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Eftirlaunaréttur á N orðurlöndunum og í Þýskalandi

- samantekt byggð á ritunum Constitutional and Parliamentary Information
-  The Social Protection ofParliamentarians og Social tryghed i de nordiske lande 2001 -

Danmörk:
Almennur eftirlaunaaldur er 67 ár en verður 65 ár frá og með árinu 2004.
Þingmaður þarf að hafa setið í a.m.k. ár til að eiga rétt á eftírlaunum.
Eftirlaunaréttur miðast við 60 ára aldur.
Eftirlaunaréttur eru í hlutfalli við lengd þingsetu.
Meta má setu á Evrópuþinginu til tekna.

Finnland:
Almennur eftirlaunaaldur er 65 ár.
Ekkert ákvæði hefur verið í lögum um lágmarkslengd þingsetu frá 1998.
Eftirlaunaréttur miðast við 65 ár. Hægt er að fara á eftirlaun frá 60 ára aldri en þá eru 
greiðslumar lækkaðar um 0,4% á ári þau ár sem greitt er út fram að 65 ára aldri.
Auk þess eru svokölluð "transitional" eftirlaun fyrir þingmenn undir 60 ára aldri sem hafa 
setið a.m.k. 7 ár og fá ekki vinnu strax eftir að þingsetu er lokið.
Eftirlaunaréttur eru í hlutfalli við lengd þingsetu. Greiðslur geta ekki numið meira en 60% af 
launum fyrir þá sem setið hafa 3 ár eða lengur m.v. 1. mars 1995, þakið kann að verða 
hækkað í 61-66% af launum á þeim tíma.

ísland:
Almennur eftirlaunaaldur er 67 ár.
Skv. núgildandi lögum er eftirlaunaréttur ekki háður neinni lágmarkssetu á þingi. Rétturinn 
verður virkur um leið og einhvaju af eftirtöldum skilyrðum er náð:
- þingmaður verður 65 ára
- þingmaður sem lætur af þingsetu verður 65 ára á næstu 4 árum
- 95 ára reglan m.v. að viðkomandi sé orðinn 60 ára
- þingmaðurinn er öryrki
Eftirlaunaréttur eru í hlutfalli við lengd þingsetu. Fyrir þingsetu undir 5 árum er hann 2% á 
hvert fullt ár, fyrir þingsetu xrndir 9 árum en meira en 5 ár er hann 3 0%, fyrir þingsetu upp að 
12 árum er hann 40%, fyrir þingsetu upp að 15 árum er hann 50%, fyrir þingsetu upp að 18 
árum er hann 55%, fyrir þingsetu upp að 21 ári er hann 60%, fyrir þingsetu í meira en 21 ár er 
hann 62% og 2% fyrir hvert ár umfram þau. Heildareftirlaun mega ekki fara yfir 70% af 
þingfararkaupi.

Noregur:
Almennur eftirlaunaaldur er 67 ár.
Eftirlaunaaldur er 65 ár.
Hægt er að viðurkenna eftirlaunarétt fyrr til að koma til móts við fyrrverandi þingmenn sem 
eru atvinnulausir, háð því að aldur viðkomandi og lengd þingsetu nái amk. 75 árum.
Einnig geta þeir farið fyrr á eftirlaun sem eru atvinnulausir og luku þingsetu stuttu áður en 
þeir náðu eftirlaunaaldri.
Krafist er a.m.k. 3 ára setu á þingi til að eftirlaunaréttur stofriist. Auk þess er heildartiminn 
sem tekinn er til álita takmarkaður við 12 ár.
Eftirlaunaréttur er í hlutfalli við lengd þingsetu.
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Svfþjóö:
Almennur eftírlaunaaldur er 65 ár.
Eftirlaunaréttur stendur þeim til boða sem hafa verið a.m.k. 6 ár á þingi og eru a.m.k. 50 ára 
gamlir. Full eftirlaun m i greidd eftir 12 ár á þingi.
Þingmenn sem ekki hafa náð 65 ára aldri en hafa setið a.m.k. 3 ár á þingi eiga rétt á árlegri 
greiðslu. Þingmenn sem segja af sér áður en 65 ára aldri er náð en hafa setið a.m.k. 3 ár á 
þingi geta fengið lágmarkstekjutryggingu.
Eftirlaunaréttur er í hlutfalli við lengd þingsetu, innan markanna um lágmark 6 ár og hámark 
12 ár.

Þýskaland:
Þingmaður þarf að vera orðinn 65 ára og hafa setið í amk. 8 ár til að eiga rétt á eftirlaunuxn. 
Hvert ár umfram 8 árin veitir rétt til þess að fara á eftirlaun j afiimörgum árum fyrr og 
viðbótarárin eru mörg. Aldrei er hægt að fara á eftirlaun fyrr en 55 ára aldri er náð.
Eftirlaunin eru í hlutfalli við lengd þingsetu og eru 3% af þingfararkaupi hvers árs sem setið 
er á þingi. Þannig eru eftirlaun sem greidd eru eftír 8 ára þingsetu 24% af þingfararkaupi. Eftir 
23 ára þingsetu er sett þak um 69% af þingfararkaupi.
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