
Efterlønsreformen 
- for dig, der er født 

før 1956



Folketinget har ændret reglerne om
efterløn. 

For dig, der er født i 1953 eller før, sker
der dog ingen ændringer.

Er du født i 1954 eller 1955 betyder
efterlønsreformen, at du først kan gå på
efterløn og folkepension senere end du
kunne tidligere.

Derudover er der ikke ændret i efterløns-
reglerne for personer født før 1956.

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan se i tabellen, hvornår du kan gå
på efterløn og folkepension. Vær
opmærksom på, at der kan være forskel
alt efter, om du er født i første eller
andet halvår.

Hvor længe kan jeg få efterløn?
Du kan få efterløn i 5 år, hvis du har
betalt efterlønsbidrag fra den dag, du
skulle begynde at indbetale. 

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. 
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Nye regler om efterløn
- for dig, der er født før 1956

Fødselsår Halvår Efterlønsalder Folkepensionsalder

1953 1. halvår 60 65 
2. halvår 60 65 

1954 1. halvår 60½ 65½ 
2. halvår 61 66 

1955 1. halvår 61½ 66½ 
2. halvår 62 67 



Hvis du venter med at gå på efterløn i
mindst 2 år fra den dag, dit efterlønsbe-
vis er udstedt, og har mindst 3.120 ar -
bejdstimer, kan du få op til den maksi-
male efterlønsats, som svarer til 100 pro-
cent af dagpengene. 

Går du på efterløn før, kan du højst få 91
procent af den maksimale sats i efterløn.

Pensioner og efterløn
Hvis du arbejder og udskyder din efter-
løn i mindst 2 år, slipper du for modreg-
ning af privattegnede pensioner og
arbejdsgiverpensioner, der ikke kommer
til udbetaling i efterlønsperioden. Går du
på efterløn før, får du fradrag i efterløn-
nen for alle dine pensioner – uanset om
du får dem udbetalt eller ej.

Du har et bundfradrag på 14.200 kr.
(2012-niveau), før der sker fradrag i din
efterløn for din pensionsformue.

Skattefri præmie
Hvis du udskyder din efterløn mindst 2 år
fra den dag, dit efterlønsbevis er udstedt,
og har mindst 3.120 arbejdstimer, kan du
påbegynde optjening af skattefri præmie.
Hver gang du herefter har arbejdet i 481
løntimer, svarende til et kvartals fuldtids-
arbejde, optjener du en præmieportion
på 12.293 kroner (2012-tal). Du kan
højst optjene 12 præmieportioner eller
maksimalt 147.516 kroner.

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

Hvor meget 
kan jeg få i efterløn?



Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V

Telefon 33 63 20 00
metal@danskmetal.dk

danskmetal.dk
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