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Kvinder bliver længere på arbejdsmarkedet

Ændringer af efterlønnen og førtidspensionen samt højere pensionsalder har de
seneste 15-20 år medført, at man går senere på pension, og at især kvinderne bliver længere på arbejdsmarkedet. Det vi-

Figur 1 – Gennemsnitlig tilbagetrækningsalder for mænd og
kvinder opdelt efter parstatus – fødselsårgang 1938 og 1946
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Reformer af tilbagetrækning og pension

I slut 1970’erne var der efter to oliekriser begyndt at opstå et problem med stigende ungdomsarbejdsløshed. Politikerne
valgte derfor at indføre efterlønsordningen i 1979, som skulle give de ældre på arbejdsmarkedet mulighed for at trække sig
tidligere tilbage for at gøre plads til de unge. I 1992, hvor ledigheden var historisk høj, indførte man overgangsydelsen, som
gav 55-59-årige langtidsledige mulighed for at trække sig permanent tilbage før efterlønsalderen. Ordningen blev i 1994 udvidet til også at omfatte 50-54-årige.
Op igennem 1990’erne begyndte der dog at komme en erkendelse af, at for mange trak sig for tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet på efterløn og overgangsydelse, og at man havde brug for et større arbejdsudbud for at undgå en for hurtig overophedning af økonomien.
I 1999 kom der derfor en efterlønsreform, som skulle motivere de ældre til at trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet.
Reformen blev senere fulgt op af andre reformer (Velfærdsreformen (2006) og Aftale om en senere tilbagetrækning (2011)),
som også havde til formål at få danskerne til at udskyde tilbagetrækningen både nu og i fremtiden. Det stærke fokus på senere tilbagetrækning i nullerne kan også have påvirket danskernes forventning til tidlig tilbagetrækning.
Efterlønsreformerne betød, at efterlønsperioden blev reduceret fra 7 år (60-66) til 4 år (61-64), og at overgangsydelsen ophørte i 2006, samtidig med, at man havde to større reformer af førtidspensionsordningen i 2003 og 2011, som også skulle
motivere danskerne til en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. Samlet set har det betydet, at tilbagetrækningsmønstret
i Danmark ser noget anderledes ud i dag.
I fødselsårgang 1938 kunne man trække sig tilbage på overgangsydelse fra man var 55 år, og fra 60-års alderen kunne man
gå på efterløn, indtil man var 66 år, idet folkepensionsalderen dengang var 67 år. For fødselsårgang 1946 var folkepensionsalderen reduceret fra 67 til 65 år, fordi man mente, at de fleste alligevel trak sig tilbage inden de fyldte 67 år – derved
blev efterlønsperioden reduceret fra 7 til 5 år.
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