Faktaark – Styrket arbejdsudbud
Opgør med tvungne lave pensionsaldre, øget incitament til at blive på arbejdsmarkedet og
mere fleksible arbejdstidsregler på gymnasierne. Forliget tager nogle vigtige skridt på vejen mod at løse den kommende rekrutteringsudfordring.
Hver gang fem forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension, står kun fire klar til at tage over.
Det skærper udfordringen med at rekruttere nye medarbejdere – også indenfor den statslige sektor. Forliget indeholder flere elementer, der afhjælper denne problemstilling.
Opgør med tvungne lave pensionsaldre
- Politiets tvungne afgangsalder på 63 år ophæves her og nu.
- Fængselsbetjentenes tvungne afgangsalder på 63 år ophæves fra 2019.
- På forsvarets område udskydes den tvungne afgangsalder med 2 år til 62 år med gradvis
indfasning fra 2019.
Forliget er en opfølgning på velfærdsaftalen fra 2006.
Styrkede incitamenter til at blive længere tid på arbejdsmarkedet
Tjenestemænd, der vælger at holde op med at arbejde, inden de fylder 65 år, får i dag et meget
lille fradrag i deres pension. For at tilskynde tjenestemænd til at blive længere på arbejdsmarkedet,
øges pensionsfradraget ved tidlig tilbagetrækning fra 2019. Hvor en 61-årig tjenestemand i dag
bliver trukket 10 pct. i pensionen, vil fradraget fremover være over 18 pct.
Procentvis reduktion i pension ved afgang før det 65. år
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Gymnasielærerne får mere tid sammen med eleverne
På gymnasieområdet giver forliget en større fleksibilitet i anvendelsen af gymnasielærernes arbejdstid:
•
•
•

Hvor lærerne tidligere kunne tilbringe dele af deres arbejdstid derhjemme, er der nu skabt
mulighed for, at lærerne er til stede på gymnasiet i hele deres arbejdstid. Det giver mere tid
sammen med eleverne, kollegerne og skolens ledelse.
60 års-reglen ændres, så gymnasielærerne på 60 år eller derover bliver sidestillet med deres
kolleger på erhvervsskolerne. Ændringen betyder, at disse lærere kommer til at undervise
mere.
I fag som fysik, kemi og biologi – hvor manglen på lærere er udtalt – kan tid, der tidligere
er blevet øremærket til at stille apparater op, nu anvendes til undervisning.

