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Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om arbejdsløs-
hedsforsikring og lov om fleksydelse (fortrydelsesordning 
i efterlønsreglerne m.m.) 
 

FTF er enig i, at reglerne bør ændres, således at man ikke kan blive bedre stillet 

ved at benytte fortrydelsesordningen for tilmelding til efterløn i stedet for den or-

dinære ordning. 

 

FTF mener, at det i § 75 stk. 1 bør præciseres, om man kan benytte fortrydelses-

ordningen, hvis man ikke kan nå at lave fulde indbetalinger til den ordinære efter-

lønsordning inden den normale efterlønsalder men kan nå dette inden folkepensi-

onsalderen.  

--- 
 
FTF har gennem Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg modtaget ”Udkast til forslag til lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse til høring. 

 

FTF kan tilslutte sig lovens intention om at forhindre, at A-kassemedlemmer kan spekulere i, 

at benytte efterlønsordningens fortrydelsesregler, for derved at indbetale efterlønsbidrag i en 

kortere periode uden at der sker reduktion af efterlønnen. 

 

Vi har følgende bemærkning til forslagets pkt. 2: 

 

I § 75, stk. 1 foreslås det præciseret, at fortrydelsesordningen kan anvendes af medlemmer, 

der har fravalgt at betale efterlønsbidrag i et sådant omfang, at medlemmet ikke vil kunne 

opfylde kravet om indbetaling af efterlønsbidrag. FTF foreslår, at bestemmelsen præciseres 

yderligere, så det fremgår direkte af loven, om fortrydelsesordningen kun kan anvendes af 

medlemmer, der ikke vil kunne opfylde kravet om indbetaling af efterlønsbidrag inden deres 

efterlønsalder eller inden deres folkepensionsalder. Denne præcisering vil afklare, om med-

lemmer født i 1976 eller senere, der kan opnå ret til efterløn efter de almindelige regler på et 

tidspunkt, der ligger efter den tidligst mulige efterlønsalder for aldersgruppen i stedet kan 

vælge at tilmelde sig fortrydelsesordningen eller om muligheden for ordinær efterløn skal 

være helt opbrugt, inden tilmeldingen til fortrydelsesordningen kan ske. Det er FTF´s opfattel-

se, at afklaring af en så væsentlig problemstilling bør fremgå direkte af loven. 
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