved 12 portioner får 
de udbetalt 69.400 kroner – altså 
mere end de 61.900 ved udmel-
delsen. Ved 11 portioner bliver 
beløbet 56.700 kroner – altså lidt 
mindre. 

Seniorjob 
Endnu et forhold, der skal tages 
i betragtning, er, at man gennem 
sin tilknytning til efterlønsord-
ningen er garanteret et senior-
job, hvis man bliver arbejdsløs og 
mister dagpengeretten med un-
der fem år til det tidspunkt, hvor 
man kan gå på efterløn. Denne 
garanti bortfalder, hvis man mel-
der sig ud af ordningen. 

Et seniorjob skal være på 
overenskomstmæssige løn- og 
arbejdsvilkår. Regeringen har 
tidligere haft planer om at for-
ringe ordningen, så lønnen kun 
skal svare til dagpengenes mak-
simumbeløb. 

Dette har dog ikke fundet vej 
til aftalen med Dansk Folkeparti. 
Seniorjob-ordningen eksisterer 
altså fortsat. 

DEF: Efterlønnen er  
stadig en god ordning
Næstformand Jan Jensen opfordrer  
medlemmer til at kontakte afdelingen først,  
hvis de har planer om at hæve efterlønnen

Jan Jensen: – Efterlønsordningen er en 
forsikringsordning og et sikkerhedsnet, 
som jeg mener, man ikke skal ofre for at 
få lidt flere penge til ferien 
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Efterlønnen blev sat i verden i 
1979 af den daværende SV-rege-
ring under statsminister Anker 
Jørgensen. Et af argumenterne 
var, at man ønskede at sænke 
ungdomsarbejdsløsheden ved at 
give de ældre medarbejdere mu-
lighed for at trække 
sig tilbage fra ar-
bejdsmarkedet. 

Ordningen var 
især rettet mod 
nedslidte og medar-
bejdere med fysisk 
eller psykisk kræ-
vende arbejde. En ny ting, som 
kom ind, var efterlønsbeviset – 
et ’forsikringspapir’, som med-
lemmerne kunne få udstedt på 
60-årsdagen som sikkerhed for, 
at de senere, uanset om de blev 
syge, kunne overgå til efterløn.

Økonomerne forudså, at der 
’kun’ ville komme 17.000 på ord-
ningen, men med udgangen af 
2009 var tallet på godt 135.000 
medlemmer.

Reguleringer
Siden starten er ordningen ble-
vet reguleret mange gange. 

I 1992 indførtes overgangs-
ydelsen. Den var målrettet til 
medlemmer af a-kassen i alders-
gruppen 55-59 år, som havde 
været uafb rudt ledige i mindst 
et år, og som ville kunne opnå 
ret til efterløn som 60-årige. De 
fi k mulighed for at trække sig 
tilbage fra arbejdsmarkedet 
i op til fem år på 82 procent 
af dagpengesatsen og med den 
konsekvens, at efterfølgende 
efterløn ville have samme sats i 
alle fem år. 

”Vi er sikre på, at fl ere 
medlemmer valgte at 

blive i ordningen alene på 
grund af mulighederne 

for seniorjob”

Har efterlønnen 
en fremtid?
En gennemgang af efter lønnens 
historie og nogle kommentarer 
om dens – mulige – fremtid TEKST: JØRGEN HAVE POULSEN, 

FORRETNINGSFØRER, DANSK EL-FORBUNDS A-KASSE

ved at udskyde eller helt undlade 
at overgå til efterløn og fortsætte 
på arbejdsmarkedet.

Alderen blev hævet
I 2006 vedtog Folketinget så 
Velfærdsreformen. Den indebar 
blandt andet, at man over en år-
række hævede efterløns- og folke-
pensionsalderen til 62 år og 67 år. 

I reformen var desuden ind-
lagt, at såfremt gennemsnitsleve-
alderen steg, kunne efterlønsal-
deren igen hæves yderligere. Man 
hævede også kravet til betaling og 
medlemskab fra 25 til 30 år. 

I 2006 kom også loven om se-
niorjob. Den trådte i kraft den 1. 
januar 2008, og opnåelseskravene 
var, at man var ledig og med-
lem af a-kassen, at dagpengeret-
ten udløb mindre end fem år før 
efterlønsalderen, og at man ved 
fortsat betaling af efterlønsbidrag 
ville være berettiget til efterløn. 

Her fi k medlemmerne så ret til 
et seniorjob, som kommunen blev 

Siden starten er ordningen ble-
vet reguleret mange gange. 

I 1992 indførtes overgangs-
ydelsen. Den var målrettet til 
medlemmer af a-kassen i alders-
gruppen 55-59 år, som havde 
været uafb rudt ledige i mindst 
et år, og som ville kunne opnå 
ret til efterløn som 60-årige. De 
fi k mulighed for at trække sig 
tilbage fra arbejdsmarkedet 
i op til fem år på 82 procent 
af dagpengesatsen og med den 
konsekvens, at efterfølgende 
efterløn ville have samme sats i 

Dansk El-Forbund forsøgte i 2011 gennem forskellige 
kanaler at forhindre beslutningen om forringelserne 
af efterlønnen – her med interview i Elektrikeren 

I 1998 blev kravene til efter-
lønnen hævet med virkning fra 
1. april 1999. Der blev indført et 
krav om medlemskab i 25 ud af 
de seneste 30 år. 

Samtidig besluttede man at 
indføre et efterlønskontingent, 

så medlemmerne 
selv skulle være med 
til at fi nansiere ord-
ningen. Her indfør-
tes ligeledes krav om 
betaling i 25 inden 
for 30 år. 

En ny ting var 
også muligheden for, at medlem-
merne kunne trække sig gradvist 
tilbage. Indtil da havde man på 
efterløn ’kun’ kunnet arbejde 
200 timer pr. år. Men nu kunne 
man arbejde alt det, man ville/
kunne, mod modregning i efter-
lønnen.

En anden nyhed, som kom 
ind i 1999, var mulighed for op-
tjening af den skattefri præmie, 
som medlemmerne kan opspare 
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forpligtet til at finde. 
Mens medlemmer-
ne er i seniorjob, er 
de garanteret fagets 
overenskomstmæssi-
ge løn og arbejdstid. 

Flere stramninger
I 2011 var ordningen 
igen til revision. Her 
aftalte VK-regerin-
gen med Dansk Fol-
keparti og Radikale 
Venstre en tilbage-
trækningsreform, der 
indeholdt yderligere 
fremrykning af den 
allerede aftalte hæv-
ning af efterløns- og 
folkepensionsalde-
ren, og dertil indgik 
en stramning af pen-
sionsmodregnings-
reglerne i efterløn-
nen. 

For at få færre 
mennesker på efter-
lønsordningen ved-
tog man også mulig-
heden for, at medlemmerne kun-
ne få udbetalt deres ind betalte 
efterlønsbidrag skattefrit. Dette 
skulle ske i perioden 1. april 2012 
til 1. oktober samme år.

Sidstnævnte mulighed blev, 
set fra regeringens synspunkt, en 
stor succes. Antallet af medlem-
mer med fremtidig mulighed for 

TILSLUTNING  
HALVERET
Udviklingen i 
 antallet af med-
lemmer i El-fagets 
arbejdsløsheds-
kasse, som betaler 
efterlønsbidrag:
1.9. 2011: 11.954 
1.9. 2012: 7.831 
1.9. 2013: 6.289 
1.9. 2014: 5.889 
1.9. 2015: 5.691 
1.9. 2016: 5.434 
1.8. 2017: 5.188
Der er altså sket 
mere end en hal-
vering af det antal, 
som har tiltro til, 
at ordningen giver 
mening i fremti-
den. Det største 
fald skete ved den 
skattefri udbeta-
ling i 2012.

ALDERSFORDELING
Aldersfordelingen 
blandt de medlem-
mer af El-fagets 
arbejdsløsheds-
kasse, som pr. 1. 
september 2016 
betalte til efter-
lønsordningen:
Under 30 år 3
30 – 34 år 72
35 – 39 år 591
40 – 44 år 489
45 – 49 år 611
50 – 54 år 952
55 – 59 år 1510
Over 60 år 1206

at overgå til efterløn 
blev mere end hal-
veret.

Advarsler
Da vi i El-fagets ar-
bejdsløshedskasse 
tilbage i 2012 stod 
for udbetalingen af 
bidraget, forsøgte vi, 
blandt andet i breve 
til medlemmerne og 
i artikler til blad og 
på hjemmeside, at 
gøre opmærksom på 
de uhensigtsmæssig-
heder, der var ved at 
bede om udbetaling 
af efterlønsbidraget. 

Herunder fortalte 
vi om den dårlige 
forretning, det ville 
være, hvis man var en 
del af den aldrende 
medlemsgruppe – 
men også om den 
ekstra sikring, man 
havde ved at være 
berettiget til et se-

niorjob. Vi er sikre på, at flere 
medlemmer valgte at blive i ord-
ningen alene på grund af mulig-
hederne for seniorjob.

En ’plan i skuffen’
I 2016 kom regeringen så igen 
med en plan. Denne gang kaldet 
2025-planen. Heri var der for-
slag om i hvert fald tre ting, som 
klart ville forringe vilkårene for 
medlemmerne. 

Det første var et ønske om 
gradvis stigning i statsbidraget, 
så medlemmerne kom til selv at 
betale en større del af udgiften 

til arbejdsløshedsdagpenge. Der 
blev lagt op til, at a-kasserne 
skulle finansiere denne stigning 
ved reducering af a-kassernes 
administrationsbidrag. 

Det andet var en forringelse 
af seniorjob-ordningen. Man øn-
skede at ændre den, så medlem-
merne ikke længere var sikret 
overenskomstmæssig løn, men i 
stedet skulle honoreres med de 
maksimale dagpenge. 

Det sidste var, at man igen 
ville tilbyde medlemmerne at få 
udbetalt det indbetalte efterløns-
bidrag skattefrit. 

2025-planen var der ikke 
flertal for. Men under de aktu-
elle finanslovforhandlinger kan 
vi frygte, at forslagene ikke blev 
droppet, men blot ’gemt til en 
bedre lejlighed’. Måske finder 
nogen på at trække dem op af 
skuffen igen. Faktisk er det alle-
rede sket, når det gælder mulig-
heden for udbetaling af efter-
lønsbidraget. 

Pres fra bankerne
Vi skal være meget opmærk-
somme på, at der her og nu kun 
er godt 5.000 medlemmer i 
El-fagets arbejdsløshedskasse, 
som finder efterlønsordningen 
attraktiv. Det antal vil helt klart 
blive reduceret, når medlem-
merne kan få beløbet i hånden 
skattefrit. 

Her kan vi også frygte, at 
bankerne ligesom i 2012 presser 
medlemmer med ’hul i økono-
mien’ til at få beløbet udbetalt 
– helt uagtet at det vil være en 
rigtig dårlig forretning for den 
enkelte.  

”Vi kan frygte, at bankerne ligesom i 2012 lægger 
kraftigt pres på medlemmer med ’hul i økonomien’ 
og presser disse til at få beløbet udbetalt”
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