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Seniorordninger i samspillet med offentlige 

ydelser. 
Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det na-
turligvis din økonomi. Din løn bliver mindre, men 
måske har du ret til supplerende efterløn eller 
delpension, og det kan ændre billedet. 
I efterlønsordningen er der nogle time- og ind-
tægtsgrænser, som du skal være opmærksom 

på, før du træffer dit valg. Alle disse forhold bli-
ver beskrevet i dette faktaark, så du kan vælge 
arbejdstid på et sikkert grundlag. 
Alle satser gælder for fuldtidsforsikrede løn-
modtagere. 
 
Efterløn 

Din a-kasse sender dig automatisk et efterløns-
bevis, når du når efterlønsalderen. Hvis a-kassen 

ikke skriver din aktuelle lønindtægt på efterløns-
beviset senest 3 måneder efter, at du har fået 
det, vil din efterløn blive beregnet ud fra den løn 
du får, når du overgår til efterløn. 
Ofte er det en fordel at få beregnet efterlønnen 
ud fra din løn før arbejdstidsnedsættelsen, hvis 
du vil gå ned i arbejdstid og dermed løn. Hvis du 
er det mindste i tvivl, skal du kontakte din a-

kasse herom. 
Du kan finde skemaer om efterlønssatser og 
modregning af pensionsordninger bagerst i dette 
faktaark. 

På deltid før 60 efterlønalder 

Hvis du vælger at gå ned i tid, før du når efter-
lønsalder, er der to forhold om efterløn, du skal 
være opmærksom på. 
 
Det første drejer sig om din ret til at få efterløn. 
For at få udstedt efterlønsbevis skal du som 
fuldtidsforsikret mindst have arbejdet sammen-

lagt 1.924 timer i de sidste tre år. Det svarer til 
minimum 12,33 timer om ugen. 
 
Det andet forhold drejer dig om selve  beregnin-

gen af efterlønnen. Efterlønsberegningen sker 
ved, at man finder den første periode inden for 5 
år, hvor du har arbejdet mindst 24,7 timer 
ugentlig i en tre-måneders periode, hvis du er 
månedslønnet, og i en 12 ugers periode, hvis du 

er timelønnet.  
 
Efterlønnen er på 90 procent af denne løn inklu-
siv dit eget pensionsbidrag, men efter arbejds-
markedsbidrag, dog højest de maksimale efter-
lønssatser.  
 
Født før 1956 og på deltid med supplerende ef-

terløn før to-års reglen er opfyldt 
Hvis du som fuldtidsforsikret nedsætter din ar-
bejdstid til under 30 timer om ugen, skal du hu-
ske, at det skubber din mulighed for at opfylde 

to-årsreglens krav om minimum 3.120 timers 
arbejde, efter du har fået dit efterlønsbevis. 
3.120 timer svarer til 30 timer om ugen. Hvis du 
arbejder f.eks. 25 timer om ugen, opfylder du 
først to-årsreglen efter to år og knapt 21 ugers 
arbejde. 
 
Hvis du arbejder 29,6 timer om ugen eller min-

dre, kan du få efterløn for de resterende timer op 
til 37 timer pr. uge. Hvis du ikke får modregnet 
pensionsordninger i din efterløn, svarer det til, at 
du får 101,76 kroner pr. time, du arbejder min-
dre end 37 timer. Beregningen sker ud fra det 
konkrete timetal pr. uge. 
 
Er du startet på efterlønsudbetalingen, før du 
har opfyldt to-årsreglens krav om udsættelse i 

mindst to år fra det tidspunkt, hvor efterlønsbe-
viset er udstedt, kan du ikke få de fordele, som 
to-årsreglen giver. 
 
Født før 1956 og på deltid med supplerende ef-
terløn når to-års reglen er opfyldt. 
Hvis du arbejder 29,6 timer om ugen eller min-
dre, kan du få efterløn for de resterende timer op 

til 37 timer pr. uge. Hvis din efterløn ikke er ned-
sat på grund af modregning af pensionsordnin-
ger, får du 111,76 kroner i efterløn pr. time, du 
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arbejder mindre end 37 timer ud fra det konkre-
te timetal pr. uge.  
 
Hvis du opfylder to-årsreglen og fortsætter med 
at arbejde, optjener du en skattefri præmie. Du 
får en præmie på 12.901 kroner, hver gang du 
har arbejdet 481 timer. Det svarer til at arbejde 
fuld tid i et kvartal. Timerne kan dog også optje-

nes over en længere periode. Præmieportioner-
ne bliver udbetalt af din a-kasse efter din ansøg-
ning, når du når folkepensionsalderen. 
 
Født 1956 eller senere og på deltid 

Hvis du som fuldtidsforsikret arbejder 29,6 ti-
mer om ugen eller mindre, kan du få supplerende 
efterløn op til 37 timer pr. uge. Afhængig af dit 
fødselstidspunkt er der forskellige regler for din 

efterlønssats og retten til optjening af skattefri 
præmie. 
 
Født 1956-1959 1. halvår og på deltid før 64 år 
Hvis din efterløn ikke er nedsat på grund af mod-
regning af pensionsordninger, får du 101,76 
kroner i efterløn pr. time, du arbejder mindre end 
37 timer. Beregningen sker ud fra det konkrete 

timetal pr. uge. Du optjener ingen skattefri præ-
mie, for de timer du arbejder. 
 

Født 1956-1959 1. halvår og på deltid tidligst 
ved 64 år. 
Hvis du ikke får modregnet pensionsordninger i 
din efterløn, kan du få 111,76 kroner pr. time i 
efterløn, hvis du venter med at få supplerende 
efterløn, indtil du er mindst 64 år. Du skal dog 
også opfylde et arbejdskrav, før du kan få denne 
sats. Kravet er: 

 Født 1956 1. halvår            2.340 timer 
 Født 1956 2. halvår-1958 1.560 timer 
 Født 1959 1. halvår               780 timer 

 
Hvis du opfylder arbejdskravet, optjener du en 
skattefri præmieportion på 12.901 kroner, hver 
gang du yderligere har arbejdet 481 timer. 
 
Hvis du ikke opfylder arbejdskravet, når du på-

begynder efterlønsudbetaling, er du omfattet af 
samme regler, som dem der går på deltid før 64 
år.  
 
Født 1959, 2. halvår eller senere og på deltid 
Hvis du ikke får modregnet pensionsordninger i 
din efterløn, kan du få 111,76 kroner pr. time i 
efterløn.  

Du går på efterløn inden for de første 2 år efter du 

har fået dit efterlønsbevis 

Du optjener en skattefri præmieportion, hver gang 
du har arbejdet 481 timer efter du har fået dit ef-
terlønsbevis . 
Optjeningen af præmie ophører, når du går på ef-
terløn. 
 
Du venter mindst to år med at gå på efterløn 

Den skattefri præmie optjener du hver gang, du 
har arbejdet 481 timer efter udskydelsesreglen 

(to-årsreglen) 
 
Efterlønsmodtagere –andre fordele. 

Du slipper for at betale efterlønsbidrag, når dit 
efterlønsbevis er udstedt. I 2015 sparer du 
dermed 5.784 kroner årligt før skat. Efterløns-
bidraget er dog et ligningsmæssigt fradrag, så 
den reelle nettoudgift er derfor kun omkring 
3.900 kroner om året.  

 
Hvis du går ned i tid, kan du frivilligt indbetale til 
ATP-ordningen for hver time, du modtager efter-
løn.  På den måde vedligeholder du din ATP, som 
om du var blevet ved med at arbejde. Du kan til-
melde dig ordningen gennem din a-kasse.  
 
Delpension – hvis du er født før 1.1.1959 
Hvis du ikke er medlem af efterlønsordningen, og 

du gerne vil gå ned i arbejdstid, kan det være, at 
du har ret til delpension. Hvis du har ret til del-
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pension, kan du få op til 91,64 kroner pr. time, 
du nedsætter din arbejdstid. 
Indtil udgangen af april skal du søge om delpension 
i din kommune, og det er også herfra den udbeta-
les. Fra 1. maj 2015 står Udbetaling Danmark for 
delpension.  

 
Du arbejder efter folkepensionsalderen 

Nogle måneder før du når folkepensionsalderen, 
får du et brev fra Udbetaling Danmark om frem-
gangsmåden til at søge folkepension. Folkepen-
sionen består af et grundbeløb og et pensionstil-
læg. 
 
Du kan godt få folkepension, samtidig med at du 
arbejder. 
Grundbeløbet er på højst 71.964 kroner årligt 

Beløbet bliver nedsat med 30 procent af den del 
af dine arbejdsindtægter, som overstiger 
305.700 kroner Tjener du eksempelvis 
405.700 kroner bliver dit grundbeløb nedsat 
med 30.000 kroner 
 
Pensionstillægget er på højst 75.132 kroner år-
ligt, hvis du er enlig og højst 36.516 kroner hvis 
du er gift eller samlevende. 

Pensionstillægget bliver gradvist nedsat, hvis 
man som enlig har indtægt på mere end 67.500 
kroner ud over folkepensionen. Hvis du er gift el-

ler samlevende, er den samlede indtægtsgrænse 
på i alt 135.400 kroner.  
Hvis du har indtægt ved personligt arbejde, er 
der et helårligt bundfradrag på 60.000 kroner 
Hvis ægtefællen/samleveren ikke får offentlig 
førtids- eller folkepension er der desuden et eks-
tra fradrag i dennes indtægt på op til 105.550 
kroner. 

Alle skattepligtige indtægter indgår i beregnin-
gen af pensionstillæg. 
Opsat folkepension 

Hvis du udsætter din folkepension og arbejder 
mindst 750 timer på årsbasis, får du et tillæg til 
din pension, for hver måned du arbejder efter 
folkepensionsalderen. Du kan dog højst få et til-
læg for 120 måneder. Du kan godt starte med at 
få folkepension og så senere udsætte folkepen-

sionen i en periode. Faktisk kan du gøre det to 
gange. Husk blot at søge Udbetaling Danmark 
om udsættelse af folkepensionen hver gang, el-
lers bliver der ikke beregnet tillæg undervejs! 
Tillægget bliver beregnet som en procentdel af 
den folkepension, du til sin tid har ret til ud fra 
din civilstand og dine indkomstforhold i øvrigt. I 
skemaet nedenfor kan du se, hvor stort tillægget 

bliver i procent af folkepensionen, hvis du arbej-
der uafbrudt fra du er 65 år frem til og med du 
fylder 70 år. 
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Hvad kan bedst betale sig: 

Hvis du tjener mere end 539.500 kroner efter 
arbejdsmarkedsbidrag, skal du helt sikkert ud-
sætte folkepensionen, og i stedet få det livsvari-

ge tillæg. Med en arbejdsindtægt i den størrelse 
er folkepensionen nemlig bortreguleret. 
 
Hvis du tjener mindre, er regnestykket mere 
sammensat, fordi du har ret til hele eller dele af 

folkepensionen, mens du arbejder. Her skal du 
så holde den folkepension, som du siger nej til op 
imod det tillæg, du samlet får i resten af din leve-
tid. Og det kan jo kun blive gætværk. 
 

Opsat folkepension - tillægsprocent 

 

Alder for arbejdsophør Antal måneders arbejde uafbrudt fra 65 år Middellevetid Livsvarigt tillæg til beregnet folkepension ca. 

66 år 12 måneder 216 måneder 6 procent 

67 år 24 måneder 207 måneder 12 procent 

68 år 36 måneder 198 måneder 19 procent 

69 år 48 måneder 189 måneder  26 procent 

70 år 60 måneder 180 måneder 34 procent 

 

Maks. efterlønssatser 

 
Født 1955 eller tidligere  hvor toårs-reglen*  ikke er opfyldt.  195.780 
Født 1955 eller tidligere  hvor toårs-reglen* er opfyldt. 215.020  
Født 1956 – 1959, 1. halvår, der går før 64 år, eller  ikke opfylder arbejdskravet ** 195.780  
Født 1956 – 1959, 1. halvår, der går efter 64 år, og opfylder arbejdskravet ** 215.020  
Født 1959, 2. halvår 215.020  
 . 
* Toårs-reglen er opfyldt, når overgangen til efterløn er udsat i mindst to år fra efterlønsbeviset blev udstedt – og du har arbejdet mindst 3.120 

timer (fuldtidsforsikret)/2.496 timer (deltidsforsikret). 
**Arbejdskrav 
 

Født 1956, 1. halvår 2.340 timer 
Født 1956, 2. halvår – 1958 1.560 timer 
Født 1959, 1. halvår 780 timer 

  



 
 

Fakta om modregning af pensionsordninger i efterlønnen 
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Personkreds/pensionsordning Pensionsordninger med løbende udbetaling, som ar-
bejdsgiver har bidraget til,  og som udbetales i efter-
lønsperioden. 

Alle pensionsordninger, dog ikke; 
 
-ordninger med løbende udbetalinger, som arbejdsgi-
ver har bidraget til, og som ikke udbetales i efterløns-
perioden,  
- ATP, tab af erhvervsevneforsikring, ægtefællepension 
og ordninger, bortset fra aldersopsparing, som er skat-
tefrie ved udbetaling. 

Efterlønsmodtagere, født før 1956 hvor toårsreglen* 
er opfyldt. 

 
55 procent 

 
Ingen modregning 

Efterlønsmodtagere, født før 1956 hvor toårsreglen* 
ikke er opfyldt. 

 
50 procent 

Kapitalpension/aldersopsp.**** 
Ratepension 
Ophørende livrenter                                x 5 procent** 
Ophørende indeks 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond 
+ 
Livsvarige livrenter                                 x 80 procent*** 
Livsvarig indeks 
- 
Bundfradrag 14.900 kroner 
 
I alt x 60 procent 

Efterlønsmodtagere født 1956 eller senere 
 
 
 
 
 
 
 

64 procent Kapitalpension/aldersopsp.**** 
Ratepension 
Ophørende livrenter 
Ophørende indeks 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond 
+ 
Livsvarige livrenter 
Livsvarig indeks 
 
I alt 80 procent 

*Efterlønnens to-årsregel: Du skal udsætte din efterløn i mindst to år fra du fik dit efterlønsbevis og i den periode skal du arbejde i mindst 3.120 timer som fuldtidsforsikret eller 2. 496 timer som deltidsforsikret. 

** Af opgjort værdi ved tidligste efterlønsalder *** Af pensionstilsagn ved tidligste efterlønsalder **** Aldersopsparing bruttoficeres – værdi af ordning fra før 1980 bruttoficeres med faktor 0,767, værdi af ordning fra 1980 og senere med faktor 0,627 

x 5 procent 

 

x 80 procent 


