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Efterløn
CS har på Facebook modtaget et spørgsmål fra et medlem om, hvad CS anbefaler omkring muligheden
for at hæve sin efterløn i sommeren 2018?
Spørgsmålet har været forelagt CS Fonde, som giver følgende svar:
”Vi kan selvfølgelig godt kan forstå, at du efterspørger en konkret anbefaling opgjort på årgang etc. En
sådan er imidlertid meget vanskelig at komme med, idet ”det rigtige valg”, som du ganske rigtig selv er
inde på, afhænger af den enkeltes situation og forhold. Nedenstående er derfor et udpluk af de forhold,
den enkelte bør tage stilling til. Og ønsker man en mere konkret anbefaling, bør man tage kontakt til sin
A-kasse, idet det er dem, der forvalter hele efterlønssystemet.
Man kan maksimalt få udbetalt et beløb på godt 105.000 kroner (afhænger af hvor lang tid man hare
indbetalt), og det kan selvfølgelig være meget fristende at få kontanter på kontoen, og har du indbetalt
maksimalt, er det altså en pæn sum penge, du kan få ud, skattefrit.
Lige et par faktuelle forhold om efter efterlønsalder, modregning mv:
• Alle født senere end 1956 er omfattet af de skærpede modregningsregler (som følge af pension,
herunder tjeneste mandspension), som blev indført med efterlønsreformen i 2011/12. (64 pct. af
de løbende ydelser modregnes i efterlønsatsen)
• Bemærk: Hvis man planlægger at tage lønnet arbejde i perioden, fra man pensioneres fra Forsvaret med tjenestemandspension, til man når efterlønsalderen, vil udbetalt tjenestemandspension
i denne periode ligeledes tælle med i modregningen (og så siger det næsten sig selv, at der stort
set ikke vil blive udbetalt noget efterløn).
• Alle født senere en 1. juli 1959 har alene 3 år på efterløn
• Er du født i perioden 1. juli 1956 til 31. januar 1958 har du en efterlønsalder på 63 år (er du født
senere hæves den yderligere i takt med ændringerne i folkepensionsalderen)
Ikke desto mindre bør man dog tænke sig godt om, idet efterlønsordningen også er en forsikringsordning:
• Husk at formålet med tilbuddet er at få folk til at arbejde længere. Vil du selv kunne arbejde frem
til folkepensionsalderen, som løbende stiger i de kommende år? Der er selvfølgelig en del, der vil
kunne leve ganske udmærket af deres tjenestemandspension, og hvad de ellers måtte have lagt
til side i løbet af deres arbejdsliv….
• Melder du dig ud af ordningen, kan du ikke fortryde. Du siger også farvel til muligheden for at få
et seniorjob, som er et tilbud til seniorer, der opbruger retten til dagpenge højst fem år før efterlønsalderen. Er du sikker på, at du kan beholde dit job og ikke får brug for et seniorjob?
• Arbejder man frem til folkepensionsalderen, venter en skattefri bonus på op til 159.000 kr.
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