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TVIVLSOMT FORSLAG FRA NNF OM AT AFSKAFFE 
EFTERLØN FOR NY ORDNING. 

NNF har ret i, at der er brug for en ordning for nedslidte. MEN: Ikke at det skal være på bekostning 

af afskaffelse af efterlønnen. Forslaget risikerer blot at forringe mulighederne for tidligere 

tilbagetrækning for de lønmodtagere, som betaler hertil. Og risikoen er, at borgerlige griber 

muligheden for at afskaffe efterlønnen med kyshånd , men igen spiser lønmodtagerne af med en 

narresut, som man gjorde med seniorførtidspensionen. 

 

Forslag om at afskaffe efterlønnen helt. 

 

Nærings - og Nydelsesmiddelforbundet, NNF, har ved forbundsformand Ole Wehlast foreslået, at 

efterlønsordningen helt afskaffes og at der i stedet skal oprettes “en ny ordning” for nedslidte, som 

NNF har mange af, idet forbundet blandt andet organiserer slagteriarbejderne. Slagterierne er kendt 

for et belastende arbejdsmiljø og et højt arbejdstempo og som følge deraf netop kraftig nedslidning. 

Samtidig er kun få af NNF s medlemmer tilsluttet efterlønsordningen, angiveligt på grund af 

manglende tillid til ordningens fremtid efter de mange forringelser, som politikerne har gjort i 

efterlønnen og som blandt andet indebærer, at efterlønsalderen (og folkepensionsalderen) i de 

kommende år hæves samt at efterlønsperioden er nedsat fra 5 til 3 år. 

Det kunne derfor lyde som om NNF´s forslag rammer rigtigt. Og man kan kun være enig i den del, 

som handler om, at forhøjelserne af tilbagetrækningsalderen skaber et behov for på anden måde at 

sikre tidlige tilbagetrækningsmuligheder for de med belastende arbejde, som politikerne helt har 

glemt eller negligeret i jagten på øget arbejdskraftudbud.  

 

 

Tvivlsomt forslag. 

 

Men alligevel er NNF s et tvivlsomt forslag, fordi det er koblet sammen med afskaffelse af 

efterlønsordningen.  

Selv om en del lønmodtagere har droppet ordningen, er det stadig hver fjerde, som er medlem og 

betaler til ordningen og i aldersgruppen 50-54, som er de som i de kommende år har mulighed for at 

gå på efterløn, er det stadig 40 procent som er medlem. NNF ´s forslag er derfor “at kaste barnet ud 

med badevandet”. Det kan godt være, at lyder som en god ide for NNF´s 20.000 medlemmer, men 

det vil forringe muligheder for tidligere tilbagetrækning end folkepensionsalderen for de omkring 

450.000, som stadig er medlem af ordningen uden for NNF.  
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Usikkert udfald. 

 

Hertil kommer, at borgerlige politikere gang på gang været ude efter at forringe efterlønnen, senest i 

forbindelse med at man får at finansiere skattelettelserne i 2025 planen, ville sætte efterlønsalderen 

yderligere op. 

Der er derfor en ganske stor risiko for, at de borgerlige griber NNF s forslag om afskaffelse af 

efterlønnen med kyshånd.  

Men at man spiser fagbevægelsen af med endnu en narresut, således som man gjorde da man 

afskaffede efterlønnen og oprettede den såkaldte “seniorførtidspension”, som kun ganske få har 

kunnet udnytte. 

Det er indrømmet ikke NNF s forslag, men NNF risikerer at starte en politisk proces, hvis udfald 

man ikke kan kontrollere.  

 

Endelig ville det måske også være en god ide, hvis NNF i stedet gjorde en stærkere faglig og 

arbejdsmiljømæssig indsats mod nedslidningen i eget regi, især i slagteribranchen. 

 

Den stærke nedslidning i slagteribranchen handler blandt andet om, at landbrugets andelsforeninger 

som arbejdsgivere er nogle “hårde hunde”, der presser deres ansatte voldsomt for at øge udbyttet til 

deres andelshavere = landmændene, der selv er et økonomisk presset erhverv.  

Men den voldsomme nedslidning skyldes OGSÅ, at arbejdstempoet gennem årene er blevet skruet 

voldsomt op gennem invaliderende akkordsystemer. En del af løsningen på nedslidningen i 

slagteribranchen er derfor en arbejdsmiljømæssig indsats og afskaffelse/inddæmning af de 

præstationsfremmende lønsystemer, som invaliderer arbejderne. 

 

 

SUMMA SUMMARUM:  

 

NNF har ret i, at der er brug for en ordning for nedslidte og bør støtte i den del af forslaget. MEN: 

Men det er en tvivlsom ide, at det skal være på bekostning af afskaffelse af efterlønnen. Forslaget 

risikerer herved blot at forringe mulighederne for tidligere tilbagetrækning for endnu flere 

lønmodtagere, mens de borgerlige griber muligheden for at afskaffe efterlønnen med kyshånd uden 

at ville gøre noget reelt for de nedslidte. NNF har ret i at pege på problemet om den voldsomme 

nedslidning af forbundets medlemmer, især i slagteribranchen, men en del af løsningen kunne 

måske også være, at NNF selv var med til at afskaffer de invaliderende akkordlønsystemer, som har 

skruet arbejdstempoet uudholdeligt op.  

 


