
             Efterløn som valgtema 
 
 Efterlønsordningen er blevet udnævnt til et valgtema. Spændende! Men hvad er der at vælge imellem? 
 
 Rød blok går ind for at bevare den nuværende efterlønsordning, som kun gælder for personer, der er 
medlem af en arbejdsløshedskasse og som derudover har valgt at tilmelde sig til efterlønsordningen. De 
skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og have været i arbejde i 2 år før starttidspunktet for efterlønnen. 
  
Da efterlønsordningen i sin tid blev indført, var det en ordning, som gjaldt for alle, der ønskede at trække 
sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når de fyldte 60 år. Det blev  efterfølgende i en socialdemokratisk ledet 
regering ændret, så ordningen blev til den ovenfor skitserede og altså ikke en ordning for alle borgere.  
 
Med den efterlønsordning, som rød blok vil bevare, er det muligt for fuldt arbejdsdygtige at trække sig 
tilbage fra arbejdsmarkedet med et stort tilskud fra statens kasse i en alder af 60 år. Alle skatteydere er 
således med til at betale for, at fuldt arbejdsdygtige borgere kan få fri for arbejde. De nedslidte borgere, 
der ikke har indbetalt til en efterlønsordning, eller som ikke har været medlem af en arbejdsløshedskasse 
og som sådan slet ikke har haft mulighed for at tilmelde sig ordningen, kan ikke i dag komme på efterløn 
eller noget, der ligner. 
 
Blå blok og de radikale har nu lavet en aftale om en ny tidssvarende efterlønsordning.  Denne ordning tager 
udgangspunkt i den positive kendsgerning, at danskerne har flere sunde leveår. Fra 2017 bliver 
efterlønsalderen 62 år og fra 2022 bliver folkepensionsalderen 67 år. 
 
Efter den nye aftale vil den udbetalte efterløn være ens for alle, og det helt unikke ved denne ordning er, at 
man tager hensyn til de borgere, der er blevet helt nedslidte. De kan 5 år, eller mindre, før 
folkepensionsalderen søge om en seniorførtidspension, uden at de skal i arbejdsprøvning og uden der er 
krav om medlemskab af en arbejdsløshedskasse.  
 
 Man har her ramt et af de allervigtigste elementer i et velfærdssamfund, at det er de svageste borgere, det 
offentlige skal hjælpe, og der er med den nye aftale skabt et tidssvarende og fintmasket socialt 
sikkerhedsnet på tilbagetrækningsområdet. 
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