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Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om 
fleksydelse (Justering af fortrydelsesordningen i efterlønsreglerne og i fleksydel-
sesordningen) 
  
Formålet med lovforslaget 
Formålet er at forhindre, at fortrydelsesordningerne i kombination med reglerne om 
højere efterløns/fleksydelsesalder, forhøjelse af anciennitetskravet for ret til ordinær 
efterløn/fleksydelse med tilhørende overgangsregler og retten til bidragsfri perioder i 
visse tilfælde giver mulighed for at opnå fuld efterlønsydelse eller skattefri præmie 
eller fuld fleksydelse og samtidig opnå en besparelse ved at betale efterlønsbidrag 
eller fleksydelsesbidrag i kortere tid end efter de ordinære ordninger. 
 
Lovforslaget indeholder følgende elementer: 

1. Indførelse af en karensperiode på 2 år for tilmelding til fortrydelsesordnin-
gen i efterlønsreglerne for en afgrænset aldersgruppe. 

2. Ændring af reglerne om reduktion af efterlønssats og skattefri præmie i for-
trydelsesordningen i efterlønsreglerne. 

3. Ændring af reglerne om reduktion af satsen i fortrydelsesordningen i fleksy-
delsesreglerne. 

4. Det præciseres i reglerne, at man først kan benytte fortrydelsesordningen, 
hvis man ikke kan opfylde kravet om betaling af efterlønsbidrag i den ordi-
nære efterlønsordning. Det samme gennemføres i fleksydelsesordningen. 

5. Uafholdte bidragsfri perioder fra den ordinære efterlønsordning skal ”afhol-
des” før medlemmet kan indbetale efterlønsbidrag i fortrydelsesordningen. 

6. Det præciseres, at den skattefri præmie kun kan optjenes frem til den dato, 
hvor pågældende når folkepensionsalderen eller afgår ved døden.  

 
Målgruppen for lovforslaget 
Forslagene 2 og 3 om reduktion af sats og præmie omfatter alle, som omfattes af 
fortrydelsesordningerne. 
 
Forslagene 1, 4 og 5 om karensperiode, fortrydelsesordningens sekundære karakter 
og uafholdte bidragsfri perioder omfatter alle medlemmer af en a-kasse, som er født i 
perioden fra den 1. juli 1963 til 31. december 1971, og som har været uafbrudt med-
lem af en a-kasse senest fra 1. januar 1997. 
 
Forslag 6 om opgørelsestidspunktet for skattefri præmie omfatter alle, der har ret til 
skattefri præmie. 

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling)
L 30 - Bilag 2 
Offentligt            



 
De forskellige elementer er i forhold til målgrupperne kønsneutrale. 
 
Samlet vurdering 
Lovforslaget er kønsneutralt. 
 
Det skønnes ikke, at lovforslaget påvirker eksisterende forskelle eller rettig-
heder. Forslaget påvirker således ikke de strukturer, der stiller mænd og kvin-
der forskelligt. 
 
Det skønnes, at det ikke vil være nødvendigt at gennemføre en egentlig vur-
dering af de ligestillingsmæssige konsekvenser af lovforslaget. 
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