Faktaark
6. Overførsler
Personer kan i løbet af arbejdslivet blive ramt af perioder med ufrivillig ledighed
eller sygdom. For at dette ikke nødvendigvis udelukker dem fra at opnå ret til tidlig pension, foreslår regeringen, udvalgte ydelser tæller med som tid på arbejdsmarkedet, jf. boks 1.
Boks 1
Ydelser der tæller med som tid på arbejdsmarkedet
Arbejdsløshedsdagpenge
- Aktiveringsydelse
- Uddannelsesgodtgørelse
- Feriedagpenge
Midlertidige ydelser til forlængelse af dagpengeperioden
- Særlig uddannelsesydelse
- Arbejdsmarkedsydelse
- Kontantydelse
Barselsdagpenge
Sygedagpenge
Skolepraktikydelse
Ledighedsydelse

Perioder med arbejdsløshedsdagpenge1 inkl. perioder med feriedagpenge tæller med som
tid på arbejdsmarkedet. Det er for at tage højde for, at der fx kan være stor forskel
fra branche til branche på omfanget af ledighed og sæsonudsving. Derudover er
nogle grupper oftere ramt af ledighed, fx ufaglærte.
Ligeledes tæller en række midlertidige ydelser til forlængelse af dagpengeperioden med, som
blev indført i forbindelse med dagpengereformen i 2013, jf. boks. 1.
Sygedagpenge tæller også med, da sygdom og arbejdsskader kan ramme den enkelte
og betyde, at man i en periode af sit arbejdsliv ikke kan arbejde.
For at sikre, at kvinder og mænd skal have reel lige adgang til ordningen i lyset af,
at kvinder holder mere barsel, tæller barselsdagpenge med2.

Historisk har dagpengemodtagere kunne modtage aktiveringsydelse og uddannelsesgodtgørelse under
perioder med aktivering. Disse ydelser tæller også med son tid på arbejdsmarkedet.
2 Der er desuden en generel korrektion for barsel, hvor mænd og kvinder tildeles 1 års anciennitet ifm. fødsel
eller adoption.
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Endelig tæller ledighedsydelse med som tid på arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er
en ydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob (støttet beskæftigelse).
Fleksjobbere har ikke ret til dagpenge, men kan i stedet få ledighedsydelse, indtil
de bliver ansat i et fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob. I modellen for
tidlig pension vil alle personer i et fleksjob få tildelt fuld anciennitet uanset antallet
af timer i fleksjobbet.
Der er samtidig en række ydelser, der ikke tæller med som tid på arbejdsmarkedet
fx kontanthjælp/integrationsydelse og ressourceforløb. Det skal ses i lyset af, at
udgangspunktet for optjening af anciennitet er, at man løbende har haft en aktuel
tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er ikke tilfældet for mange kontanthjælpsmodtagere.
Udgangspunktet for de ydelser, der tæller med som tid på arbejdsmarkedet, er således, at der er et krav om forudgående reel tilknytning til arbejdsmarkedet for at
kunne modtage ydelsen3.
Perioder med tilgængelig registerdata
Der findes ikke tilgængelige registeroplysninger for offentlige overførsler til at
have et dækkende datagrundlag i hele opgørelsesperioden.
Figur 1 viser i hvilke perioder, der er tilgængelige registeroplysninger om overførsler i modellen. Der er mulighed for, at man selv supplerer med oplysninger om
overførser i de perioder, hvor der ikke findes registeroplysninger.
Figur 1
Tidslinje over tilgængelige registeroplysninger til at opgøre anciennitet

Anm.: *Der er kun registeroplysninger om arbejdsløshedsdagpenge som passiv dagpengemodtager fra 1985 til 1993.
1971 er første år med behov for data om overførsler, så alle relevante årgange kan opnå ret til tidlig pension i 2022.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Ledighedsydelse er en undtagelse, da der ikke er et krav om forudgående reel tilknytning til arbejdsmarkedet
for at kunne modtage ydelsen.
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