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DAGPENGE
eller 

EFTERLØN



Dagpenge fra IAK

Tilmeld dig som ”ledig dagpengemodtager” den 
1. ledige dag!
Enten på adressen www.jobnet.dk
– eller på det lokale jobcenter

IAK får automatisk besked om at du er tilmeldt, og IAK 
sender dig et velkomstbrev med informationer om 
hvordan du skal forholde dig. 



Send en ansøgning om dagpenge til IAK 

Ansøgningen består af:

*En ledighedserklæring (AR 251)

*Dine 14 sidste lønsedler

*Din ansættelseskontrakt

*Din opsigelse 



Hvor meget kan du få i dagpenge - og hvor 
længe?

Den højeste dagpengesats er 725 kr. pr. dag

Det svarer til 188.500 kroner pr. år 
- eller 15.708 kroner pr. måned

Man kan få dagpenge i fire år inden for 6 år



Supplerende dagpenge

Du har som ledig mulighed for at arbejde på nedsat tid samtidig med, at du 
modtager dagpenge

Du skal altid:

- orientere IAK om arbejdet
- kunne frigøre dig fra arbejdet med dags varsel (frigørelsesattest)
- have en godkendelse fra IAK
- skrive timer på dit dagpengekort

Frigørelsesattesten skal være IAK i hænde senest 5 uger efter du er påbegyndt 
arbejdet, ellers mister du retten til dagpenge i perioden indtil den er modtaget

Du kan modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger

Du kan også have selvstændig virksomhed i begrænset omfang



EFTERLØN



Kort overblik over sammenhængen

• 59 ½ - pensionsselskaberne indberetter din pension til a-kassen elektronisk.

• Det fyldte 60. år
- Mulighed for at få efterlønsbevis – efterlønsbeviset giver adgang til at opfylde 2-årsreglen og 

gør at du kan overgå til efterløn selvom du er syg.
- Mulighed for at få efterløn

• Mellem 60 og 62
– Mulighed for at overgå til efterløn på den mindre gunstige ordning 

• Det fyldte 62. år
– Mulighed for at opfylde 2-årsreglen og overgå til efterløn på gunstigere betingelser
– NB – forudsætter efterlønsbevis samt lønarbejde

• Mellem 62 og 65 år
– Mulighed for at optjene timer til den skattefri præmie ved lønarbejde
– NB – forudsætter opfyldelse af 2-årsreglen



Betingelser for efterløn og efterlønsbevis

�Du skal være fyldt 60 år 

�Medlem af en dansk a-kasse

�Efterlønsbidrag

�Dagpengeret 

�Bopæl (du skal bo i Danmark hvis du søger om 

efterløn, men ikke hvis du søger om 

efterlønsbevis)



Dagpengeret

• For at kunne få et efterlønsbevis eller overgå til efterløn, er der en central 
betingelse der skal opfyldes – du skal nemlig have ret til dagpenge i tilfælde af 
at du var ledig. 

1. Du skal have arbejdet i Danmark i 1 år indenfor de seneste 3 år.

2. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet – det vil sige, du skal kunne 
varetage et 37 timers arbejde på den dato du ønsker dit bevis

• Sygdom ? – kan få en betydning når du skal have et efterlønsbevis. Er du alvorligt syg, kan 
det i sidste ende betyde at du ikke har ret til beviset før du er rask igen. 

• Bliver du syg efter du har fået dit efterlønbevis og du gerne vil have efterløn, kan du godt få
dette da efterlønsbeviset er din beskyttelse mod betingelsen om rådighed i forbindelse med 
sygdom

• Arbejde på nedsat tid ? 



Hvor meget kan man få i efterløn –
som 60-61 årig?

Efterlønssatsen er 660 kr. pr. dag (91% sats)

Det svarer til 171.600 kroner pr. år 
- eller 14.300 kroner pr. måned

Men – fradrag for alle indberettede pensioner!



Pensionsmodregning

• Hvis du ikke opfylder 2-års-reglen:

– Alle pensioner skal modregnes

• Privatfinansierede
• Arbejdsgiverfinansierede
• Livsvarige udbetalinger
• Engangsudbetalinger
• Udbetalte
• Ikke-udbetalte

– Du kan selv simulere modregning af dine pensioner på
www.pensionsinfo.dk



2-årsreglen

• Efter udstedelse af efterlønsbevis
– Vent mindst 2 år OG
– Arbejd mindst 3120 timer (svarer til 30 timer om ugen i 2 år)

• Hvis der er gået 2 år, og du endnu ikke har arbejdet i 3120 
timer
– Arbejd indtil du når 3120 timer

• Hvis du har arbejdet 3120 timer, men der endnu ikke er 
gået 2 år.
– Vent indtil der er gået 2 år.



Hvor meget kan man få i efterløn –
fra sit 62. år med efterlønsbevis og opfyldelse af 2 års regel?

Efterlønssatsen er 725 kr. pr. dag 

Det svarer til 188.500 kroner pr. år 
- eller 15.708 kroner pr. måned

Kun fradrag ved udbetaling af en løbende arbejdsgiver 
finansieret pension! (55 %)



Muligheder på efterløn!

Du kan arbejde ubegrænset som lønmodtager – dog mod fradrag i 
efterlønnen! 

Du kan søge om tilladelse til at videreføre eller opstarte en 
selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse – du skal være 
opmærksom på at udgangspunktet er, at det ikke er tilladt !! (i 
modsætning til når du er på dagpenge) A-kassen kan dog 
dispensere i begrænset omfang! 

Du kan flytte til– og samtidig arbejde i – et andet EØS land!

Du kan tage ophold i lande udenfor EØS i op til 3 måneder – hvert 
år!



Faldgruber i forbindelse med overgang til 
efterløn

• Ferie

– Hvis du får udbetalt ferie  som en engangsgodtgørelse indenfor 3 måneder før du 
overgår til efterløn, skal dette fradrages i din efterløn ved overgang. Dette 
gælder alene hvis du ikke afholder ferien efter reglerne i ferielovgivningen

– Du vil ikke kunne optjene timer til den skattefri præmie hvis du får ferien 
udbetalt på denne måde.

• Fratrædelsesgodtgørelse

– Hvis du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med din overgang til 
efterløn, skal du være opmærksom på, at dette skal fradrages medmindre 
arbejdsgiverens opsigelsesvarsel er overholdt. 

– Dette gælder også for dagpenge

– Dette gælder ikke godtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a.  



Skattefri Præmie

Opfylder du 2-års-reglen, kan du optjene 
skattefri præmie

• Hvordan?
– 481 løntimer (3 måneders fuldtidsarbejde) = 1 
præmieportion. 480 timers arbejde = 0!! præmier

– Præmien udbetales når du fylder 65 år.

• Hvor meget?
– En præmieportion = 11.310 kr.
– Maksimalt 12 portioner = 135.720 kr.



MitIAK

Som medlem af IAK har du en personlig side hos IAK

På denne side www.mitiak.dk, kan du blandt andet:

- indberette dagpengekort/efterlønskort
- se din kontaktperson
- kommunikere med IAK elektronisk via den nye beskedfunktion
- indsende ledighedserklæring mm. 
- se udbetalingsspecifikationer
- se skatteoplysninger

Vær opmærksom på, at det ikke længere er muligt at kommunikere med IAK via 
mail. Du skal derfor altid benytte beskedfunktionen i www.mitiak.dk

Du skal derfor have en IAK pinkode, digital signatur eller netbankadgang



Vigtige hjemmesider og telefonnumre

www.adir.dk Arbejdsdirektoratet (her kan man finde regler, blanketter mm)

www.iak.dk IAKs hjemmeside

www.mitiak.dk Din personlige side hos IAK

www.jobnet.dk Jobcenterets hjemmeside, hvor man melder sig ledig, opretter CV, bekræfter jobsøgning hver 7. dag mm. 

IAK 7033 5000

Komplement 7033 5010

Din sagsbehandler Se www.mitiak.dk


