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KAPITEL IV  

EFTERLØN 

IV.1 Indledning 

I Danmark er erhvervsfrekvensen høj for de fleste alders-
grupper. Den generelt høje erhvervsfrekvens kan gøre det 
vanskeligt at øge arbejdsudbuddet yderligere, men der er 
dog aldersgrupper, hvor erhvervsfrekvenserne er meget 
lave. Det drejer sig hovedsageligt om de ældre grupper lige 
under den formelle pensionsalder på 65 år, dvs. personer 
mellem 60 og 64 år og i mindre grad også for de 55-59-
årige, jf. figur IV.1. 
 
 

Figur IV.1 Aldersfordelte erhvervsfrekvenser 
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Anm.: Den lodrette linje angiver efterlønsalderen. Tallene er fra 2003. 

Kilde: ADAM’s befolkningsregnskab, jf. Kristensen (2003a og 2003b), 
og egne beregninger. 
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Det store fald i erhvervsfrekvenserne for de ældre omkring 
de 60 år hænger hovedsageligt sammen med muligheden for 
at overgå til efterløn. Sammenlignes erhvervsfrekvenserne 
for de 55-59-årige og de 60-64-årige i 2003, kan stort set 
hele forskellen henføres til andelen af de 60-64-årige, der er 
på efterløn. Med andre ord: Andelen af 60-64-årige, der en-
ten er erhvervsaktive eller er på efterløn, er stort set lig med 
andelen af 55-59 årige, der er erhvervsaktive. I en internati-
onal sammenhæng er erhvervsfrekvensen blandt 55-59-
årige høj i Danmark, mens den blandt 60-64-årige er tættere 
på gennemsnittet, jf. figur IV.2a og IV.2b. 
 
Efterlønsordningen blev indført i 1979. Formålet med ord-
ningen var hovedsageligt at “omfordele arbejdet” ved at 
give plads til yngre arbejdsløse og derudover at give ældre 
nedslidte arbejdere mulighed for at trække sig tidligt ud af 
arbejdsmarkedet. Efterlønnen er således ikke en social ord-
ning målrettet mod de svageste i samfundet, men et ar-
bejdsmarkedspolitisk tiltag. Dette er i overensstemmelse 
med fordelingsberegningerne i kapitel II, hvor det ses, at 
efterlønsordningen er en af de mindst omfordelende over-
førsler – både i det enkelte år og set over det samlede livs-
forløb. 
 
 

Figur IV.2a Erhvervsfrekvens, 55-59 år  Figur IV.2b Erhvervsfrekvens, 60-64 år 
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Anm.: DNK – Danmark, DEU – Tyskland, FIN – Finland, FRA – Frankrig, GBR – Storbritannien, 
IRE – Irland, NDL – Holland, NZL – New Zealand, USA – USA. De viste data er fra 2003. 

Kilde: OECD (2004). 
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Efterlønnen er populær, og antallet af personer på efterløn 
har været støt stigende siden indførelsen af ordningen. I 
2004 modtog ca. 180.000 personer efterløn, hvilket rundt 
regnet er en tredobling siden 1981. Den offentlige brutto-
udgift til ordningen var i 2004 ca. 25 mia. kr. Dette svarer 
til 1,8 pct. af BNP eller ca. halvdelen af udgifterne til folke-
skolen. 
 
Eksistensen af efterlønnen har også betydning for dem lige 
under 60 år. En indirekte følge af muligheden for at overgå 
til efterløn kan aflæses i en merledighed blandt 58- og 59-
årige i Danmark, jf. figur IV.3. I Sverige er der ikke en ef-
terlønsordning, og den normale pensionsalder er 65 år. Det 
er derfor bemærkelsesværdigt, at en merledighed af næsten 
samme størrelsesorden som for de danske 58- og 59-årige 
ses blandt de svenske 63- og 64-årige. Dette er en klar indi-
kation af, at mulighed for tilbagetrækning fra et vist alders-
trin øger ledigheden for alderstrinene lige under. 
 
 

Figur IV.3 Aldersfordelt ledighed i Danmark og Sverige 
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Anm.: Ledigheden i Danmark er gennemsnittet af årene 2000-03 baseret 
på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Ledigheden i Sve-
rige er gennemsnittet for årene 2001-04 baseret på Eurostat La-
bour Force Survey. 

Kilde: Velfærdskommissionen (2005). 

 
 

180.000 
efterlønsmodtagere 

Efterlønsordningen 
påvirker 
ledigheden blandt 
58- og 59-årige 



 190

Den markante merledighed for alderstrinene lige under til-
bagetrækningsalderen kan have flere forklaringer. For det 
første kan arbejdsgivere være mindre tilbøjelige til at ansæt-
te en medarbejder, som med en vis sandsynlighed trækker 
sig tilbage inden for få år. For det andet kan søgeaktiviteten 
blandt ledige, der kun skal vente kort tid for at kunne trække 
sig tilbage fra arbejdsmarkedet, være mindre. Dette forhold 
forstærkes uden tvivl af, at der er regler om udvidet dag-
pengeret for ledige over 55 år, således at de kan forblive på 
dagpenge, indtil de når efterlønsalderen, selv hvis dagpen-
geperioden udløber.1 Endelig kan forventningen om tilbage-
trækning inden for kort tid begrænse efteruddannelse for 
ældre medarbejdere, hvilket forringer deres arbejdsforhold 
og reducerer deres produktivitet. Begge dele kan føre til 
øget ledighed. 
 
Der er gennemført flere reformer af efterlønnen, dels for at 
målrette ordningen mod personer med et langt arbejdsliv 
bag sig, dels for at tilskynde til at udskyde overgangen til 
ordningen til senere end det 60. år. Givet det betydelige an-
tal personer på efterløn, kan der imidlertid være behov for 
yderligere reformer af ordningen, hvis det skal lykkes at øge 
deltagelsen på arbejdsmarkedet for de ældre aldersgrupper. 
Dertil kommer, at ordningens eksistens, som nævnt, påvir-
ker arbejdsmarkedet for aldersgrupperne lige før efterløns-
alderen i en uhensigtsmæssig retning. 
 
Et indledende overblik over den historiske udvikling i ord-
ningen gives i afsnit IV.2. Efterlønsmodtagerne beskrives i 
afsnit IV.3, hvor faktorer, der påvirker tilgangen til ordnin-
gen, også undersøges. Afsnit IV.4. giver et tilbageblik på 
overgangsydelsens historie og diskuterer forholdet mellem 
efterløn og førtidspension. I afsnit IV.5 ses på effekten af 
efterlønsreformen, og i afsnit IV.6 undersøges effekten af 
forskellige yderligere reformmuligheder. Afsnit IV.7 inde-
holder policyanbefalinger. 
 
 
 

 

1) Derudover kan der fraviges fra aktiveringsreglerne for 58- og 59-
årige, jf. Beskæftigelsesministeriet (2002). 
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IV.2 Historisk overblik og aktuelle regler 

Efterlønsordningen blev indført i 1979 med følgende for-
målserklæring: “Efterlønsordningen skal primært ses som 
en arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning, der sigter mod en 
omfordeling af arbejdet, idet ældre lønmodtageres tilbage-
trækning fra arbejdsstyrken giver mulighed for beskæftigel-
se af yngre arbejdsløse. Samtidigt vil efterlønsordningen få 
stor betydning for nedslidte arbejdstagere, der gennem en 
årrække har været beskæftiget ved særligt fysisk og psykisk 
krævende arbejde. Denne gruppe får nu mulighed for at 
forlade arbejdsstyrken nogle år før pensionsalderen uden at 
skulle opleve en meget stor indtægtsnedgang som i dag.”2  
 
Ordningen var dengang rettet mod 60-66-årige medlemmer 
af arbejdsløshedskasser. Allerede i 1979 overgik omkring 
40.000 personer til efterløn, hvilket var ca. det dobbelte af, 
hvad der var ventet, og antallet af efterlønsmodtagere har 
siden været støt stigende og er i 2004 nået op på ca. 180.000 
helårspersoner, jf. figur IV.4.3 
 
Samtidigt med stigningen i antallet af efterlønsmodtagere er 
erhvervsfrekvensen for de 60-64-årige faldet fra omkring 55 
pct. til omkring 35 pct. mellem 1979 og 1999, jf. figur IV.5. 
Efter 1999 er tendensen tilsyneladende vendt, idet erhvervs-
frekvensen er steget lidt. Fra 1979 til 1980 var faldet særligt 
kraftigt blandt mænd mellem 60 og 64 år, idet erhvervsfre-
kvensen faldt med knap 20 pct.point. Erhvervsfrekvensen 
for kvinder mellem 60 og 64 år faldt ikke på samme mar-
kante måde mellem 1979 og 1980. Det bemærkes i øvrigt, at 
den underliggende stigning i kvinders erhvervsfrekvens i 
perioden, som i figuren fremgår for de 45-49-årige, ikke 
genfindes for de 60-64-årige. 
 
 
 

 

2) Jf. bemærkningerne til lovforslag nr. L.31, fremsat den 10. okto-
ber 1978. 

3) Bemærkningerne til lovforslaget anslog antallet af efterlønsmod-
tagere til at være 17.000 i 1979, 22.000 i 1980 og 27.000 i 1981. 
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Figur IV.4 Efterlønsmodtagere 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 

Figur IV.5 Erhvervsfrekvenser opdelt på køn og udvalgte 
aldersgrupper 
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Anm.: Den lodrette streg markerer introduktionen af efterlønsordningen 
i 1979. Data er ikke fuldt sammenlignelige før og efter 1980 som 
følge af ændringer i Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk årbog diverse årgange og Statistik-
banken. 
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Andelen af 60-66-årige på efterløn har været stigende siden 
1979 og udgjorde i 2003 omkring 45 pct. Frem til midten af 
1990’erne har demografien, dvs. udviklingen i antallet af 
60-66-årige, bidraget til at begrænse antallet af efterløns-
modtagere, men fra slutningen af 1990’erne har befolk-
ningsudviklingen trukket i retning af at øge tilgangen til ef-
terlønnen. Væksten i antallet af efterlønsmodtagere er pri-
mært drevet af en stadigt højere andel af de 60-årige, der 
trækker sig tilbage på efterløn, jf. figur IV.6. Fra 1981 til 
2003 er tilgangsfrekvenserne for de 60-årige omtrent tre-
doblet. 
 
 

Figur IV.6 Andel af 60-64-årige, der overgår til efterløn 
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Anm.: Procent af befolkningsgruppen. 
 

Kilde: Arbejdsdirektoratet, diverse materiale, Danmarks Statistik, Stati-
stikbanken og egne beregninger. 

 
 
Væksten i andelen af befolkningen, der overgår til efterløn, 
kan delvist forklares ved, at der er en stigning i antallet af 
efterlønsberettigede herunder blandt andet flere kvinder på 
arbejdsmarkedet. Men der er også en kraftig stigning i ande-
len af efterlønsberettigede, der benytter ordningen. Den 
markante stigning i antallet af efterlønsmodtagere har i flere 
omgange resulteret i reformer, der skulle begrænse brugen 
af ordningen. 
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Regler for efterløn 

Siden efterlønsordningen blev indført i 1979, er der flere 
gange ændret i ordningen, jf. tabel IV.1. Ændringerne har 
for det første sigtet på at begrænse efterlønsberettigelse til 
personer med lang forudgående arbejdsmarkedsdeltagelse 
ved at øge kravet til længden af medlemskab af arbejdsløs-
hedskasse (herefter betegnet a-kassekrav), og har for det 
andet øget tilskyndelsen til at udskyde overgangen til efter-
løn til senere end det 60. år. I 1992 fordobledes den kræve-
de længde af a-kassemedlemskab således fra 10 til 20 år, og 
“63-årsreglen” blev indført, hvilket gjorde det mere attrak-
tivt at udskyde overgangen til efterløn til det 63. år. 
 
Den seneste ændring i ordningen er efterlønsreformen, som 
trådte i kraft i 1999. Hovedsigtet med reformen var fortsat 
at begrænse antallet af efterlønsberettigede og at øge til-
skyndelsen til at udskyde overgangen til ordningen. Det 
skete via tiltag, der 
− skærpede kravet til forudgående a-kassemedlemskab og 

øgede egenbetalingen, 
− gjorde den tidsmæssige profil i efterlønsydelsen mere 

afhængig af overgangstidspunktet, 
− skærpede modregningen for pensionsopsparing, 
− gjorde det mere attraktivt at forblive i beskæftigelse 

samtidigt med modtagelse af efterløn. 
Samtidigt med disse ændringer i efterlønnen blev folkepen-
sionsalderen nedsat fra 67 til 65 år. 
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Tabel IV.1 Ændringer i efterlønsordningen 
 

1979 Efterløn indføres for 60-66-årige a-kassemedlemmer 

1980 Forøgelse af a-kassekrav fra 5 år af de sidste 10 år til 10 år af de sidste 15 år 

1987 Afskaffelse af 70 pct. sats, der tidligere gjaldt efter 4½ år på efterløn 
1992 Forøgelse af a-kassekrav til 20 år af de sidste 25 år. 63-årsregel indføres 

1999 Forøgelse af a-kassekrav til 25 år af de sidste 30 år samt indførelse af efter-
lønsbidrag. Ændret ydelsesprofil (jf. 2-årsreglen) og skattefri præmie ved 
ekstra arbejdsindsats. Derudover øget pensionsmodregning og forbedret mu-
lighed for at arbejde ved siden af efterlønnen (jf. “den fleksible efterløn”). 
Samtidig nedsættelse af folkepensionsalder fra 67 til 65 år 

 

Anm.: A-kassekrav er kravet til længden af forudgående medlemskab i arbejdsløshedskasse. 

Kilde: Finansministeriet (1997), Forsikringsoplysningen (2004), Plovsing (2000). 
 

 
 
For at være berettiget til efterløn skal man nu i 25 af 30 år 
både have været medlem af en arbejdsløshedskasse og have 
betalt efterlønsbidrag. Der er overgangsordninger for alle, 
der var over 35 år i 1999, således at de ved at opfylde kra-
vene fra før reformen og betale efterlønsbidrag, indtil de 
bliver 60 år, kan opnå efterlønsberettigelse. Når man opnår 
efterlønsberettigelse, typisk som 60-årig, modtager man et 
efterlønsbevis. Efterlønsbidraget var tidligere en del af beta-
lingen til arbejdsløshedsforsikring, men blev i 1999 skilt 
eksplicit ud. Forsikringsbidraget blev samtidigt reduceret, 
men det samlede bidrag (forsikringsbidrag plus efterlønsbi-
drag) steg.4  
 
Grundydelsen for efterløn er på 91 pct. af dagpengesatsen i 
hele efterlønsperioden. Før reformen i 1999 var efterløns-
ydelsen 100 pct. af dagpengene i de første 2½ år på efterløn, 
hvorefter den faldt til 82 pct. 
 

 

4) I 1998 var den samlede årlige betaling 7,24 gange dagpengesat-
sen, mens den i 1999 steg til 10, i 2000 til 12, og den var planlagt 
til at stige til 13 i 2001. Forsikringsdelen udgjorde fast 6 gange 
dagpengesatsen, således at det var efterlønsbidraget, der steg op 
til 7. Ved Finansloven 2001 blev forsikringsbidraget nedsat til 4,8 
gange dagpengesatsen, og det samlede bidrag har siden 2001 væ-
ret 11,8. 

Forøget krav til 
længden af  
a-kassemedlemskab 

Ydelsesprofil 
ændret 



 196

Tilskyndelsen til at udskyde tilbagetrækningen hænger ho-
vedsageligt sammen med den såkaldte 2-årsregel. For at 
opfylde 2-årsreglen skal man mindst arbejde, hvad der sva-
rer til to årsværk efter modtagelsen af efterlønsbeviset.5 Da 
man normalt modtager efterlønsbeviset som 60-årig, vil 
man typisk opfylde 2-årsreglen som 62-årig. Ved opfyldelse 
af 2-årsreglen opnås visse økonomiske fordele ved over-
gang til efterløn: 
− Højere ydelse, dvs. 100 pct. af dagpengesatsen i stedet 

for 91 pct. 
− Mulighed for at optjene en skattefri præmie. 
− Lempeligere modregning for pensionsopsparing i ydel-

sen 
 
Ændringen i efterlønsydelsen, der betød, at den øges ved 
senere tilbagetrækning, er et udtryk for, at synet på tidlig 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er skiftet siden 1979. 
Da efterlønnen blev introduceret, var begrundelsen for den 
høje startydelse, at den øgede det økonomiske incitament til 
at gå på efterløn frem for at blive i arbejdsstyrken.6 Ændrin-
gerne i 1999 søger derimod at øge det økonomiske incita-
ment til at blive i arbejdsstyrken. 
 
Forbliver den efterlønsberettigede i beskæftigelse efter op-
fyldelsen af 2-årsreglen, præmieres vedkommende med en 
skattefri udbetaling ved det 65. år. For hvert ekstra kvartal, 
der arbejdes, optjenes en “præmieportion” på godt 10.000 
kr.7 
 
Reformen i 1999 skærpede desuden modregningen for pen-
sioner i efterlønsydelsen. Efterlønsmodtagere, der ikke op-
fylder 2-årsreglen, vil få modregnet alle skattepligtige pen-

 

5) To årsværk svarer til 3.120 timer for en fuldtidsforsikret. 

6) Lovforslag nr. 31 af 10. oktober 1978. “For at sikre at ledige, der 
ikke længere ønsker at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, ikke 
af økonomiske grunde undlader at overgå til efterløn, bør efter-
lønnen ved medlemmets indtræden i ordningen principielt være af 
samme størrelse som medlemmets individuelle dagpengesats.” 

7) Antallet af kvartaler opgøres på basis af antallet af udførte ar-
bejdstimer, så en arbejdsindsats samtidigt med modtagelse af ef-
terlønsydelsen kan også præmieres. 
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sioner i efterlønsydelsen, uanset om de udbetales eller ej, og 
uanset hvilken form de antager. Modregningen udgør ca. 3 
pct. af indestående på kapitalpensioner og 50 pct. af de mu-
lige udbetalinger fra årlige pensioner (livrenter eller rate-
pensioner), uanset om de udbetales i efterlønsperioden eller 
ej.8  
 
Modregningsreglerne indebærer, at efterlønsydelsen reduce-
res, og ved store opsparinger kan ydelsen reduceres til 0 kr. 
En kapitalpension på 5,4 millioner kr. eller en livrente på 
310.000 kr. årligt vil hver især reducere efterlønsydelsen til 
0 kr. 
 
For efterlønsmodtagere, der opfylder 2-årsreglen, er mod-
regningsreglerne lempeligere, idet der kun modregnes for de 
arbejdsrelaterede rate- og livspensioner, som udbetales sam-
tidigt med modtagelse af efterløn. Modregningen udgør 55 
pct. af den udbetalte pension. For personer med relativt 
store pensionsopsparinger er der derfor et betydeligt incita-
ment til at udskyde tilbagetrækningen til efter opfyldelsen af 
2-årsreglen. Dette incitament vil øges med opbygningen af 
arbejdsmarkedspensionerne. 
 
Den gennemsnitlige efterlønsmodtager fik i 1. halvår 2004 
reduceret efterlønsydelsen med 9 pct. som følge af pensi-
onsmodregning, jf. Arbejdsdirektoratet (2004a). Andelen af 
efterlønsmodtagere med et pensionsfradrag var 41 pct., men 
andelen varierede betydeligt mellem arbejdsløshedskasser. 
F.eks. havde 96 pct. af efterlønsmodtagerne i folkeskolelæ-
rernes a-kasse et pensionsfradrag i efterlønnen, mens kun 13 
pct. af pædagogmedhjælperne havde et fradrag. Som følge 
af 2-årsreglen varierede andelen med pensionsfradrag også 
med tilgangsalderen. 45 pct. af de, der tilgik før de fyldte 62 

 

8) For at undgå modregning ved meget små pensioner er der en 
bundgrænse for, hvornår modregningen begynder. Bundgrænsen 
gælder ikke ved løbende udbetalinger. Bundgrænsen var i 1999 
30.000 kr. og blev som et led i indfasningen af reformen reduce-
ret med 5.000 kr. årligt frem til 2003, hvor den var 10.000 1999-
kr. Herefter er den fast (reguleres gennem satsreguleringen). Ved 
overgang til efterløn i 2005 er grænsen 11.700 kr., jf. Arbejdsdi-
rektoratet (2004b). 
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år, havde et pensionsfradrag, mens andelen kun var 26 pct. 
for de, der tilgik efter de fyldte 62 år. 
 
Det er muligt at modtage efterløn og samtidig arbejde et 
ubegrænset antal timer, men alle arbejdstimer modregnes i 
efterlønnen time for time. Tidligere var det kun muligt at 
arbejde 200 timer årligt, der dog ikke blev modregnet i ef-
terlønnen. Modregning af arbejdstimer sker efter en eventu-
el modregning af pensionsopsparinger, hvilket kan have 
betydning for, hvor meget der modregnes pr. time. 
 
Den gennemsnitlige efterlønsmodtager fik i 1. halvår 2004 
reduceret efterlønnen med ca. 5 pct. som følge af fradrag for 
arbejde, jf. Arbejdsdirektoratet (2004a). Andelen af efter-
lønsmodtagere, der fik modregnet arbejdstimer, varierede 
ligeledes mellem faggrupper, om end variationen var min-
dre end for pensionsmodregningen. F.eks. skete der en mod-
regning for arbejdstimer for 49 pct. af efterlønsmodtagerne 
tilknyttet magistrenes arbejdsløshedskasse, mens der kun 
skete en modregning for 15 pct. af efterlønsmodtagerne fra 
forbundet af offentligt ansatte. Der var tendens til, at jo 
ældre efterlønsmodtagerne var ved tilgang til ordningen, jo 
større andel arbejdede ved siden af. Andelen, der arbejdede 
ved siden af efterlønnen var 23 og 29 pct. for de, der tilgik 
efterløn som henholdsvis 60- og 61-årige, mens den var 43 
og 55 pct. for de, der tilgik som henholdsvis 62- og 63-
årige. 
 
Modregningsreglerne for pension og arbejdstimer bidrager 
til at reducere de offentlige udgifter pr. efterlønsmodtager. 
Derudover giver modregningsreglerne for pension et inci-
tament til at udskyde overgangen til efterløn i 2 år. I boks 
IV.1 vises eksempler på, hvordan efterlønsydelsen beregnes 
ved modregning af pensionsopsparinger og arbejdstid. 
 
De nuværende regler for efterløn giver et klart økonomisk 
incitament til at udskyde overgangen til efterløn i to år. 
Samtidigt giver den skattefri præmie et incitament til at 
vente yderligere. 

Mulighed for at 
arbejde samtidig 
med modtagelse af 
efterløn 

Modregning for 
arbejdstimer var 
gennemsnitlig 
5 pct. i 2004 

Modregningsregler 
reducerer de 
offentlige udgifter 
til efterløn 

Incitament til at 
udskyde overgang 
til efterløn 



 199

Regelændringerne i 1992 og i 1999 havde til formål at give 
de efterlønsberettigede et økonomisk incitament til at ud-
skyde overgangen til efterløn. At de forskellige regelæn-
dringer har haft en effekt, kan ses af de aldersfordelte til-
gangsfrekvenser til efterløn, jf. figur IV.6. 
 
63-årsreglen, som blev indført i 1992, gjorde det økonomisk 
fordelagtigt at udskyde overgangen til efterløn til 63 år. 
Effekten ses i figuren ved, at der omkring 1992 sker et fald i 
tilgangsfrekvenserne for 62-årige og en stigning for de 63-
årige. 
 
De ændringer i ordningen, der blev indført i forbindelse 
med reformen i 1999, kan også ses af udviklingen i de al-
dersspecifikke tilgangsfrekvenser. For det første sker der et 
mindre fald i tilgangsfrekvenserne for de 60- og 61-årige i 
1999 og 2000, hvilket kan være en effekt af den reducerede 
efterlønsydelse og skærpede modregningsregler for disse 
aldersgrupper. For det andet stiger frekvensen for de 62-
årige i 2001-02, og frekvensen for de 63-årige falder i 2003. 
 
Regelændringerne kan således umiddelbart siges at have 
påvirket, hvornår man går på efterløn inden for alderstrine-
ne 60-63 år. Det er dog fortsat hovedsagelig 60-årige, der 
går på efterløn. Endvidere har den samlede andel af de 64-
årige, der er på efterløn, været svagt stigende fra 50 til 53 
pct. mellem 1999 og 2003. 
 
 

Regelændringerne 
har påvirket 
tilgangen til 
ordningen 

63-årsreglen 
påvirkede tilgangen 
i 1992 

Reformen i 1999 
har påvirket 
tidspunktet for 
overgang til 
efterløn 

Samlet bestand af 
64-årige på efterløn 
svagt stigende 
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Boks IV.1 Eksempler på modregningsregler i efterlønsydelsen 
 

Modregning for pensionsopsparing i efterlønsydelsen afhænger af, om man går på 
efterløn før eller efter opfyldelse af 2-årsreglen. Modregningen afhænger desuden 
af, om der er tale om kapitalpension, ratepension eller livrenter, om pensionen 
udbetales samtidigt med, at man modtager efterløn eller ej, samt om pensionen er 
oprettet som led i et ansættelsesforhold eller ej. 
 
Hvis man overgår til efterløn, før 2-årsreglen er opfyldt, modregnes for alle pen-
sionstyper uanset oprettelsesforhold, og uanset om de bliver udbetalt. Udskydes 
overgangen til efterløn, til efter 2-årsreglen er opfyldt, er det kun udbetalte ar-
bejdsrelaterede ratepensioner og livrenter, som modregnes i efterlønsydelsen, jf. 
tabel A. 
 
 
Tabel A. Pensionsmodregning før og efter opfyldelse af 2-årsreglen. 

 Før 2-årsregel er opfyldt Efter 2-årsregel er opfyldt 
 Arbejds-

relateret 
Privat Arbejds- 

relateret 
Privat 

Kapitalpension Ja Ja Nej Nej 

Ratepension/ livrente     

  - ikke udbetalt Ja Ja Nej Nej 

  - udbetalt Ja Ja Ja Nej 

Kilde: Forsikringsoplysningen (2004). 
 
 
På næste side vises et eksempel på, hvordan efterlønsydelsen beregnes i 2005 for 
efterlønsmodtager Hansen. Hansen har 600.000 kr. i kapitalpension, 400.000 kr. i 
privat ratepension (begge opgjort da Hansen blev 60 år) og kan få 50.000 kr. i år-
lig arbejdsmarkedspension ved siden af efterlønsydelsen. Ved siden af sin efterløn 
arbejder Hansen 10 timer om ugen. Tabel B viser en beregning af efterlønsydel-
sen, hvis Hansen overgår til efterløn som 60-årig henholdsvis som 62-årig. Han-
sen vælger enten at få alle sine pensioner udbetalt eller ingen af dem. Det antages, 
at Hansen som 62-årig opfylder 2-årsreglen. 
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Boks IV.1    fortsat 
 

Tabel B Beregning af efterlønsydelse i 2005 

  ---------------------  Kr. ---------------------- 

a Kapitalpension  600.000 

b Privat ratepension  400.000 

c Livrente pr. år  50.000 

d Maksimal dagpengesats pr. år  170.040 

e Bundfradrag for pensionsmodregning  11.700 

  Tilgang ved 60 år Tilgang ved 62 år 
f Basis efterløn pr år (0.91�d eller d) 154.700 170.040 

 Udbetalte pensioner Alle Ingen Alle Ingen 

 Grundlag for pensionsmodregning I     

g Kapitalpension (0.05�a eller 0)  30.000 30.000 0 0 

h Privat ratepension (0.05�b eller 0) 20.000 20.000 0 0 

i Ikke udbetalt arbejdsrelateret livrente 
(0.8�c eller 0) 

• 40.000 • 0 

j Grundlag I (g+h+i-e) 38.300 78.300 0 0 

k Modregning i efterløn I (0.6�j) 22.980 46.980 0 0 

 Gundlag for pensionsmodregning II     

l Udbetalt arbejdsrelateret livrente  50.000 • 50.000 • 

m Grundlag II (l) 50.000 0 50.000 0 

n Modregning (m�0.5 eller m�0.55) 25.000 0 27.500 0 

o Samlet pensionsmodregning (k+n) 47.980 46.980 27.500 0 

p Efterløn pr. år efter pension (f-o) 106.720 107.720 142.540 170.040 

q Efterløn pr. uge (p/52) 2.052 2.072 2.741 3.270 

r Timesats (q/37) 55 56 74 88 

s Modregning for 10 timer (r�10) 555 560 741 884 

t Efterløn pr. uge efter arbejdstid (q-s) 1.498 1.512 2.000 2.386 

u Endelig efterløn pr. år (t�52) 77.877 78.606 104.016 124.083 

v Samlet modregningspct. ((f-u)/f�100) 49,7 49,2 38,8 27,0 

Kilde: Forsikringsoplysningen (2004), Arbejdsdirektoratet (2004b) og egne beregninger. 
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IV.3 Karakteristik af efterlønsmodtagerne 

I de første knap 20 år af ordningens eksistens var de fleste 
efterlønsmodtagere mænd, men efterhånden er kvinderne 
kommet i overtal. Det skyldes dels en kraftig stigning i an-
tallet af kvinder, der årligt tilgår efterløn, dels at kvinder 
typisk overgår lidt tidligere end mænd og dermed er på ord-
ningen i længere tid, jf. tabel IV.2, figur IV.7a og IV.7b. 
 
 

Tabel IV.2  Tilgang opdelt på alder og køn, 2003 
  

 Kvinder Mænd I alt 
60-61-årige 14.300 9.600 24.000 

62-64-årige 4.600 6.700 11.300 

65-66-årige 500 1.100 1.600 

I alt 19.400 17.500 36.900 
 

Anm.: Summen kan afvige fra totalerne som følge af afrunding. 

Kilde: Arbejdsdirektoratet (2004c). 

 
 

Figur IV.7a Efterlønsmodtagere  Figur IV.7b Tilgang til efterløn 
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Kilde: Registerdata og Arbejdsdirektoratet, diverse materiale. 
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Stigningen i kvinders tilgang til efterløn kan have flere for-
klaringer. For det første en stigning i antallet af 60-66-årige 
kvinder, for det andet en højere erhvervsfrekvens for kvin-
der, for det tredje en større andel af erhvervsaktive kvinder-
ne, der er berettigede til efterløn, og for det fjerde at andelen 
af efterlønsberettigede kvinder, der overgår til efterløn, er 
steget. En dekomponering af stigningen i antallet af kvinder, 
der overgår til efterløn, viser, at langt det meste af stignin-
gen mellem 1980 og 2003 kan henføres til en stigning i 
antallet af efterlønsberettigede kvinder (her defineret som 
kvinder på arbejdsmarkedet, der er medlem af en arbejds-
løshedskasse). Stigningen i antallet af efterlønsberettigede 
kvinder kan også dekomponeres, og det ses, at ca. halvdelen 
stammer fra en stigning i erhvervsfrekvensen, omkring 40 
procent stammer fra flere forsikrede i arbejdsstyrken, og 
endelig stammer knap 10 pct. fra flere 60-66-årige.9  
 
Mellem 60 og 70 pct. af personerne, der overgår til efterløn, 
kommer fra beskæftigelse. Der kommer dog 20-30 pct. fra 
ledighed, jf. figur IV.8. Andelen af ledige mellem 59 og 65 
år, der overgik til efterløn mellem 2001 og 2002, var 38 pct. 
Til sammenligning var overgangssandsynligheden kun 16 
pct. for beskæftigede.10 De ledige har siden 1995 gennem-
gående haft omkring dobbelt så stor overgangssandsynlig-
hed som beskæftigede. 
 
Efterlønnernes uddannelsesmønster minder overraskende 
meget om den samlede befolkning mellem 60 og 66 år. 
Ufaglærte er repræsenteret i næsten samme grad blandt ef-
terlønsmodtagere som i aldersgruppen 60-66-årige som hel-
hed, mens personer med videregående uddannelser er lidt 
underrepræsenteret, og faglærte er lidt overrepræsenterede 
blandt efterlønsmodtagerne. Dette forhold mellem uddan-
nelsesgrupper blandt efterlønsmodtagere og den samlede 
befolkning kan også ses historisk, jf. tabel IV.3. 

 

9) Dekomponeringen er foretaget med udgangspunkt i udviklingen i 
erhvervsfrekvenser (samt overgangsydelse) og forsikringsfre-
kvenser blandt 55-59-årige kvinder. Udviklingen i andelene over-
føres herefter til de 60-66-årige. 

10) Ledige er defineret ved at have en ledighedsgrad over 20 pct. i 
2001. 

Flere forklaringer 
på stigningen i 
kvinders tilgang 

Flest overgår til 
efterløn fra 
beskæftigelse, men 
ledige har større 
overgangs-
sandsynlighed 

Uddannelses-
fordelingen blandt 
efterlønsmodtagere 
følger fordelingen 
blandt alle 60-66-
årige 
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Figur IV.8 Tilgang til efterløn opdelt efter arbejdsmar-
kedsstatus 
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Anm.: Ledighed er bestemt ved en ledighedsgrad over 20 pct. 9 uger 
inden overgang. Overgangsydelse er ikke udskilt før 1996, inden 
da var den en del af beskæftigede. 

Kilde: Arbejdsdirektoratet, diverse materiale, og ADAM’s befolknings-
regnskab. 

 
 

Tabel IV.3 Efterlønsmodtagere og alle 60-66-årige opdelt på uddannelser 
 

 1989 1995 2002 
 Efterløn Bef. Efterløn Bef. Efterløn Bef. 

 -------------------------  Andel af gruppen, pct.  --------------------------- 

Ufaglært 65 65 54 56 49 48 

Faglært 29 25 37 31 40 35 
Videregående 6 11 9 13 12 17 

 ------------------------------  1.000 personer  ------------------------------- 

I alt 94 343 114 329 160 377 
 

Anm.: Ufaglærte inkluderer personer med uoplyst uddannelse. Summen kan afvige fra 100 pct. på 
grund af afrunding. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
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Generelt modsvares ændringerne i befolkningens uddannel-
sessammensætning af ændringer i efterlønsmodtagernes ud-
dannelsessammensætning. Andelen af ufaglærte i både be-
folkningen og blandt efterlønnere er reduceret fra knap to 
tredjedele i 1989 til knap halvdelen i 2002. Samtidigt er 
andelen af faglærte og personer med videregående uddan-
nelse steget både i befolkningen og blandt efterlønsmodta-
gerne. Ni ud af ti efterlønsmodtagere er fortsat enten ufag-
lærte eller faglærte. 
 
Forskellige helbredsindikatorer tyder på, at efterlønsmodta-
gere som gruppe har næsten lige så godt helbred som de 
erhvervsaktive 60-64-årige. Andelen af efterlønsmodtagere, 
der modtog sygedagpenge, mens de var mellem 56 og 59 år, 
var omkring 25 pct., mens den tilsvarende andel blandt de 
erhvervsaktive var 20 pct. Omkring 75 pct. af efterlønsmod-
tagerne havde dermed ikke modtaget sygedagpenge de sid-
ste 4 år, før de blev 60. Endvidere er sygedagpengegraden 
blandt de efterlønsmodtagere, der modtog sygedagpenge, 
blot et pct.point over graden blandt de erhvervsaktive, jf. 
tabel IV.4.  
 
 

Tabel IV.4 Helbred blandt efterlønsmodtagere og erhvervsaktive 60-64 årige 
   

 Efterløn Erhvervsaktiv 
 Kvinder  Mænd Kvinder Mænd 
 --------------  Pct. af gruppen  -------------- 

Andel med over 10 lægebesøg om året 23 17 16 13 

Andel med sygedagpenge a 23 28 18 21 
 ---------------------  Pct.  --------------------- 

Sygedagpengegrad b 5,8 6,2 5,0 5,2 
 

a) 
b) 

Andel som modtog sygedagpenge i en periode, mens de var mellem 56 og 59 år. 
Gennemsnit for de der modtog sygedagpenge. Beregnet som antal dage på sygedagpenge delt 
med antal dage i årene. 

Anm.: Data for lægebesøg er fra 2002. Data for sygedagpenge gælder 60-64-årige i 2002. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Antallet af besøg hos praktiserende læger viser også, at 
efterlønsmodtagerne er meget lig den erhvervsaktive del af 
befolkningen. Omkring 20 pct. af efterlønsmodtagerne gik 
til lægen over 10 gange i 2002, mens andelen blandt er-
hvervsaktive var ca. 15 pct. Til sammenligning var over 40 
pct. af førtidspensionisterne til lægen over 10 gange. Knap 
50 pct. af mandlige efterlønsmodtagere gik til lægen under 4 
gange i 2002. En andel, der var godt 50 pct. blandt er-
hvervsaktive, men under 30 pct. for førtidspensionister. 
Samlet tyder dette på, at efterlønsmodtagere har lidt dårlige-
re helbred end erhvervsaktive mellem 60 og 64 år, men at 
forskellene er beskedne. En mere detaljeret sammenligning 
af helbredsindikatorerne for efterlønsmodtagere og førtids-
pensionister ses i afsnit IV.4. 

Faktorer der påvirker overgangen til efterløn 

I det foregående har der været fokuseret på enkelte faktorer 
som køn, ledighed, uddannelse og helbred i forhold til tilbø-
jeligheden til at overgå til efterløn. Der er mange andre 
faktorer, der kan have betydning for den enkeltes beslutning 
om at overgå til efterløn, herunder indkomst, formue, fami-
lie, arbejdsmarkedsstatus, branchetilknytning, osv. Derfor 
udføres en logistisk regression for at estimere betydningen 
af en del af disse faktorer samtidigt. Modellen tager ud-
gangspunkt i en referencepersons karakteristika og beregner 
mersandsynligheden for overgang ved ændringer i et enkelt 
af referencepersonens karakteristika. I dette tilfælde er refe-
rencepersonen en 60-årig faglært mand, ansat i industrien, 
jf. anmærkning til tabel IV.5. 
 
Der er udført estimationer for overgangen til efterløn i peri-
oden 2000-02. Estimationsresultaterne underbygger billedet 
fra tabellerne IV.2, IV.3 og IV.4. Kvinder har en højere 
sandsynlighed for at overgå til efterløn end mænd, og alle 
uddannelsesgrupper har enten lavere eller samme over-
gangssandsynlighed som faglærte. At ufaglærte ikke har en 
højere overgangssandsynlighed end faglærte kan forklares 
ved, at ufaglærte i mindre omfang er efterlønsberettigede. 
Dårligt helbred øger også overgangssandsynligheden. Le-
dighedsperioder øger overgangssandsynligheden markant. 
Eksempelvis øges referencepersonens overgangssandsyn-
lighed fra 18 pct. til 40 pct., hvis han var ledig året inden. 

Efterlønnere 
besøger læger i 
samme grad som 
erhvervsaktive 

Mange faktorer 
kan påvirke 
tilgangen 

Høj overgangs-
sandsynlighed 
blandt kvinder, 
faglærte og ledige 
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Det har en vis betydning, hvilken branche personerne pri-
mært har været tilknyttet de sidste 5 år, og ansatte i industri-
en (referencepersonens branche) har typisk en højere over-
gangssandsynlighed end ansatte i de øvrige brancher. Per-
soner i parforhold, hvor partneren ikke er tilknyttet ar-
bejdsmarkedet, har en højere sandsynlighed for at overgå til 
efterløn, ligesom ansættelse i større virksomheder øger 
sandsynligheden for overgang.11 Modsat har både en højere 
og lavere timeløn end referencepersonen en begrænsende 
effekt på overgangen. Det samme har deltidsbeskæftigelse 
og selvstændig virksomhed. Tabel IV.5 viser resultaterne af 
estimationerne. 
 
Mønsteret for tilbagetrækning på alderstrin vil i den betrag-
tede periode være en kombination af adfærden under regel-
sættet fra før reformen i 1999 og en eventuelt ændret adfærd 
efter reformen. I afsnit IV.5 udføres en mere grundig analy-
se af i hvor høj grad, der er sket et skift i tilbagetræknings-
adfærden som følge af reformen i 1999. 
 
I Beskæftigelsesministeriet mfl. (2003) sammenstilles flere 
analyser af faktorer, der kan forklare tilbagetrækningen i 
Danmark.12 Gennemgående vil dårligt helbred øge tilbage-
trækningssandsynligheden, og det samme gør sig gældende 
for forudgående ledighed. Modsat mindsker høje indkom-
ster tilbagetrækningen. Alle disse effekter genfindes i esti-
mationen i tabel IV.5. Endvidere er der for de fleste analy-
sers vedkommende en forskel på tilbagetrækningsadfærden 
mellem køn, hvor kvinder har en højere præference for at 
trække sig tilbage end mænd. Dette findes blandt andet at 
være tilfældet i Danø mfl. (1998, 2000 og 2004). Flere ana-
lyser finder, at mænd i højere grad end kvinder reagerer på

 

11) Beskæftigelsesministeriet mfl. (2003) og Christensen og Gupta 
(2000) præsenterer også en effekt af partnerens arbejdsmarkeds-
status. 

12) De sammenstillede analyser er blandt andre Christensen og Gupta 
(2000), Danø mfl. (2002), Quade (2001) og udvalgets egen analy-
se. 

Øvrige effekter 

Andre analyser af 
tilbagetræknings-
adfærd 
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Tabel IV.5 Sandsynligheden for at overgå til efterløn  
i perioden 2000-02 

 Mand Kvinde b) 

 ---------  Pct.  --------- 

Referenceperson a) 18 29 

 ---  Stigning i pct.  --- 

61 år -54 -50 

62 år -21 -38 

63 år (2) -31 

64 år -23 -50 

65 år -42 -66 

66 år -65 -80 

 Begge køn c) 
 ---  Stigning i pct.  --- 

Partner, som er i arbejdsstyrke (-3) 

Partner, som ikke er i arbejdsstyrke 22 

Ejer (-5) 

Ufaglært (-2) 

Kort videregående uddannelse -20 

Mellemlang videregående uddannelse  -32 

Lang videregående uddannelse -57 

Landbrug -30 

Bygge og anlæg (-10) 

Energi (-3) 

Handel -16 

Transport -16 

Finans og forsikring -17 

Øvrige tjenesteydelser -13 

Uoplyst 20 

Større provinsbyer d) 19 

Øvrige kommuner 22 

4 til 10 lægebesøg året før 11 

Over 11 lægebesøg året før 18 

Speciallægebesøg året før (5) 

Sygedagpenge året før 42 
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Tabel IV.5    fortsat 
 

Ledig året før e) 125 

Ledig 2 år før e) 28 

Ledig 3 år før e) (3) 

Deltid -39 

Selvstændig -56 

Indvandrer fra et ikke vestligt land -54 

Indvandrer fra et vestligt land -26 

Pensionsindbetaling under 10.000 kr. (-4) 

Pensionsindbetaling over 25.000 kr. 14 

Ansat 1 år -16 

Ansat 4-11 år 15 

Ansat over 12 år 20 

Løn under 100 kr. / time -27 

Løn 100 - 125 kr. /time (6) 

Løn 150 -200 kr. /time -16 

Løn over 200 kr. /time -39 

Virksomhed 10-50 ansatte 19 

Virksomhed 50-200 ansatte 31 

Virksomhed over 200 ansatte 29 

2001 7 

2002 17 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
c) 
 
d) 
e) 

Regressionen er foretaget med en referenceperson, der er 60 år, mand af 
dansk afstamning, enlig, faglært lønmodtager i industrien, bosat i Storkø-
benhavn. Han er fuldtidsansat i en lille virksomhed med en timeløn på 
125-150 kr., har været i sit nuværende job mellem 1 og 4 år og har ikke 
været ledig i tre år før overgangen til efterløn. Året før har han været til 
praktiserende læge under 4 gange, har ikke været til speciallæge og har 
ikke modtaget sygedagpenge. 
Overgangssandsynligheden for kvinden er den beregnede sandsynlighed 
for en kvinde, der bortset fra køn har alle referencepersonens karakteristi-
ka. Stigningen i pct. for alderstrinene 61-66 for kvinder er beregnet på 
baggrund af alderseffekten for mænd og et interaktionsled mellem kvinde 
og alderstrin.  
Ændringen i sandsynlighed beregnet i forhold til den mandlige reference-
person. Effekterne er estimeret med samme koefficient for begge køn. 
Større provinsbyer omfatter Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers. 
Ledighed er defineret ved en ledighedsgrad over 20 pct. i året. 

 

Anm.: Parentes indikerer insignifikans på 5 pct. signifikansniveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks III.3. 
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økonomiske incitamenter, jf. bl.a. Christensen og Gupta 
(2000) samt Bingley og Launot (2004). Analysen i Beskæf-
tigelsesministeriet mfl. (2003) finder derimod ikke en for-
skel på køn, der ikke kan forklares ved de øvrige bag-
grundsfaktorer.  
 
I Det Økonomiske Råd (2003) udførtes en lignende analyse 
af faktorer, der påvirkede overgangen til efterløn i 2000. Ud 
over de fleste af baggrundsfaktorerne i tabel IV.5 indgik 
desuden ændringer i antallet af ansatte på den enkeltes an-
sættelsessted. Det blev bl.a. fundet, at sandsynligheden for 
at overgå til efterløn øgedes, hvis arbejdspladsen indskræn-
kede og faldt, hvis arbejdspladsen ekspanderede. 
 
Quaade (2001) præsenterer en interviewundersøgelse udført 
af SFI, hvor blandt andre godt 300 tilbagetrukne personer 
spørges om baggrunden for deres tilbagetrækning. Her an-
gav godt 50 pct., at deres tilbagetrækning var frivillig, og 
godt 40 pct. betegnede den som ufrivillig. Beskæftigelses-
ministeriet mfl. (2003) beregner på baggrund af undersøgel-
sen, at ufrivillig tilbagetrækning skyldtes ydre faktorer i 
knap 30 pct. af tilfældene – hovedsageligt gennem fyring og 
en følelse af at blive presset ud af arbejdsmarkedet, mens 70 
pct. havde mere private årsager, heriblandt dårligt helbred 
og manglende evne til at klare arbejdet. Frivillig tilbage-
trækning skyldtes i knap 90 pct. af besvarelserne private 
årsager, heraf halvdelen af ønsket om mere fritid eller af 
familiemæssige årsager. 

Konjunkturafhængighed i tilgangen til efterløn 

Ledigheden har, som netop vist, stor betydning for tilgangen 
til efterløn. Ved konjunkturtilbageslag kan der derfor være 
en tendens til større tilgang til efterløn som følge af stigende 
ledighed. Analyser viser, at det især er tilgangen for de 60-
årige, der er påvirket af øget ledighed, jf. boks IV.2. Det kan 
skyldes, at deres tilgang er påvirket af særreglerne for ledige 
over 55 år. Andelen af 60-årige i arbejdsstyrken, som over-
går til efterløn, stiger med knap ¾ pct.point, når ledigheden 
stiger med 1 pct.point. 
 
 

Ændringer på 
arbejdspladsen har 
betydning 

SFI’s interview- 
undersøgelse af 
tilbagetrækning 

Størst 
konjunktureffekt 
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Faldet i ledigheden mellem 1993 og 2002 på 7 pct.point har 
ifølge estimationen reduceret andelen af arbejdsstyrken, der 
overgår til efterløn som 60-årige, med knap 5 pct.point. 
Dette betyder, at konjunkturerne har bidraget til at begrænse 
nettotilgangen til efterløn med samlet ca. 10.000 personer 
mellem 1994 og 2002.  
 
Også Pedersen (2004) har undersøgt konjunkturernes på-
virkning af overgangen til efterløn. Han viser, at den samle-
de andel af 60-66-årige i arbejdsstyrken, der overgår til 
efterløn, stiger med 0,67 pct. point, hvis output gap falder 
med 1 pct. point. 
 
Når konjunkturerne ikke fuldt ud ses i tilgangen til efterløn, 
er det blandt andet, fordi der også er en underliggende, sti-
gende trend i tilgangen. Trenden kan være et udtryk for det 
stigende indkomstniveau i Danmark i perioden, som gør, at 
der bliver efterspurgt mere fritid. Alternativt kan trenden 
være en følge af en større andel af kvinder i arbejdsstyrken, 
da kvinder som tidligere vist har en højere tilbøjelighed end 
mænd til at overgå til efterløn. Trenden er signifikant i de 
estimerede ligninger for alle alderstrinene. 
 
Endelig viser regressionen i boks IV.2, at efterlønsreformen 
i 1999 (og ændringerne i efterlønsreglerne i 1992) har haft 
en effekt på tilgangen til efterlønnen. Det fremgår, at efter-
lønsreformen har reduceret tilgangen til efterløn for de 60-, 
61- og 63-årige, hvorimod tilgangen for de 62-årige er ste-
get. I afsnit IV.5 diskuteres effekterne af efterlønsreformen i 
1999 nærmere. 
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En stigende trend i 
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Boks IV.2 Konjunkturafhængighed af tilgangen til efterløn 
 

Udviklingen i tilgangsfrekvensen søges beskrevet ved en konjunktureffekt, en un-
derliggende trend, og påvirkningen fra reformerne i 1992 og 1999. Trenden er li-
neær og kan tages som et udtryk for en stigning i det generelle indkomstniveau, 
som øger efterspørgslen efter fritid. Ledighedsprocenten året før benyttes som 
konjunkturindikator. Tilgangen er differentieret på alderstrin, således at der esti-
meres en ligning for 60-årige, 61-årige osv. Der fokuseres på alderstrinene 60-63 
år, da det primært er disse alderstrin, som overgår til efterløn, og da reformerne 
hovedsageligt har haft fokus på netop disse aldersgruppers incitamenter. 
 
Den estimerede relation er givet som: 

0 1 1 292 99a
t tf Ul D D trendα α β β γ= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  

hvor a
tf  er tilgangsfrekvensen i pct. for alderstrin a til tid t beregnet på basis af 

arbejdsstyrken for a-1 til tid t-1. Ul t er ledighedsprocenten og D92 og D99 er 
dummyer, som skal fange reformerne i 1992 og 1999. D99 varierer mellem al-
derstrinene, da reformen i 1999 kan have effekt for de 60-årige fra medio 1999, 
men først fra medio 2000 for de 61-årige, osv. 
 
Overordnet sandsynliggør estimationerne, at det er de 60-åriges efterlønstilgang, 
der er mest konjunkturfølsom, jf. tabel A. Koefficienten til ledigheden er ikke sig-
nifikant for de 61-åriges, 62-åriges og 63-åriges tilgang. Efterlønsreformen fra 
1999 påvirker tilgangen for alle alderstrin, og indførelsen af 63 årsreglen i 1992 
har en effekt på tilgangen for de 62-årige og 63-årige. En lineær trend er signifi-
kant for alle alderstrin. 
 
Tabel A   Aldersafhængig betinget tilgangsfrekvens baseret på arbejdsstyrken året før 

 60-årige 61-årige 62-årige 63-årige 

Ledighedsprocent 0,73 **  - - - 

1999 reform -5,92 **  -4,91 **  15,70 **  -13,5 **  

1992 reform - - -3,58 ** 6,76 **  

Lineær trend 1,08 **  0,20 **  0,30 * 0,73 **  
2R  0,84 0,68 0,93 0,97 

Anm.:  Estimeret på perioden 1986-2003. Ligningerne er estimeret med en konstant. **  indikerer, at 
koefficienten er signifikant på 5. pct. signifikansniveau, * signifikant på 10 pct. signifikans-
niveau. – henviser til at variablen ikke var signifikant, og derfor er udeladt af den endelige 
estimation. Det bemærkes, at ligningerne statistisk ikke er fuldt velspecificerede, hvilket 
blandt andet viser sig ved autokorrelation i restleddene. Dette betyder blandt andet, at signi-
fikansen af koefficienterne kan være fejlbehæftede. 

 
 

 



 213

Boks IV.2    fortsat 
 

Figur A   Historisk og estimeret udvikling i tilgangen for 60-årige 
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IV.4 Samspillet mellem efterløn, overgangs-
ydelse og førtidspension 
 
Introduktionen og afskaffelsen af overgangsydelsen i mid-
ten af 1990’erne kan illustrere effekterne af muligheden for 
førtidig tilbagetrækning. Ordningen blev indført for at træk-
ke langtidsledige ud af arbejdsstyrken i en periode med 
svær konjunkturnedgang. Dette er et lidt andet formål end 
ideen bag efterlønnen, hvor beskæftigede ældre blev til-
skyndet til at forlade arbejdsmarkedet for at give plads til 
yngre. I begge tilfælde er ordningerne imidlertid indført for 
at bekæmpe en høj konjunkturledighed med tiltag, der skul-
le begrænse arbejdsstyrken. 
 
Overgangsydelsen blev indført i 1992 for de 55-59-årige 
langtidsledige og blev indledningsvist tildelt efter relativt 
restriktive regler. I 1994 blev ordningen udvidet til også at 
omfatte de 50-54-årige langtidsledige. I 1995 blev det an-
nonceret, at tilgangen til ordningen ville blive lukket fra og 
med 1. januar 1996, idet de, der fyldte 50 år i løbet af for-
året 1996, dog fik mulighed for at overgå til overgangsydel-

Overgangsydelsen 
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Overgangsydelsen 
kort 
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se. Udvidelsen af målgruppen i 1994 indebar en kraftig 
stigning i antallet af modtagere, jf. figur IV.9. 
 
 

Figur IV.9 Overgangsydelse og langtidsledige 50-59-
årige 
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Anm.: Langtidsledige er defineret som personer, der har ledighedsgrad 
over 0,8. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
I 1996 var der 46.000 personer på overgangsydelse, hvilket 
bidrog til en kraftig reduktion i antallet af langtidsledige 
mellem 50 og 59 år. Siden lukningen af tilgangen til over-
gangsydelse er antallet af personer på ordningen faldet i takt 
med, at overgangsydelsesmodtagerne bliver 60 år og over-
går til efterløn. I samme periode har antallet af langtidsledi-
ge 50-59-årige været stort set konstant. 
 
Overgangsydelsen havde imidlertid ikke kun en effekt på 
antallet af langtidsledige, jf. Beskæftigelsesministeriet mfl. 
(2003). Naturligt nok faldt erhvervsfrekvensen for de 50-59-
årige som følge af ordningen, men også beskæftigelsesfre-
kvensen for aldersgruppen blev reduceret, jf. figur IV.10a 
og IV.10b. Beskæftigelsesfrekvensen for de 45-49-årige 
faldt også imellem 1992 og 1994, men dels var faldet mere 
begrænset, dels begyndte den allerede at stige igen fra 1995. 
Først da der blev lukket for tilgang til overgangsydelsen i 

Overgangsydelsen 
reducerede også 
beskæftigelsen for 
50-59-årige 
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1996, begyndte beskæftigelsesfrekvenserne for de 50-59-
årige at stige, dvs. omkring to år efter opsvinget var be-
gyndt, og de øvrige aldersgruppers beskæftigelsesfrekvenser 
var begyndt at stige.13 Det ses, at både erhvervsfrekvenser 
og beskæftigelsesfrekvenser for de 50-59-årige er steget 
hurtigere end for de 45-49-årige i perioden efter 1996. 
 
Tilgangen til førtidspension kan tænkes at være blevet på-
virket af både introduktionen og afskaffelsen af overgangs-
ydelse. Som vist i figur IV.11 skete der et vist fald i tilgang-
frekvenserne til førtidspension for de 50-59-årige i årene 
med overgangsydelse, men faldet modsvarer ikke den kraf-
tige tilgang til overgangsydelse. Faldet i tilgangen til før-
tidspension for aldersgruppen skal derfor snarere henføres 
til den generelt faldende tendens i tilgangen til førtidspensi-
on, jf. kapitel III.14 Denne vurdering underbygges af det 
fortsatte fald i tilgangen til førtidspension blandt 50-59-
årige efter stoppet for tilgang til overgangsydelse i 1996. 
 
Erfaringerne fra overgangsydelsen tyder på, at der er en klar 
sammenhæng mellem erhvervsfrekvenser og beskæftigel-
sesfrekvenser. Denne observation understøttes også af en 
tværsnitsbetragtning for OECD-landene, der viser en meget 
klar sammenhæng mellem erhvervsfrekvensen og beskæfti-
gelsesfrekvensen for de 55-64-årige, jf. figur IV.12.15

 

13) Ud over analyserne i Beskæftigelsesministeriet mfl. (2003) er 
også andre nået til denne konklusion. F.eks. Velfærdskommissio-
nen (2005) og Dansk Arbejdsgiverforening (2005).  

14) Beskæftigelsesministeriet mfl. (2003) argumenterer også for, at 
tilgangen til førtidspension ikke var påvirket af overgangsydel-
sen, fordi tilgangen var næsten uændret i perioden. 

15) Elmeskov (2004) og Velfærdskommissionen (2005) har tidligere 
præsenteret denne sammenhæng. 
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Figur IV.10a Erhvervsfrekvenser  Figur IV.10b Beskæftigelsesfrekvenser 
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Anm.: Den fuldt optrukne lodrette linje angiver tidspunktet for introduktionen af overgangsydelsen. 
Den stiplede linje angiver tidspunktet for lukningen af ordningen. Både beskæftigelses- og 
erhvervsfrekvenser er opgjort som andel af befolkningen i aldersgruppen. 

Kilde: ADAM’s befolkningsregnskab og egne beregninger. 
 

 
 

Figur IV.11  Tilgangsfrekvenser til førtidspension og over-
gangsydelse for 50-59-årige 
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Anm.: Tilgangsfrekvenserne er henført til det første år, personen optræ-
der på enten overgangsydelse eller førtidspension i registrene. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
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Figur IV.12 Beskæftigelsesfrekvens og erhvervsfrekvens
for 55-64-årige i OECD-landene 
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Anm.: Den rette linie er 45°-linien. Data er fra 2003. 

Kilde: OECD Labour Force Statistics. 

 
 
Figuren tyder på, at arbejdsmarkedet tilpasser sig således, at 
der er en tæt sammenhæng mellem erhvervsdeltagelse og 
beskæftigelse. Hvorvidt dette afspejler, at større beskæfti-
gelsesmuligheder øger erhvervsdeltagelsen, eller at større 
udbud af arbejdskraft øger beskæftigelsen, viser figur IV.12 
naturligvis ikke. Samlet tyder erfaringerne med overgangs-
ydelsen imidlertid på, at der er en årsagssammenhæng fra 
arbejdsstyrke til beskæftigelse, så efterspørgslen tilpasser 
sig arbejdsudbuddet på længere sigt, også for de ældre al-
dersgrupper. Erhvervsdeltagelsen steg kraftigt blandt de 50-
59-årige som følge af afskaffelsen af overgangsydelsen, og 
som nævnt steg beskæftigelsesfrekvensen også kraftigt. Der 
er således ikke blot sket et skift fra overgangydelse til le-
dighed, som nogle kunne have frygtet. 

Førtidspension og efterløn  

Virkningen af at afskaffe efterlønsordningen vil afhænge af, 
hvor mange der i stedet overgår til førtidspension. Under de 
gældende regler for førtidspension kræver det en betydelig 
reduktion i arbejdsevnen (med 2/3), før der kan bevilges 
førtidspension uanset alder, jf. kapitel III.  
 

Beskæftigelsen 
tilpasser sig efter 
arbejdsudbuddet 

Førtidspension og 
efterløn 



 218

En række institutioner har tidligere søgt at vurdere, hvor 
mange der vil overgå til førtidspension ved en afskaffelse af 
efterlønnen. Finansministeriet (2002) anfører, at nettotil-
gangen til førtidspension blandt de 60-66-årige er reduceret 
kraftigt siden slutningen af 1980’erne, og at dette kan have 
bidraget til øget nettotilgang til efterløn svarende til ca. � af 
nettotilgangen til efterløn i dag.16 OECD (2003) anvender 
dette skøn som baggrund for deres bemærkninger om muligt 
arbejdsstyrkebidrag ved en afskaffelse af efterlønnen. I et 
svar til Folketingets Skatteudvalg antager Finansministeriet, 
at ca. 20 pct. af efterlønsmodtagerne alternativt vil overgå 
til førtidspension, mens 5 pct. vil blive selvforsørgende.17 
 
Dansk Arbejdsgiverforening (2003) har gennemført en sær-
kørsel på Socialforskningsinstituttets spørgeskemaundersø-
gelse om danske familiers velfærd. Resultatet er, at knap 70 
pct. af efterlønsmodtagerne angiver, at de ikke har hel-
bredsproblemer, mens 23 pct. angiver, at deres helbred er 
nogenlunde, og 7 pct. angiver, at de har et dårligt helbred. 
Disse andele er kun lidt højere end de tilsvarende svar 
blandt erhvervsaktive 55-66-årige. I DA’s beregninger for-
udsættes på den baggrund, at 20 pct. af de potentielle efter-
lønsmodtagere vil overgå til førtidspension, hvis efterløns-
ordningen afskaffes.  
 
I det følgende vurderes disse skøn nærmere. Det er ikke 
muligt at vurdere præcist, da efterlønsmodtagernes arbejds-
evne ikke kendes, men en række andre indikatorer kan 
hjælpe til at vurdere effekten. 
 
En del af betydningen for førtidspensionen af efterlønsord-
ningens eksistens kan ses af forskellen mellem tilgangsfre-
kvenserne til førtidspension for aldersgrupperne 55-59 år og 
60-66 år. Tilgangsfrekvenserne har siden midten af 1990’er-
ne været lavere for de 60-66-årige end for de 55-59-årige. 
For begge aldersgrupper er tilgangsfrekvenserne imidlertid 
reduceret kraftigt fra 3-4 pct. i slutningen af 1980’erne til 

 

16) Finansministeriet betragter “nettotilgangen”, det vil sige ændrin-
gen i bestanden af 60-66-årige førtidspensionister.  

17) Jf. Svar på spørgsmål nr. 1-5 af 23. februar 2005. 
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omkring ½-1 pct. i 2002, jf. figur IV.13. Faldet er mindre 
blandt de yngre aldersgrupper.18 
 
 

Figur IV.13 Tilgang til førtidspension, udvalgte grupper 
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Anm.: Procent af befolkningsgruppe. 
 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 

 
 
Faldet i tilgangen blandt de 60-66-årige kan skyldes, at flere 
er blevet berettiget til efterløn og foretrækker efterløn frem 
for førtidspension.19 Dette kan skyldes, at der kan være et 
ønske om at undgå procedurerne i forbindelse med tildeling 
af førtidspension, og at efterlønnen er højere end førtidspen-
sionen for nogle grupper. En beslægtet forklaring kan be-
grunde faldet i tilgangen blandt de 55-59-årige. Nemlig at 
flere i aldersgruppen havde udsigt til efterlønsberettigelse, 
hvis de blev på arbejdsmarkedet, og derfor valgte de at ud-
skyde deres tilbagetrækning til efterlønsalderen. 
 

 

18) Tallene afviger fra tallene i Finansministeriet (2002), da tallene er 
“brutto”-tilgangstal mod Finansministeriets “netto”-tilgangstal.  

19) I perioden 1990-2002 er andelen i den relevante aldersgruppe, der 
ikke er medlem af en a-kasse (og dermed ikke er berettiget til ef-
terløn) faldet fra ca. 42 pct. til ca. 25 pct. 

Flere  
efterlønsmod-
tagere, færre 
førtidspensionister? 



 220

Hvis faldet i tilgangen til førtidspension blandt de 55-59-
årige er udtryk for, at nogle udskyder en førtidig tilbage-
trækning til efterlønsalderen, kan det have to effekter på 
gruppens arbejdsmarkedsadfærd. For det første kan der 
være nogle, der udskyder opsigelsen fra jobbet, fordi de 
overgår til efterløn senere, end hvis de havde søgt om før-
tidspension. For det andet kan der ske en vis stigning i le-
digheden blandt de 55-59-årige, hvis flere modtager dag-
penge, fordi de venter på efterløn. I den betragtede periode 
(1988-2002) synes der ikke at være sket en stigning i merle-
digheden for de 55-59-årige sammenlignet med de 40-årige 
ud over, hvad der kan forklares med overgangsydelsen. 
Hvis personerne forbliver i beskæftigelse, må der forventes 
en vis stigning i sygedagpengene, fordi personerne i mål-
gruppen for førtidspension har højere sygefravær end andre. 
Renset for demografi er der imidlertid forekommet et lille 
fald i antallet af sygedagpengemodtagere fra 1989 til 2000. 
 
Samlet peger dette i retning af, at det kun er en begrænset 
del af faldet i tilgangen til førtidspension blandt de 55-59-
årige, der kan tilskrives en stigning i antallet af efterlønsbe-
rettigede. Det synes derfor at være andre faktorer, der ligger 
bag faldet. Da der i perioden er sket et tilsvarende fald i 
tilgangen blandt de 60-66-årige, kan resultatet for de 55-59-
årige endvidere tyde på, at det også kun er en mindre del af 
faldet i tilgangen blandt de 60-66-årige, der kan tilskrives 
øget tilgang til efterløn.  
 
Vurderingen af sammenhængen mellem efterløn og førtids-
pension kan også tage udgangspunkt i en vurdering af, om 
efterlønsmodtagere har en betydeligt reduceret arbejdsevne 
og dermed kunne få tildelt førtidspension. Der findes imid-
lertid ingen oplysninger om efterlønsmodtagernes arbejds-
evne, da denne netop ikke er blevet vurderet i det kommu-
nale system. I stedet kan det undersøges, om der er forskel 
på førtidspensionisterne og efterlønsmodtagerne på para-
metre, som har vist sig at have betydning for, om man over-
går til førtidspension, nemlig om de pågældende har modta-
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get sygedagpenge eller oftere har henvendt sig til praktise-
rende læger eller speciallæger,20 jf. kapitel III.  
 
40 procent af de 55-66-årige nye førtidspensionister i 2002 
modtog sygedagpenge i løbet af de to år, der lå forud for 
overgangen til førtidspension, mens det kun gælder for 20 
pct. af de nye efterlønsmodtagere, jf. figur IV.14. Førtids-
pensionisterne har endvidere modtaget sygedagpenge i me-
get længere tid end efterlønsmodtagerne. Derudover har 
efterlønsmodtagere i gennemsnit færre henvendelser til 
læger end førtidspensionister. 
 
 

Figur IV.14 Sygedagpengegrad i de 2 foregående år før 
overgang til førtidspension eller efterløn, 
55-66-årige 
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Anm.: Figuren viser omfanget af sygedagpenge i 2000-01 for personer, 
der er overgået til førtidspension eller efterløn i 2002. Sygedag-
pengegraden i et år er beregnet som andelen af dage i året, den 
enkelte modtager sygedagpenge, og baseres på den sammenhæn-
gende socialstatistik. Oplysning om overgang til førtidspension 
og efterløn er beregnet ud fra oplysninger i RAS og pensionsud-
betalinger i sociale pensioner. Søjlerne summer til ca. 40 pct. for 
førtidspensionister og ca. 20 pct. for efterlønsmodtagere. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 

 

 

20) Christensen og Gupta (2000) anvender modtagelsen af sygedag-
penge som indikator for helbredstilstanden. Danø mfl. (2000) be-
nytter antal lægebesøg. 

Førtidspensionister 
er mere syge og går 
mere til læge 
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For at vurdere, hvilken andel af efterlønsmodtagerne der 
alternativt vil overgå til førtidspension, hvis efterlønnen 
afskaffes, er det valgt at undersøge, hvor stor en del af de 
nye efterlønsmodtagere, der i gennemsnit har samme hel-
bred som de, der tilgår førtidspensionen. Mere præcist er de 
personer, der overgik til efterløn i 2002, ordnet efter perso-
nernes sygedagpengegrad og antal henvendelser til praktise-
rende læger. Herefter er udvalgt den gruppe af nye efter-
lønsmodtagere, som har en gennemsnitlig sygedagpenge-
grad eller henvendelseshyppighed svarende til gennemsnit-
tet for de 55-66-årige, der er overgået til førtidspension i 
2002. Disse efterlønsmodtagere har som gruppe en syge-
dagpengegrad eller henvendelseshyppighed over gennem-
snittet for efterlønsmodtagerne under et. Som følge af stati-
stisk usikkerhed kan grupperne dog ikke fastlægges nøjag-
tigt.21  
 
Resultatet af denne analyse er, at ca. 10-15 pct. af de, der 
overgik til efterløn i 2002, i gennemsnit havde samme syge-
dagpengegrad i de to foregående år som de, der overgik til 
førtidspension i 2002. En lidt større gruppe af efterlønsmod-
tagerne ligner førtidspensionisterne med hensyn til antallet 
af henvendelser til praktiserende læger, nemlig omkring 30-
40 pct.  
 
På baggrund af en statistisk analyse på individdata er det 
endvidere beregnet, med hvilken sandsynlighed de, der 
overgik til efterløn i 2002, ville kunne opnå førtidspension. 
Det er antaget, at betydningen af uddannelse, sygedagpenge, 
forsikringsforhold mv. for befolkningen som helhed kan an-
vendes til at bestemme efterlønsmodtagernes sandsynlighed 
for at overgå til førtidspension. Konkret er sandsynligheden 
for at overgå til førtidspension for de 55-66-årige i 2002 
estimeret i en logistisk regressionsanalyse. Mange af bag-
grundsfaktorerne, som har signifikant virkning på sandsyn-
ligheden for førtidspension for de 18-66-årige, er ikke signi-
fikante for de 55-66-åriges sandsynlighed. Disse baggrunds-

 

21) Grupperne er udvalgt ved at teste om der er ens gennemsnit i 
gruppen af førtidspensionister og i forskellige grupper af efter-
lønsmodtagere. Beregningerne er foretaget for de 55-66-årige, der 
tilgår førtidspension, for at tage højde for, at nogle vil kunne tilgå 
førtidspensionen som 55-59-årige frem for som 60-64-årige. 

Kun de 
helbredssvage  
kan modtage 
førtidspension 

Størst forskel i 
sygedagpengegrad 

Efterløns-
modtageres 
sandsynlighed for 
førtidspension 
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faktorer er udeladt, så det kun er signifikante faktorer, der 
indgår i beregningen af sandsynligheden. Resultatet fremgår 
af tabel IV.6. 
 
På baggrund af effekten af baggrundsfaktorerne kan sand-
synligheden for at overgå til førtidspension beregnes for de 
personer, der overgik til efterløn i 2001. På baggrund af den 
gennemsnitlige sandsynlighed for førtidspension blandt alle 
nye efterlønsmodtagere i stikprøven i 2001 kan det dernæst 
beregnes, hvor mange der i alt vil overgå til førtidspension. 
Resultatet er, at omkring 11 pct. af de personer, der i 2001 
overgik til efterløn, ville kunne overgå til førtidspension 
under de nuværende regler. Da der er andre faktorer, der 
påvirker tilkendelsen af førtidspension, end der er inddraget 
i denne analyse, er skønnet behæftet med usikkerhed.  
 
Angivelserne i OECD (2003) og Finansministeriet (2002 og 
2005), at det er 20-30 pct. af efterlønsmodtagerne, der ved 
en afskaffelse af efterlønnen vil overgå til førtidspension, 
synes derfor at være overvurderet. Ovenstående sammen-
ligninger mellem gruppen af nye efterlønsmodtagere og 
gruppen af nye førtidspensionister tyder på, at omkring 10-
15 pct. af de fremtidige potentielle efterlønsmodtagere vil 
kunne forventes at overgå til førtidspension, hvis efterløn-
nen afskaffes. 
 
Skønnet er dog behæftet med usikkerhed. Der vil i fremti-
den blive færre ufaglærte, som har den højeste førtidspensi-
onstendens. I modsat retning trækker, at der synes at være 
en svagt stigende førtidspensionstendens inden for flere 
andre uddannelsesgrupper, jf. Velfærdskommissionen 
(2004). 
 
 
 
 
 
 

11 pct. vil overgå til 
førtidspension 

Ca. 10-15 pct. på 
førtidspension 

Færre ufaglærte 
betyder færre på 
førtidspension 
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Tabel IV.6 Sandsynlighed for førtidspensionering, 55-66-
årige 

 

 Sandsynlighed 
 ------ Pct. ------ 

Referenceperson a) 0,21 

 Pct.vis stigning 

To voksne i familien -33 
Mellemlang videregående uddannelse  -35 

Lang videregående uddannelse -45 

Timeløn ml. 100 og 125 kr. 141 

Timeløn ml. 125 og 150 kr. 33 
Bor i ejerbolig -49 

Ikke a-kassemedlem 830 

Større provinsbyer b) 94 

Resten af landet 63 
Deltidsansat 269 

Selvstændig -55 

Sygedagpengegrad to år forud c) 68 
Antal kontakter til læge to år forud c) 0 

Antal kontakter til speciallæge to år forudc) 2 
 

a) Viser sandsynligheden for overgang til førtidspension for en 
person med det pågældende karakteristikum og øvrige karakteri-
stika svarende til referencepersonens. 

b) Større provinsbyer omfatter Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og 
Randers. 

c) Koefficienterne viser påvirkningen af sandsynligheden for refe-
rencepersonen ved en stigning i omfanget af sygedagpenge de 
sidste to år på 10 pct.point og et ekstra lægebesøg. Et ekstra 
lægebesøg har en positiv og signifikant betydning for overgangs-
sandsynligheden. 

Anm.: Resultat af logistisk regression. Referencepersonen er som i afsnit 
III.4, dog er personen mellem 55 og 66 år.  

Kilde: Egne beregninger på registerdata, jf. boks III.3.  
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IV.5 Effekter af efterlønsreformen 

I det seneste årti er der gennemført flere reformer, der søger 
at øge incitamentet til at udskyde tilbagetrækningen og der-
igennem hæve erhvervsdeltagelsen for ældre grupper på ar-
bejdsmarkedet. Lukningen for tilgangen til overgangsydel-
sen var nok den mest vidtgående reform, men også reglerne 
for efterløn, førtidspension og folkepension er blevet ænd-
ret. Effekten af disse reformer har interesse ved en vurde-
ring af, hvilke yderligere tiltag der bør foretages for at øge 
erhvervsfrekvensen for de ældre årgange. I dette afsnit un-
dersøges, hvordan efterlønsreformen i 1999 har påvirket 
tilbagetrækningsmønsteret. 

Hidtidig effekt af efterlønsreformen 

Efterlønsreformen i 1999 har haft en effekt på tilgangen for 
alle alderstrinene 60-63 år, jf. afsnit IV.2 og IV.3. I det føl-
gende vurderes tilbagetrækningen baseret på individdata for 
blandt andet at kunne kontrollere for udviklingen i sammen-
sætningen af arbejdsstyrken og fokusere analysen på de 
efterlønsberettigede. Analysen baseres på en revideret ver-
sion af den logistiske regression, som blev præsenteret i 
afsnit IV.3, jf. boks IV.3. Resultatet af analysen er angivet i 
tabel IV.7. 
 
Ikke overraskende har reformen reduceret tilbagetræknings-
sandsynligheden blandt 60-, 61- og 63-årige og øget den for 
62-årige. Der er kun en statistisk set forskellig effekt af 
reformen på mænd og kvinder blandt de 60-årige, hvor ef-
fekten for kvinder er mindre end for mænd. Estimationsre-
sultaterne viser endvidere, at andelen af de efterlønsberetti-
gede, der trækker sig tilbage inden de er 64 år er stort set 
uændret i det betragtede aldersinterval.22 
 

 

22) Blandt kvinder trækker knap 80 pct. sig tilbage inden de er 63¼ 
år, og blandt mænd er der tale om knap 70 pct. både før og efter, 
at der er taget højde for effekterne af reformen.  

Effekten af 
efterlønsreformen 
på 
tilbagetræknings-
alderen 

Effekternes fortegn 
er som ventet 
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Tabel IV.7  Gennemsnitlig ændring i betinget tilbage-
trækningssandsynlighed som følge af efter-
lønsreformen 

 

 Mænd Kvinder 
 Uden  

effekt af 
reform 

Effekt af 
reform 

Uden  
effekt af 
reform 

Effekt af 
reform 

 --  Pct.  -- Pct.point --  Pct.  -- Pct.point 

60-årige 42 − 10 59 − 8 

61-årige 15 − 5 20 − 6 
62-årige 19  20 20  26 

63-årige a) 20 − 11 20 − 7 
  

a) Antallet af observationer under den nye efterlønsordning er be-
grænset, da registerdatasættet kun løber til 2002, hvilket øger 
usikkerheden på estimatet. 

Anm.: Den betingede tilbagetrækningssandsynlighed er sandsynligheden 
for at trække sig tilbage på alderstrinnet, givet at personen ikke 
har trukket sig tilbage inden. Effekten beregnes kun for de perso-
ner, der er under de nye regler. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks IV.3. 

 
 
Den samlede effekt på antallet af efterlønsmodtagere mel-
lem 1999 og 2002 kan på baggrund af estimationen på indi-
viddata anslås til at være omkring 6.500 personer. Vurderet 
på samme periode giver estimationerne på makrodata i boks 
IV.2 i afsnit IV.3 anledning til et skøn over effekten af ef-
terlønsreformen, der er knap 7.000 personer. Til sammen-
ligning vurderer Finansministeriet, at i alt 15.000 færre vil 
trække sig tilbage som følge af reformen frem mod 2010. 
Knap halvdelen af denne effekt anslås at vedrøre perioden 
frem til 2003. 
 
På baggrund af de beregnede ændringer i tilbagetræknings-
sandsynligheden kan det anslås, at den gennemsnitlige til-
bagetrækningsalder er øget med ca. to måneder som følge af 
reformen. Effekten er størst blandt mænd. Finansministeriet 
(2003) vurderer, at efterlønsreformen har bidraget til at øge 
tilbagetrækningsalderen blandt 60-62-årige med ca. 3 må-
neder. 

Lignende  
effekter ved 
mikroestimation 

Tilbagetrækning 
udskudt i to 
måneder 
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Boks IV.3 Efterlønsreformens effekt på tilbagetrækningsalderen 
 

Det ønskes at bestemme efterlønsreformens hidtidige effekt på tilbagetræknings-
alderen. 
 
Der tages udgangspunkt i en logistisk regression som den præsenteret i afsnit 
IV.3. Populationen bag regressionen er imidlertid en anden, idet den begrænses til 
personer, der ikke har trukket sig tilbage inden de fylder 60 år, og som er efter-
lønsberettigede. Efterlønsberettigelse er i denne sammenhæng bestemt ved konti-
nuert medlemskab af arbejdsløshedskasse fra 1992 og indtil den pågældende fyl-
der 60 år. Der benyttes observationer for personer født mellem 1937 og 1942. 
 
Der udføres logistiske regressioner for hvert alderstrin 60-63 år.  
 
Regressionerne bestemmer tilbagetrækningssandsynligheden på det pågældende 
alderstrin. Ved hvert alderstrin bestemmes effekten af reformen på den gennem-
snitlige tilbagetrækningssandsynlighed ved at beregne forskellen i de enkelte per-
soners tilbagetrækningssandsynlighed med og uden reformens effekt. Forskellen i 
tilbagetrækningssandsynlighed beregnes for alle personer i datasættet, der er født 
efter 1. juli 1939, og gennemsnittet af de personlige effekter beregnes. 
 
Ved estimationen er der inkluderet en trend for at kontrollere for den stigende 
trend konstateret på makroniveau. Efterlønsreformen er inkluderet som en dum-
my, der er 1 for dem, som er født efter 1. juli 1939. Estimaterne af reformens ef-
fekt på tilbagetrækning blandt 60-årige afhænger af, om trenden inkluderes i lig-
ningen. Uden trenden reduceres reformens effekt til det halve. Trenden er insigni-
fikant for estimationerne af tilbagetrækning på de øvrige alderstrin. I regressio-
nerne er der også inkluderet et interaktionsled mellem køn og reform, som skal 
kontrollere for, om kvinder og mænd reagerer forskelligt på reformen. Dette inte-
raktionsled er kun signifikant for de 60-årige. 
 
Regressionen for de 63-årige er begrænset af, at datasættet kun går til 2002. Det er 
således kun muligt at observere reformens påvirkning af tilbagetrækningsadfær-
den blandt få personer. Kun personer født i 3. kvartal 1939, og som stadig er i ar-
bejdsstyrken, indgår således i den sidste regression med reformdummyen lig 1, og 
regressionens resultater vedrører dermed kun tilbagetrækning mellem 63 og 63¼ 
år. Inden for dette aldersinterval forventes den største effekt af afskaffelsen af 63-
årsreglen at indfinde sig. 
 
Med udgangspunkt i effekten på de betingede tilbagetrækningssandsynligheder på 
de enkelte alderstrin  kan  effekten  på  den  gennemsnitlige                     fortsættes 
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Boks IV.3    fortsat 
 

tilbagetrækningsalder beregnes som følger: 
 

( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

| 60 | 60 ,

hvor 

| 60 | 60 63,25 60 63,25 | 60

| 63,25 63,25 | 60

efter før
ta E ta ta E ta ta

E ta ta E ta ta P ta ta

E ta ta P ta ta

∆ = ≥ − ≥

≥ = ≤ ≤ ⋅ ≤ ≤ ≥

+ > ⋅ > ≥

 

 
Her er ta tilbagetrækningsalderen, E(⋅) forventningsoperatoren, mens P(⋅) er sand-
synligheden. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder − givet tilbagetræknings-
alderen er over 63¼ år − antages uændret før og efter reformen og beregnes på 
registerdata. De øvrige størrelser beregnes på baggrund af estimationsresultaterne. 

 

 
Afkast af efterlønsbidrag 

Efterlønsordningen kan opfattes som en subsidieret pensi-
onsopsparing. Afkastet af denne ordning afhænger af en 
række faktorer, blandt andet kravene om medlemskab af 
arbejdsløshedskasse og indbetaling af efterlønsbidrag samt 
modregningsreglerne for (anden) pensionsopsparing. Det er 
en god forretning for de fleste at indbetale efterlønsbidrag. 
Regneeksempler viser, at afkastet af efterlønsordningen 
ligger betydeligt over, hvad man kunne opnå ved at investe-
re pengene på det almindelige kapitalmarked, jf. boks IV.4.  
 
For en 35-årig, der i 2005 skal vælge, om han eller hun øn-
sker at betale efterlønsbidrag, er det vækstkorrigerede inter-
ne reale afkast af bidraget 5-10 pct. pr. år, alt efter hvornår 
personen overgår til efterløn og størrelsen af pensionsopspa-
ringen. Vælger man desuden at arbejde 10 timer om ugen 
samtidigt med efterlønnen, reduceres det interne afkast af 
efterlønsordningen med knap 1½ pct.point.23 De beregnede 
afkast indikerer, at egenbetalingen til ordningen som følge 
af efterlønsbidraget ligger omkring 20-30 pct. før eventuel 
modregning for pension.  

 

23) For at sammenligne den vækstkorrigerede realrente med en al-
mindelig nominel forretning, skal der tillægges et realt vækstbi-
drag (ca. 1½ pct. pr. år) og et inflationsbidrag (ca. 2 pct. pr. år). 

Efterløn er en god 
forretning 

Egenbetalingen er 
omkring 20-30 pct. 
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Boks IV.4 Afkast af efterlønsbidrag 
 

Personer født efter 1. juli 1964 skal være medlem af en a-kasse og indbetale efter-
lønsbidrag i 25 af de sidste 30 år for at opnå ret til efterløn. Personer født før 1. 
juli 1964 har forskellige overgangsordninger. 
 
Afkastet af efterlønsbidraget beregnes som den interne forrentning af efterløns-
ordningens indbetalinger og udbetalinger. Den interne rente, IR, er den rente, der 
resulterer i en nettonutidsværdi af betalingsstrømmene på 0, dvs. IR løser følgen-
de ligning: 

 

( ) ( )
1

59 65
35 35

35

1 1
t t

t t
t t t

B IR Y IR
− −

= =
+ = +� �  

 
hvor Bt er bidraget, der indbetales til tid t, Yt er efterlønsydelsen på tid t, og IR er 
den interne rente. Startalder for indbetalingerne er 35 slutalder for indbetalingerne 
er 59 år, startalder for udbetalingerne er t1, og slutalder for udbetalingerne er 65 år 
og t1 varierer efter, hvornår (og om) personen tilgår efterløn. 
 
Beregningen er foretaget for forskellige fiktive personer, der varierer med hensyn 
til pensionsopsparing, tidspunkt for overgang til efterløn og alder på reformtids-
punktet. Den lave pensionsopsparing er kombinationen af en kapitalpension på 
600.000 kr., en privat ratepension på 400.000 kr. og en løbende årlig udbetaling 
på 50.000 kr., mens den høje pensionsopsparing er en årlig udbetaling på 160.000 
med samme kapitalpension og samme private ratepension. Personerne vælger en-
ten at overgå til efterløn som 60-årige, som 62-årige, eller de vælger helt at undla-
de at gå på efterløn, (hvorved de får udbetalt den maksimale skattefri præmie som 
65-årige). Udbetalingerne af efterløn er fratrukket det tvungne a-kassebidrag, som 
efterlønsmodtagere skal betale. 
 
Efterlønsbidraget udgør årligt syv gange dagpengesatsen. I 2005 er bidraget knap 
4.600 kr. Den maksimale skattefri præmie er godt 122.000 kr. i 2005-niveau. Be-
regningen er foretaget efter skat og uden arbejdsindsats ved siden af efterlønnen. 
Alle beløb er opgjort i 2005-niveau, således at den interne forrentning svarer til en 
vækstkorrigeret realrente og kan sammenlignes med den vækstkorrigerede real-
rente på 1,4 pct. pr. år i DREAM-modellen. 
 
En 35-årig i dag vil opnå en ganske pæn forrentning af sine betalinger, mens en 
person, der var 55 år i 1999, har meget høje afkastrater, jf. tabel A.         fortsættes 
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Boks IV.4    fortsat 
 

Tabel A Intern real forrentning af efterlønsbidrag og samlet bidrag til medlem-
skab af a-kasse (Vækstkorrigerede afkastrater) 

 Efterlønsbidrag alene Efterløns-, forsikrings- og 
administrationsbidrag a 

 35 år i 2005 55 år i 1999 35 år i 2005 55 år i 1999 

 -------------------------------  Pct. pr. år  --------------------------- 

60 år – uden pension 11,7 54,4 7,8 27,2 

60 år – med lav pension 9,8 39,4 5,8 23,1 

60 år – med høj pension 6,6 41,1 2,4 16,4 

62 år – uden pension 8,8 41,6 4,9 19,3 

62 år – med lav pension 8,0 39,6 4,0 17,7 

62 år – med høj pension 5,3 33,5 1,2 12,5 

Ingen overgang 2,6 22,3 -1,7 5,7 

a)  Der benyttes det gennemsnitlige administrationsbidrag for alle a-kasser på 1.395 kr. i 2004. 
Anm.: De viste interne renter kan sammenlignes med en vækstkorrigeret realrente. For en sam-

menligning med den almindelige realrente, skal der således tillægges et gennemsnitligt 
vækstbidrag på ca. 1½ pct. pr. år 

Kilde:  Forsikringsoplysningen (2004), Arbejdsdirektoratet (2004b) og egne beregninger. 
 
Afkastet af efterlønsbidraget for en person, der var 55 år i 1999, er beregnet ud 
fra, hvordan betalingerne historisk skulle være for, at personen er efterlønsberetti-
get som 60-årig. Som følge af overgangsordningerne er medlemskab af a-kasse 
fra og med 1992 og indbetaling af efterlønsbidrag fra og med 1999 tilstrækkeligt. 
Der er for årene før 1999 imputeret et efterlønsbidrag ved at fratrække seks gange 
dagpengesatsen fra a-kassernes forsikringsbidrag, svarende til det, der har været 
gældende efter 1999. For sammenlignelighedens skyld er den interne rente bereg-
net med udgangspunkt i 1979, hvor vedkommende var 35 år. 
 
Ved en vækstkorrigeret realrente på 1,4 pct. om året er nettonutidsværdien af ef-
terlønsordningen for en 35-årig i 2005 300.000 kr., 170.000 kr. og 10.000 kr. for 
overgang som hhv. 60-årig, 62-årig eller ingen overgang. Egenbetalingen i ord-
ningen udgør 20-30 pct., hvis der ikke tages højde for pension. Hvis man afstår 
fra at gå på efterløn, er egenbetalingen 90 pct. Tabel A viser også den interne for-
rentning, hvis udgifterne ud over efterlønsbidrag også inkluderer forsikringsbi-
drag og et gennemsnitligt administrationsgebyr til a-kassen. For en person, der 
anser sin egen ledighedsrisiko som ubetydelig, er dette regnestykke det relevante. 
Også ved denne betragtning er det interne afkast af ordningen ganske pænt for de 
fleste, dog undtaget de yngre årgange, der vælger at modtage efterlønsbeviset, 
men som efterfølgende afstår fra at gå på efterløn. 
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De efterlønsberettigede på længere sigt 
 
Introduktionen af efterlønsbidraget indebærer, at det nu er 
muligt at vælge ordningen fra, og antallet af personer, der 
indbetaler efterlønsbidrag, vil selvsagt have betydning for 
antallet af efterlønsmodtagere i fremtiden. 
 
Personer, der er født efter den 1. juli 1964, skal senest be-
gynde at betale efterlønsbidrag som 35-årige for at opnå ret 
til efterløn som 60-årige. Som følge af overgangsordninger 
for alle født før den 1. juli 1964 vil udvidelsen af kravet til 
medlemskab af en arbejdsløshedskasse fra 20 til 25 år først 
have fuld betydning for antallet af efterlønsmodtagere 
blandt de årgange, der fylder 60 omkring 2025. 
 
Allerede nu kan det derfor undersøges, hvor mange der 
betaler efterlønsbidrag i forskellige aldersgrupper, og som 
dermed potentielt kan være efterlønsberettigede, når de fyl-
der 60 år. Det er særligt aldersgrupperne over 35 år, der er 
interessante, idet personer i disse aldersgrupper, som ikke 
betaler efterlønsbidrag, reelt fraskriver sig retten til efterløn. 
Siden 2000 er der sket et fald i andelen af forsikrede, der 
vælger at betale efterlønsbidrag. Faldet i perioden er be-
grænset for aldersgrupperne over 50 år, mens der for alders-
grupperne 35-39 år og 40-44 år er sket et mere markant fald 
på omkring 10 pct.point. I 2004 er det således kun ca. 70 
pct. af de forsikrede 35-39-årige, der betaler efterlønsbidrag, 
jf. figur IV.15. Samlet er tallene udtryk for, at der er sket et 
fald i andelen af befolkningen, der betaler efterlønsbidrag.24 
 
Både andelen af forsikrede 35-39-årige, der betaler efter-
lønsbidrag, og faldet i andelen mellem 2000 og 2004 varie-
rer betydeligt mellem faggrupper, jf. figur IV.16. 
 
 
 
 
 

 

24) Forsikringsfrekvensen for aldersgrupperne mellem 35 og 54 år er 
relativt stabil over perioden (knap 80 pct. af befolkningen er for-
sikret). 
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Figur IV.15 Andel af forsikrede, der betaler efterlønsbi-
drag 
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Kilde: Arbejdsdirektoratet (2000, 2002, 2004). 

 
 

Figur IV.16 Andel af forsikrede 35-39-årige, der betaler 
efterlønsbidrag, udvalgte faggrupper 
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Kilde: Arbejdsdirektoratet (2000, 2004). 

 
 
Af de viste arbejdsløshedskasser tegner sygeplejerskerne sig 
for det største fald mellem 2000 og 2004. Faldet for denne 
gruppe er således 15 pct.point, mens faldet på 8 pct.point 
for metalarbejderne er det mindste. Figur IV.16 viser også, 
at der er relativt få ingeniører og akademikere, der betaler 

Højtuddannede har 
både lav grad af 
bidragsbetaling  
og et stort fald i 
betalingsgraden 
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efterlønsbidrag, og at andelen falder relativt meget. Faldet 
fra 2000 til 2004 var henholdsvis 13 og 12 pct.point for 
disse faggrupper, så det i dag er under 60 procent af forsik-
rede 35-39-årige ingeniører og akademikere, der betaler 
efterlønsbidrag. 
 
Fra omkring 2015 vil der ske et fald i antallet af efterlønsbe-
rettigede som følge af, at nogle har fravalgt betalingen af 
efterlønsbidraget. En fremskrivning af antallet af efterløns-
modtagere viser, at fra omkring 2025 og frem kan den årlige 
tilgang til efterløn ventes at være 6-8.000 personer lavere i 
forhold til situationen, hvor alle aldersgrupper har samme 
betalingsgrad som de 55-59-årige i 2003, jf. boks IV.5. På 
længere sigt kan dette bidrage til et fald på 25-30.000 i be-
standen af efterlønsmodtagere. Der vil i denne fremskriv-
ning, som baserer sig på konstante tilgangsfrekvenser korri-
geret for ændringer i sammensætningen af køn, alder, ud-
dannelse og betaling af efterlønsbidrag, dog fortsat være 
omkring 120.000 efterlønsmodtagere omkring 2030, jf. 
tabel IV.8. 
 
Der er flere faktorer, der gør, at denne fremskrivning skal 
tages med forbehold. Fremskrivningen tager således ikke 
højde for den stigende trend i tilgangen, og der er heller 
ikke taget højde for, at udnyttelsesgraden sandsynligvis 
bliver højere blandt de, der har valgt at betale efterlønsbi-
draget. Stiger udnyttelsesgraden fra det nuværende niveau 
med 5 pct.point, vil der blive 12-13.000 flere på efterløn 
end i grundfremskrivningen.25 Endeligt tager fremskrivnin-
gen ikke højde for, hvor meget de stigende pensionsudbeta-
linger i fremtiden vil betyde for overgangstidspunkt eller 
udnyttelsesgrad. Baseret på den forventede fordobling af 
pensionsformuen frem mod 2030 skønnes det, at stigningen 
i pensionsudbetalingerne kan reducere antallet af efterløns-
modtagere med omkring 5.000 personer frem mod 2030, jf. 
boks IV.5. 
 
 

 

25) Både i 1998 og i 2002 havde knap ni ud af ti efterlønsberettigede 
65-årige benyttet ordningen. 
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Tabel IV.8 Fremskrivning af efterlønsmodtagere 
 

 2003 2010 2020 2030 
 -----------------  1.000 personer  ----------------- 

Konstante tilgangsfrekvenser 2003 175 154 141 155 
Uddannelse  0 -1 -2 

Overgangsydelse  -4 -5 -5 

Færre betaler efterlønsbidrag  0 -8 -27 

Antal på efterløn 175 150 127 121 

60-64-årige i alt  354 336 366 
 

Anm.: Faldet i antallet af efterlønsmodtagere mellem 2003 og 2010 skyldes primært nedsættelsen af 
folkepensionsalderen, og vil derfor ikke bidrage til en øget arbejdsstyrke. 

Kilde: DREAM’s befolkningsprognose, Arbejdsdirektoratet (2004b), Arbejdsdirektoratets tilgangssta-
tistik diverse årgange, Danmarks Statistikbank, registerdata og egne beregninger, jf. boks IV.5. 

 

 
 
Vi har endnu ikke set de samlede effekter af efterlønsrefor-
men fra 1999, men det kan konkluderes, at tilbagetræk-
ningsalderen endnu ikke er blevet hævet markant som følge 
af reformen. Fremskrivningen af efterlønsmodtagere viser, 
at der i fremtiden kan ske et fald i antallet af efterlønsmod-
tagere som følge af introduktionen af efterlønsbidraget. 
Ifølge fremskrivningen kan antallet af efterlønsmodtagere 
falde til ca. 120.000 personer, men der er i denne frem-
skrivning hverken taget højde for den historiske stigende 
tendens i tilgang til efterløn, eller til at det må forventes, at 
udnyttelsesgraden bliver højere blandt de, der har valgt at 
betale efterlønsbidraget. På denne baggrund skønnes det, at 
fremskrivningen snarere undervurderer end overvurderer 
antallet af efterlønsmodtagere i fremtiden. Der er således 
ikke tvivl om, at antallet af efterlønsmodtagere og udgifter-
ne til efterlønsordningen også i fremtiden vil være betydeli-
ge, og derfor er yderligere reformer af ordningen i høj grad 
aktuelle. 
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antallet af 
efterlønsmodtagere 
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Boks IV.5 Fremskrivning af efterlønsmodtagere 
 

Den stiliserede fremskrivning af antallet af efterlønsmodtagere følger metoden i 
Det Økonomiske Råd (2004) dokumenteret i Larsen og Vestergaard (2004). Der 
tages udgangspunkt i bestanden af efterlønsmodtagere i 2003. Denne bestand 
fremskrives ved hjælp af konstante alders-, køns- og uddannelsesopdelte tilgangs-
frekvenser fra 2003. Der skelnes mellem fire uddannelsesgrupper (ufaglært, fag-
lært og kort videregående uddannelse, mellemlang samt lang videregående ud-
dannelse) ved hjælp af beregninger på registerdata for 2002. Fremskrivningen 
bygger på DREAM’s befolkningsprognose fra 2004, jf. Koch mfl. (2004). 
 
Befolkningens uddannelsessammensætning fremskrives ved hjælp af registerop-
lysninger for uddannelsesfordelingen opdelt på køn og alder i 2002, således at den 
enkelte årgangs uddannelsesfordeling holdes konstant i takt med, at den bliver æl-
dre. Det antages, at 35-årige har opnået deres højeste fuldførte uddannelse. De 35-
årige i 2002 er 60 år i 2027. Fremskrivningen indebærer, at der bliver færre ufag-
lærte og flere med kompetencegivende uddannelser herunder flere faglærte. I for-
hold til en fremskrivning, hvor der ikke tages højde for ændringer i befolkningens 
uddannelsesniveau, er der omkring 1-2.000 færre efterlønsmodtagere i denne 
fremskrivning fra 2020. 
 
Fremskrivningen korrigerer endvidere tilgangsfrekvenserne for udfasningen af 
overgangsydelsen frem mod 2008, hvilket reducerer antallet af efterlønsmodtagere 
med ca. 4-5.000. 
 
Derudover korrigeres de fremtidige tilgangsfrekvenser for faldet i andelen af for-
sikrede, der betaler efterlønsbidrag. Korrektionen foretages i 5-årsintervaller i tre 
trin i takt med, at de, der var hhv. 45-49 år, 40-44 år og 35-39 år i 2004, begynder 
at nå efterlønsalderen. Det antages, at faldet er uniformt over uddannelsesgrupper 
og køn. Samlet set reduceres antallet af efterlønsmodtagere efter 2025 med 20-
30.000 personer som følge af korrektionen. Der er ifølge denne fremskrivning 
120-130.000 efterlønsmodtagere i perioden 2020-2030. 
 
Et skøn over effekten af øgede pensionsudbetalinger baseres på, at pensionsfor-
muen fordobles mellem 2006 og 2030, jf. DREAM’s grundkørsel. Dette benyttes 
som indikator for  en  fordobling  af  pensionsudbetalingerne. Det antages,  at  kun  

fortsættes 
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Boks IV.5    fortsat 
 

personer, som tilgår efterløn før opfyldelse af 2-årsreglen, vil få reduceret deres 
efterlønsydelse som følge af de øgede pensionsudbetalinger. Baseret på disse an-
tagelser ventes det, at andelen af disse personer med pensionsmodregning fordob-
les fra 46 pct. i 2004 til 90 pct. i 2030, og at der desuden sker en fordobling af de-
res modregning i ydelsen fra 22 til 44 pct. Forøgelsen sker i fem trin mellem 2010 
og 2030. Effekten på tilgangsfrekvenserne blandt 60- og 61-årige beregnes vha. 
en elasticitet i deltagelsen i efterlønnen på 0,2 med hensyn til forskelsbeløbet, jf. 
boks IV.6, hvilket resulterer i 5.000 færre efterlønsmodtagere omkring 2030. Det 
skal understreges, at denne effekt er meget usikker. 

 

 
 
IV.6 Mulige ændringer af efterlønsordningen 
 
I det følgende diskuteres en række mulige ændringer af 
efterlønsordningen, og effekten på bl.a. arbejdsudbud og 
offentlige finanser af nogle konkrete ændringer vurderes. 
 
Den mest vidtgående reform er at afskaffe efterlønnen, men 
mindre vidtgående reformer af efterlønnen er selvfølgelig 
også en mulighed. Der er flere steder i regelsættet, hvor der 
kan gennemføres ændringer, som kan begrænse tilgangen til 
efterløn og mindske konsekvenserne for de offentlige finan-
ser af ordningens eksistens. Reformerne kan have fokus på 
et eller flere af fire hovedområder: 
 
− Aldersgrænser 
− Modregningsregler 
− Ydelsesniveau og -profil 
− Selvfinansiering gennem ændret efterlønsbidrag 
 
En mere gennemgribende reform vil være at introducere en 
medborgerkonto, hvor efterlønnen indgår sammen med en 
række andre indkomstoverførsler, jf. analyserne i kapitel VI.  
 
Ændringer i efterlønsordningen kan i princippet ske med 
kort varsel, men der er gode argumenter for at annoncere 
reformerne i god tid. På den måde får folk mulighed for at 
planlægge og tilpasse sig de ændrede forhold, f.eks. med 
hensyn til deres pensionsopsparinger. Heroverfor står hen-
synet til holdbarheden af de offentlige finanser. Jo senere en 
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timing 



 237

reform indfases, jo mindre bidrager den til at løse holdbar-
hedsproblemet.26 
 
I det følgende undersøges de mulige effekter af fire konkre-
te ændringer i efterlønsordningen: 
 
− Fuld afskaffelse af efterlønsordningen fra 2010 
− Fuld afskaffelse af efterlønsordningen fra 2025 
− Forhøjelse af aldersgrænsen for efterløn til 62 år fra 

2010 
− Pensionsmodregning for alle svarende til den, der gælder 

for de nuværende 60-61-årige 
 
Disse tiltag er ikke en udtømmende liste over muligheder, 
men beregningerne giver et indblik i, hvordan forskellige 
typer tiltag vil påvirke antallet af efterlønsmodtagere og de 
offentlige finanser. Effekterne af de fire ændringer fremgår 
af tabel IV.9. Beregningerne bygger på en række forenklen-
de antagelser, og de beregnede effekter må derfor tages med 
et vist forbehold. 
 
I beregningerne antages på grundlag af analyserne i afsnit 
IV.4, at ca. 10 pct. af dem, der ellers ville være gået på ef-
terløn, vil overgå til førtidspension. Hertil kommer, at en del 
af de potentielle efterlønsmodtagere vil blive arbejdsløse og 
modtage dagpenge. Erfaringerne fra afskaffelsen af over-
gangsydelsen tyder dog klart på, at det hovedsageligt vil 
være beskæftigelsen blandt 60-64-årige, der vil stige. End-
videre kan overledigheden blandt 58- og 59-årige falde, i 
det omfang den skyldes efterlønsordningen.27 I beregnin-
gerne benyttes en ledighedsprocent på 6 pct. for potentielle 
efterlønsmodtagere. Antagelserne er detaljeret beskrevet i 
boks IV.6. 

 

26) Det blev i Det Økonomiske Råd (2004) beregnet, at besparelsen 
på de offentlige finanser, der sikrer holdbarheden, skal øges fra 
1,9 til 2,1 pct. af BNP, hvis besparelsen udskydes fra 2007 til 
2017. 

27) Overledigheden vil formentlig blive udskudt til aldersgruppen 
lige under 65 år. 

Konkrete reformer 

10 pct. antages 
at  overgå  til 
førtidspension 
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Tabel IV.9  Effekter af ændringer i efterlønsordningen 5 år efter reform 
 

 Efterløn Arbejds-
styrke 

Førtids-
pension 

Øvrig 
 tilbage-
trækning 

 Varig 
budget-
virkning 

a) 
 --------------  1.000 pers.  --------------  Mia. kr. 

Stop for tilgang, 2010 − 131  111  13 7 13,1 

Stop for tilgang, 2025 b) − 121 b)  102 b) 12 b) 6 b) 10,0 

Efterlønsalder op til 62 år, 2010 − 55 47 8  7,7 

Pensionsmodregning, ens 
for alle 

− 5  5   2,0 

1,5  

a) 
 
 
b) 

Den varige budgetvirkning opgør effekten på de offentlige finanser som en annuitet, og svarer 
dermed til effekten på den finanspolitiske holdbarhed. Ved stop for tilgangen er der taget højde 
for tilbagebetaling af efterlønsbidrag. 
Effekten er angivet for 2030. 

Anm.: Jf. boks IV.6. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
En fuld afskaffelse af efterlønnen har naturligvis de største 
effekter. Hvis tilgangen til efterlønnen stoppes fra 2010, vil 
arbejdsstyrken øges med over 100.000 personer i 2015. 
Besparelsen på de offentlige finanser svarer til en varig 
forbedring på ca. 12 mia. kr. fra 2005. Udskydes afskaffel-
sen, så tilgangen først stoppes i 2025, reduceres den varige 
forbedring af de offentlige finanser med ca. en fjerdedel. 
 
En afskaffelse af efterlønnen har konsekvenser for efter-
lønsbidragene. Disse bidrag, der finansierer en del af de 
løbende udgifter til efterløn, udgør årligt ca. 4 mia. kr. efter 
skat (indbetalingerne udgør årligt ca. 6 mia. kr., men er 
fradragsberettigede i kommuneskatten). Ved en gennemsnit-
lig skattesats for efterlønsmodtagere på 30 pct.28 var udgif-
terne til efterløn efter skat omkring 17 mia. kr. i 2004, hvil-
ket indebærer, at omkring ¼ af efterlønnen i dag bliver fi-
nansieret af de indbetalte efterlønsbidrag. I beregningerne af 

 

28) Den gennemsnitlige skatteprocent for efterlønsmodtagere (inkl. 
ejendomsværdiskat) udgør 27,6 pct. af den personlige indkomst 
og 31,5 pct. af den skattepligtige indkomst, jf. www.skat.dk. 

Afskaffelse af 
efterlønnen 

Betydningen af 
indbetalte 
efterlønsbidrag  
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effekten af en afskaffelse af efterlønnen er der taget højde 
for, at finansieringen fra efterlønsbidraget falder bort, og at 
allerede indbetalte bidrag fra personer, der ikke får mulig-
hed for at gå på efterløn, tilbagebetales.29 
 
En forhøjelse af efterlønsalderen til 62 år med virkning fra 
2010 vil øge arbejdsstyrken med ca. 47.000 og forbedre de 
offentlige finanser svarende til en varig forbedring fra 2005 
på knap 8 mia. kr. Effekten af en forøgelse af efterlønsalde-
ren i 2010 på de offentlige finanser er således noget mindre 
end effekten af en total afskaffelse i 2025. 
 
En forøgelse af efterlønsalderen vil primært berøre de per-
soner, der under de nuværende regler tilgår efterlønsordnin-
gen før de fylder 62 år. Denne gruppe udgør omkring ¾ af 
alle efterlønsmodtagere og inkluderer sandsynligvis også de 
svageste. I beregningerne er det antaget, at de fleste, der 
under de nuværende regler overgår til efterløn, før de fylder 
62 år, vil udskyde deres tilbagetrækning, mens en mindre 
del vil overgå til førtidspension i stedet. 
 
I beregningen af en højere efterlønsalder er det antaget, at 2-
årsreglen rykkes med op.30 Det betyder, at den høje ydelse 
og lempeligere pensionsmodregning først opnås ved over-
gang som 64-årig. Herved øges pensionsmodregningen 
blandt dem, der tilgår som 62- og 63-årige, og det antages 
derfor, at en del af denne gruppe vil udskyde deres tilbage-
trækning til de fylder 64 år, mens en del som følge af den 
lavere ydelse helt undlader at gå på efterløn. 
 
Det er i beregningerne af effekten af en højere efterløns-
alder antaget, at folkepensionsalderen forbliver på 65 år. 
Antages det alternativt, at folkepensionsalderen øges paral-

 

29) En afskaffelse af efterlønnen vil naturligt indebære, at fleksydel-
sen, der er en efterlønslignende ordning for personer i fleksjob, 
afskaffes. Udgifterne til fleksydelse er ca. 300 mio. kr. årligt. 
Dette er der ikke taget højde for i beregningerne. 

30) Rykkes 2-årsreglen ikke med op, vil de, som udskyder deres 
overgang til efterløn fra 60 eller 61 år til 62 år, modtage en højere 
ydelse og en lempeligere pensionsmodregning, end de ville før 
reformen. En sådan reform vil således reducere antallet af efter-
lønsmodtagere, men øge den gennemsnitlige ydelse. 

Forøgelse af 
efterlønsalderen 

De 60-61-årige 
berøres mest 

2-årsreglen 
rykkes med op 

Folkepensions- 
alderen fastholdes 



 240

lelt med efterlønsalderen, dvs. forøges fra 65 til 67 år, vil 
den primære effekt være, at man som nu vil kunne modtage 
efterløn i op til fem år (mod tre år ved uændret folkepensi-
onsalder). De offentlige finanser vil sandsynligvis blive 
påvirket negativt af at øge folkepensionsalderen. Det skyl-
des, at omkring ¾ af de 65-66-årige er på førtidspension 
eller efterløn, og efterlønsmodtagere og førtidspensionister 
modtager en højere ydelse end folkepensionister. I modsat 
retning kan trække en forøgelse af arbejdsstyrken for de 65-
66-årige, men denne effekt vil sandsynligvis være beskeden. 
En forhøjelse af folkepensionsalderen vil dermed hovedsa-
geligt betyde, at personer flyttes mellem offentlige ydelser. 
 
Den sidste beregning indebærer, at pensionsmodregningen 
skærpes, så alle står over for de regler, der i dag gælder for 
de 60-61-årige. Effekten af denne ændring vurderes at være 
lille både målt på arbejdsudbuddet og på de offentlige fi-
nanser. Konkret vurderes en øget pensionsmodregning at 
indebære en varig forbedring af de offentlige finanser på 2 
mia. kr. fra 2005. 
 
Ændrede regler for pensionsmodregning påvirker de perso-
ner, der under de nuværende regler overgår til efterløn, efter 
de opfylder 2-årsreglen, og som har relativt høje pensions-
opsparinger. Den øgede pensionsmodregning vil få nogle i 
denne gruppe til at udskyde eller undlade at gå på efterløn.31 
Samtidig vil pensionsmodregningen mindske den gennem-
snitlige efterlønsydelse. Omkring 2015 ventes der at være 
ca. 30.000 efterlønsmodtagere, der er overgået til efterløn 
som 62-årig eller senere. Dette svarer til en fjerdedel af 
efterlønsmodtagerne. Det er dermed en begrænset andel, der 
berøres, hvilket er baggrunden for den beskedne effekt på 
antallet af efterlønsmodtagere og de offentlige finanser. 

 

31) Der kan også være nogle, der vælger at gå på efterløn tidligere, 
fordi de alligevel ikke kan undgå pensionsmodregning. Dette 
vurderes dog kun at have begrænset betydning, og beregningerne 
tager ikke højde for en eventuel fremskyndelse af tilbagetræknin-
gen. På længere sigt kan en skærpet modregning også føre til la-
vere pensionsopsparing, hvilket vil øge de offentlige udgifter til 
folkepensionstillæg. Heller ikke denne effekt tages der højde for i 
beregningerne. 

Pensions-
modregning for alle 

Berører kun 
relativt få 
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Boks IV.6 Forudsætninger bag tabel IV.9 

De vigtigste antagelser bag beregningerne vist i tabel IV.9 er som følger:  
 
Baseret på analyserne i afsnit IV.4 er det antaget, at substitutionen mellem efter-
løn og førtidspension er 10 pct. Substitution med førtidspension antages kun at 
være relevant for de efterlønsmodtagere, der ikke opfylder 2-årsreglen i udgangs-
punktet. 
 
Substitution til egenfinansieret tilbagetrækning antages at være 5 pct., hvilket sva-
rer til Finansministeriets vurdering. Substitution til egenfinansieret tilbagetræk-
ning antages kun at have betydning ved en fuld afskaffelse af efterlønsordningen. 
 
Deltagelseselasticiteten med hensyn til forskelsbeløbet i efterlønsordningen anta-
ges at være 0,2. Antallet af efterlønsmodtagere antages således at falde med 0,2 
pct., hvis efterlønsydelsen reduceres med 1 pct. (se evt. kapitel VI for en tilsva-
rende antagelse). Både udskydelse og fravælgelse af overgang til efterløn antages 
at kunne beskrives ved hjælp af deltagelseselasticiteten. De forskelsbeløb for ef-
terlønsmodtagere i 2004, som er beregnet i Finansministeriet (2004), benyttes 
som udgangspunkt. 
 
Fuld pensionsmodregning for alle efterlønnere, der opfylder 2-årsreglen, antages 
at reducere deres efterlønsydelse med ca. 60 pct. (hvilket svarer til en gennemsnit-
lig årlig pensionsudbetaling på 180.000 kr.). Til sammenligning kan nævnes, at de 
nuværende regler indebærer en gennemsnitlig reduktion på 7 pct. 
 
I beregningerne benyttes en ledighedsprocent på 6 pct. for potentielle efterløns-
modtagere, der i stedet er i arbejdsstyrken. 
 
Det antages, at efterlønsmodtagere, førtidspensionister og ledige modtager ca. 
100.000 kr. om året efter skat (førtidspension inkluderer et skøn over den gen-
nemsnitlige boligydelse på ca. 10.000 kr. årligt). En person ekstra i beskæftigelse 
antages at bidrage med ca. 100.000 kr. årligt i skattebetaling. 
 
Ved beregningen af annuiteten benyttes en vækstkorrigeret realrente på 1,4 pct. 
pr. år, jf. DREAM-modellen. 
 
Effekten af tilbagebetaling af efterlønsbidrag og reducerede indbetalinger som 
følge af annoncering i 2005 er kun inkluderet ved en afskaffelse af efterlønnen. 
De reducerede indbetalinger øger de offentlige nettoudgifter til efterløn indtil ord-
ningen er fuldt udfaset, og det antages, at efterlønsbidrag tilbagebetales i 2005. 
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Der er mange andre reformmuligheder end dem, der er vur-
deret ovenfor. Det har eksempelvis været foreslået at øge 
kravet til anciennitet på arbejdsmarkedet og dermed forlæn-
ge perioden, hvori man skal betale efterlønsbidrag. Et ar-
gument for dette er, at det kan bidrage til at målrette efter-
lønsordningen til personer med lange arbejdsliv, som må 
antages at udgøre en stor del af de nedslidte på arbejdsmar-
kedet.32 Et krav om 35 år i a-kasse vil formentlig udelukke 
de fleste med en lang videregående uddannelse fra at overgå 
til efterløn, men vil give stort set alle andre uddannelses-
grupper mulighed for at benytte ordningen. Selv om æn-
dringen i befolkningens uddannelsessammensætning kan 
betyde, at flere højtuddannede overgår til efterløn, ventes 
faglærte og ufaglærte fortsat at udgøre omkring 80 pct. af 
efterlønsmodtagerne i 2030. En reform, der ikke begrænser 
disse gruppers mulighed for at gå på efterløn, vil ikke bi-
drage meget til at øge arbejdsstyrken eller til at forbedre de 
offentlige finanser nævneværdigt. Et a-kasse-krav på 40 år 
vil i praksis udelukke stort set alle med en uddannelse, her-
under også de fleste faglærte. 
 
Analyserne i tidligere afsnit tyder på, at efterlønnens profil 
har en betydning for tilbagetrækningstidspunktet. Både 
ændringerne i 1992 og i 1999 har påvirket adfærden blandt 
potentielle efterlønsmodtagere. Man kunne på den baggrund 
som supplement til den nuværende 2-årsregel overveje at 
indføre 1-års-regler og/eller 3-årsregler, således at efterløns-
satsen differentieres, så den i højere grad afspejler over-
gangstidspunktet. F.eks. er der i øjeblikket ikke noget inci-
tament til at udsætte overgangen til efterløn fra 60 til 61 år. 
Hvis det skal undgås, at den gennemsnitlige efterlønssats og 
dermed det generelle incitament til at overgå til efterløn 
øges, må en ændret ydelsesprofil nødvendigvis indebære en 
lavere efterlønssats ved tidlig overgang. 
 

 

32) I praksis er det dog tvivlsomt, om det er muligt at fastsætte kravet 
til længden af a-kassemedlemskab, så det udelukker alle andre 
end de nedslidte. Det er sandsynligt, at nedslidning forekommer 
blandt flere faggrupper, eksempelvis både blandt faglærte og 
ufaglærte. 

Øgede a-kassekrav 
målretter 
ordningen mod 
lange arbejdsliv 

Ændring af ydelsen 
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I debatten har det været foreslået at reducere modregningen 
i efterlønsydelsen for arbejdsindkomst i efterlønnen. Det vil 
give efterlønsmodtagere et øget incitament til at arbejde ved 
siden af efterlønnen, hvilket på kort sigt vil øge arbejdsud-
buddet. Dette vil øge skatteindtægterne, men bidrager sam-
tidig til større udbetalinger til efterløn. Samtidig vil en min-
dre modregning for arbejdstimer i efterlønnen gøre efter-
lønnen mere attraktiv, hvilket vil kunne øge antallet af efter-
lønsmodtagere. En lavere modregning for arbejdstimer i 
efterlønsydelsen vurderes således at være problematisk. 
 
Der er mange måder at ændre i efterlønnen på, og der er 
betydelig forskel på, hvor stor en effekt der vil komme på 
antallet af efterlønsmodtagere, på de offentlige finanser og 
på arbejdsstyrken. Analyserne i dette afsnit tyder på, at der 
skal relativt vidtgående regelændringer til for at opnå effek-
ter, der mærkbart kan øge arbejdsstyrken og forbedre hold-
barheden af de offentlige finanser. 
 
 
IV.7 Anbefalinger 
 
Det er en vigtig udfordring for velfærdsstaten at øge ar-
bejdsstyrken, der som følge af den demografiske udvikling 
vil blive kraftigt reduceret i forhold til antallet af overfør-
selsmodtagere. Dertil kommer, at der forventes en fortsat 
stigning i den gennemsnitlige levealder. Med uændret tilba-
getrækningsmønster vil det betyde, at deltagelse på ar-
bejdsmarkedet udgør en stadig mindre del af livet. Der er 
derfor stærke argumenter for at gennemføre reformer, der 
kan hæve danskernes tilbagetrækningsalder, dels for at øge 
arbejdsstyrken, dels for at reducere presset på de offentlige 
udgifter. 
 
Efterlønsordningen blev indført i 1979 for at omfordele 
arbejdet mellem ældre og yngre på arbejdsmarkedet og for 
at give nedslidte arbejdere en mulighed for tidlig tilbage-
trækning. Antallet af efterlønsmodtagere har været stærkt 
stigende, siden ordningen blev indført. Mellem 1980 og 
2004 er der sket en tredobling, således at der nu er 180.000 
på ordningen. Efterlønsordningen forklarer stort set hele 
faldet i erhvervsdeltagelsen mellem 55-59-årige og 60-64-
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årige. Der kan således ikke herske tvivl om, at efterlønnen 
er en barriere for at øge erhvervsdeltagelsen blandt de ældre 
på arbejdsmarkedet. Derudover har efterlønnens eksistens 
formentlig en negativ påvirkning på beskæftigelsen blandt 
de 58- og 59-årige. 
 
Der er bred enighed blandt fagøkonomer om, at det ikke er 
muligt at reducere ledigheden permanent gennem en reduk-
tion i arbejdsstyrken. En reduktion af arbejdsstyrken vil i 
det lange løb påvirke beskæftigelsen snarere end ledighe-
den. Også erfaringerne fra introduktionen og afskaffelsen af 
overgangsydelsen tyder på, at efterspørgslen efter arbejds-
kraft på længere sigt tilpasser sig udbuddet. Omfordeling af 
arbejde er derfor ikke et holdbart argument for at beholde 
efterlønsordningen. 
 
Målgruppen for efterlønsordningen var oprindeligt nedslidte 
arbejdere, og det er fortsat de nedslidte, der ofte bliver brugt 
som argument for at beholde efterlønnen. De nedslidte har 
imidlertid følgeskab af mange andre på vejen ind i efterløn-
nen. Analyserne viser, at kun 10-15 pct. af dem, der tilgår 
efterløn, alternativt skønnes at kunne opnå førtidspension, 
og efterlønsmodtagerne har kun lidt dårligere helbredsindi-
katorer end erhvervsaktive 60-64-årige. Det kan konklude-
res, at de oprindelige formål med efterlønnen kun har be-
grænset relevans i den nuværende situation. 
 
Sammensætningen af gruppen af efterlønsmodtagere ligner 
meget den samlede befolkning af 60-66-årige. Ufaglærte og 
faglærte udgør tilsammen omkring 90 pct. af efterlønsmod-
tagerne. Det er en andel, der forventes at falde som følge af 
udviklingen i befolkningens uddannelsessammensætning, 
men kun til omkring 80 pct. i 2030. Tiltag, der søger at mål-
rette efterlønsordningen til personer uden lange uddannel-
ser, vil derfor kun have en relativt begrænset effekt på antal-
let af efterlønsmodtagere. Hvis det ønskes at målrette ord-
ningen mod nedslidte gennem en forøgelse af anciennitets-
kravet ud fra den begrundelse, at det er lange arbejdsliv, 
som fører til nedslidning, vil en grænse på f.eks. 40 år have 
stor effekt på antallet af efterlønsmodtagere, men også for-
hindre at nedslidte faglærte kan modtage efterløn. Skal den 
oprindelige målgruppe for ordningen friholdes, vil en for-
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øgelse af anciennitetskravet kun have en begrænset effekt 
på antallet af efterlønsmodtagere. 
 
Der har været forsøg på at begrænse tilgangen til efterløn 
gennem flere reformer, senest i 1999. Reformerne har haft 
betydning for tidspunktet, hvor man overgår til efterløn, 
men langt de fleste vælger stadig at bruge ordningen. Det er 
endnu ikke muligt at konstatere de fulde effekter af refor-
men fra 1999, dels fordi den første årgang under de nye 
regler først er ved at nå folkepensionsalderen, dels fordi en 
del af ændringerne i ordningen er af mere langsigtet karak-
ter. Dette skyldes, at der i fremtiden vil være færre, der op-
når ret til efterløn, og at flere vil få reduceret ydelsen som 
følge af pensionsopsparing. Selv hvis der tages højde for de 
mere langsigtede effekter, ventes der fortsat at være betyde-
ligt over 100.000 efterlønsmodtagere i 2030. 
 
I kapitlet undersøges de mulige effekter af forskellige yder-
ligere reformer af efterlønnen. Effekterne er naturligvis 
usikre, men der tegner sig et billede af, at der skal relativt 
vidtgående ændringer i ordningen til, for at det vil have 
mærkbar betydning for arbejdsstyrke og offentlige finanser. 
 
Der er flere grunde til at anbefale en afskaffelse af efter-
lønsordningen. Et sådant tiltag vil ikke bare øge arbejds-
styrken blandt de 60-64-årige og forbedre holdbarheden af 
de offentlige finanser, men vil efter al sandsynlighed også 
have positiv betydning for dem lige under 60 år i form af 
forbedrede vilkår på arbejdsmarkedet. Derudover har efter-
lønnen karakter af en generel velfærdsordning og ikke en 
social ordning, målrettet mod de svage i samfundet. Argu-
menterne for offentlig subsidiering af tidlig tilbagetrækning 
for velfungerende personer er vanskelige at få øje på.  
 
En afskaffelse af efterlønsordningen vil have størst effekt på 
de offentlige finanser, hvis den sker hurtigt. På den anden 
side er der er gode argumenter for at annoncere et stop for 
tilgangen til ordningen en vis periode i forvejen, så de be-
rørte har mulighed for tilpasse sig de ændrede forhold. Dette 
kan opnås ved at annoncere et stop for tilgangen til efterløn 
om f.eks. senest ti år, således at ordningen er helt udfaset 
inden 2020. 
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En afskaffelse af efterlønnen vil betyde, at nogle i stedet vil 
søge førtidspension, fordi de er nedslidte. Hvorvidt de gæl-
dende tildelingskriterier for førtidspension vil sikre, at alle 
nedslidte opnår muligheden for tidlig tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet, er usikkert. På nuværende tidspunkt er det 
imidlertid ikke til at forudsige, om andelen af nedslidte vil 
stige eller falde i de kommende år, og om karakteren af 
nedslidning vil ændre sig som følge af den teknologiske 
udvikling og ændrede arbejdsforhold i virksomhederne. 
Derfor anbefales det at vente og se, om der er behov for en 
tilpasning af tildelingsprocedurerne for førtidspension i takt 
med de nævnte ændringer, eller om der generelt er behov 
for ændringer, når efterlønnen afskaffes. 
 
I debatten udtrykkes ofte bekymring for, at afskaffelse af 
efterlønsordningen blot vil skubbe de ældre ud i ledighed. 
Erfaringerne med overgangydelsen giver imidlertid et natur-
ligt udgangspunkt for at vurdere, hvad der kan ske ved et 
stop for tilgang til efterløn. Hvis erfaringerne fra over-
gangsydelsen kan overføres til efterløn, vil en afskaffelse af 
efterlønsordningen ikke medføre en mærkbar stigning i 
ledigheden, men derimod en stigning i beskæftigelsen. Det-
te støttes af, at langt hovedparten af efterlønsmodtagerne 
kommer fra beskæftigelse, på trods af merledigheden blandt 
personer lige under 60 år. 
 
En afskaffelse af efterlønsordningen bør følges af regelæn-
dringer i dagpengesystemet, herunder en afskaffelse af den 
forlængede dagpengeperiode for ældre over 55 år. En lige-
stilling mellem ældre og yngre på arbejdsmarkedet skal 
blandt andet sikre, at de ældre ledige får bedre tilbud om 
aktivering og opkvalificering i forhold til nu, så deres be-
skæftigelsesmuligheder øges. 
 
Efterlønsordningen er en velfærdsordning, der ikke længere 
tjener de formål, den blev indført for. Ordningen er i stedet 
blevet en barriere for, at vi kan opnå den stigning i arbejds-
styrke og beskæftigelse, som kan sikre den fremtidige fi-
nansiering af velfærdsstaten. En afskaffelse af efterlønsord-
ningen vil være et væsentligt skridt på vejen til at sikre 
holdbarheden af de offentlige finanser. 
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