
Efterlønsreformen 
- for dig, der er født i 

eller 
senere1956



Folketinget har ændret reglerne om
efterløn. 

Det betyder, at efterlønsalderen bliver
hævet, og at der bliver ændret på, hvor
længe du kan være på efterløn. Reglerne
for modregning af pensioner og reglerne
for optjening af skattefri præmie bliver
også ændret.

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Efterlønsalderen og folkepensionsalderen
bliver gradvist hævet de kommende år. I
2015 skal Folketinget tage stilling til, om
de skal stige yderligere, hvis den gennem-
snitlige levetid er steget.

Hvornår du kan gå på efterløn og folke-
pension afhænger derfor af, hvornår du
er født. I tabel 1 kan du se, hvornår du
kan gå på efterløn og folkepension.

* Efterløns- og folkepensionsalderen for dem, som er født 1. januar 1963 og senere, er den
forventede alder, som Folketinget ventes at vedtage i 2015, hvis den gennemsnitlige leve-
tid stiger.
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Nye regler om efterløn - for dig, 
der er født i 1956 eller senere

Fødselsdag Efterløns- Folkepensions- Antal år 
alder alder på efterløn

1.1. 1956 – 30.6.   1956 62½ 67 4½
1.7. 1956 – 31.12. 1958 63 67 4
1.1. 1959 – 30.6.   1959 63½ 67 3½
1.7. 1959 – 31.12. 1962 64 67 3
1.1. 1963 – 31.12. 1966* 65 68 3
1.1. 1967 -* 66 69 3

Tabel 1



Efterlønsperioden bliver gradvist nedsat,
og når reformen er fuldt gennemført, er
efterlønsperioden på 3 år for alle, der er
født 1. juli 1959 eller senere.

I tabel 1 kan du se, hvor lang efterløns-
perioden er for dig.

Efterlønsbevis
Du får dit efterlønsbevis, når du har nået
efterlønsalderen, og du opfylder betin-
gelserne for ret til efterløn.

Efterlønsbeviset sikrer, at du kan gå på
efterløn, selvom du skulle blive syg. 

Er du født inden den 1. juli 1959, har
datoen for efterlønsbeviset også betyd-
ning for, hvornår du opfylder betingel-
serne til at få den høje efterlønssats og til
at optjene skattefri præmie. Du skal
nemlig udskyde din overgang til efterløn
i en vis periode og arbejde i et vist antal
timer, før du er berettiget til den høje
efterlønssats og kan begynde at optjene
skattefri præmie. Hvor længe du skal
udskyde din overgang til efterløn kan du
se i tabel 2 på næste side.
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Hvor længe 
kan jeg få efterløn?



Er du født i perioden 1. januar 1956 til
30. juni 1959, er du omfattet af over-
gangsreglerne om, at du skal udskyde
din overgang til efterløn i en vis periode
og have et vist antal arbejdstimer, før du
kan få op til den høje efterlønssats. Perio-
den, man skal udskyde sin efterløn for at
få den maksimale efterlønssats, bliver
gradvist kortere i takt med, at efterløns-
perioden bliver beskåret.

Er du født den 1. juli 1959 eller senere,
får du op til den maksimale efterlønssats,

uanset om du udskyder efterlønnen eller
ej. Den maksimale efterlønssats svarer til
100 procent af dagpengene. 

I tabel 2 kan du se, hvor længe du skal
vente med at gå på efterløn, efter du har
fået dit efterlønsbevis, for at få op til den
maksimale efterlønssats.

Går du på efterløn tidligere end angivet i
skemaet, kan du få op til 91 procent af
den maksimale efterlønssats.
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Hvor meget 
kan jeg få i efterløn? 

Fødselsdag Antal år   Antal arbejdstimer 
efterlønnen skal inden overgang
udskydes til efterløn

1. halvår 1956 1 ½ år 2.340 timer
2. halvår 1956 – 2. halvår 1958 1 år 1.560 timer
1. halvår 1959 ½ år 780 timer
2. halvår 1959 og frem 0 år 0 timer

Tabel 2



Alle dine pensioner – uanset om du får
dem udbetalt eller ej – vil medføre fra-
drag i din efterløn. Det gælder for alle,
der er født den 1. januar 1956 og frem –
også, selvom du udskyder din efterløn

Pensioner, som er optjent som led 
i et ansættelsesforhold, og som du
får udbetalt løbende i efterløns-
 perioden: 
64 procent af den udbetalte pension bli-
ver trukket fra i din efterløn. Har du en
årlig pension på 100.000 kroner, bliver
der trukket 64.000 kroner i din efterløn.

Kapital- og ratepensioner (både 
private og arbejdsgiverordninger),
som du ikke får udbetalt i efterløns-
perioden:
Her bliver modregningen beregnet på
baggrund af en tyvendedel af pensions-

formuen. Der bliver trukket 80 procent af
dette beløb fra din efterløn. Har du fx en
kapitalpension på 100.000 kroner, bliver
der trukket 4.000 kroner i din efterløn
om året.

Pensioner med livsvarig udbetaling
(både private og arbejdsgiver -
ordninger): 
Her bliver modregningen beregnet på
baggrund af 80 procent af det årlige
pensionstilsagn. Der bliver trukket 80
procent af dette beløb fra din efterløn.
Har du et årligt pensionstilsagn på
100.000 kroner, bliver der trukket
64.000 kroner i din efterløn om året.
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Større fradrag 
for pensioner i efterlønnen



Er du født før 1. juli 1959, skal du fort-
sætte med at arbejde i en vis periode
efter du har fået dit efterlønsbevis, før du
kan begynde at optjene skattefri præmie.
I tabel 3 kan du se, hvor længe og hvor
mange timer du skal arbejde, før du kan
påbegynde optjening af skattefri præmie. 

Er du født 1. juli 1959 eller senere, kan
du begynde at optjene skattefri præmie,
straks du får dit efterlønsbevis.

Hver gang du har arbejdet i 481 lønti-
mer svarende til et kvartals fuldtidsar-
bejde, optjener du en præmieportion på
12.293 kroner (2012-tal). Du kan højst

optjene 12 præmieportioner eller maksi-
malt 147.516 kroner. 
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Skattefri præmie
– Ret til optjening af skatte fripræmie, før du går på efterløn

Født Optjening af skattefri præmie

1.1. 1956 – 30.6. 1956 Du skal arbejde i mindst 1½ år, efter du har fået dit
efterlønsbevis. I de 1½ år skal du mindst arbejde i
2.340 timer.

1.7. 1956 – 31.12. 1958 1 års arbejde efter udstedelse af efterlønsbevis med
1.560 timers arbejde.

1.1 1959 – 30.6. 1959 ½ års arbejde efter udstedelse af efterlønsbevis med
780 timers arbejde.

1.7. 1959 og senere Du optjener skattefri præmie fra den dag, du modta-
ger dit efterlønsbevis. 

Tabel 3

Efter du er gået på efterløn
Du kan arbejde ved siden af efter-
lønnen. Men for at have mulighed
for at optjene skattefri præmie,
efter du er gået på efterløn, skal
du have udskudt din efterløn i
mindst 2 år og arbejdet i mindst
3.120 timer efter du har modtaget
dit efterlønsbevis. Det gælder,
uanset hvornår du er født. 



Når du betaler til efterlønsordningen, har
du ret til seniorjob, hvis du mister din
dagpengeret mindre end 5 år før efter-
lønsalderen. Kommunen skal finde dig et
seniorjob på almindelige løn- og arbejds-

vilkår indtil efterlønsalderen. Kan kom-
munen ikke det, skal den betale dig en
ydelse svarende til det, du fik i dag-
penge.
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Seniorjob 

Vil du vide mere?
På Dansk Metals hjemmeside –
www.danskmetal.dk – kan du se
nogle eksempler på, hvad reglerne
betyder for dig.



Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V

Telefon 33 63 20 00
metal@danskmetal.dk

danskmetal.dk
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