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Funktionærers krav på fratrædelsesgodtgørelse efter mange 
års ansættelse – hvad gælder, hvis funktionæren umiddelbart 
efter fratrædelsestidspunktet vælger at gå på efterløn ©  
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  
 
Spørgsmål 1776  

Jeg læste med interesse artiklen i Spørg om Penge den 31. januar 2015 vedrørende funk-

tionærers krav på fratrædelsesgodtgørelse efter mange års ansættelse.  

  

Savnede dog lige oplysning om den situation, hvor funktionæren umiddelbart efter fra-

trædelsestidspunktet vælger at gå på efterløn. 

  

Med venlig hilsen 

N.K. 

 

Svar  

I Spørg om Penge den 31. januar 2014 blev omtalt en ændring af funktionærlovens reg-

ler om fratrædelsesgodtgørelse, som Folketinget netop havde vedtaget, og som trådte i 

kraft den 1. februar 2015.   

 

De nye regler indebærer, at opsiges en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i 

samme virksomhed i 12 eller 17 år, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden 

udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 og 3 mdr.´s løn.  

 

Som anført i Spørg om Penge har det med fremadrettet virkning ingen betydning for 

retten til fratrædelsesgodtgørelse, om den pågældende funktionær går på pension, har 

mulighed for at gå på pension eller fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere efter 
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fratrædelsen. Der vil således – som det anføres i lovforslaget om de nye regler - være 

tale om ”en ubetinget og undtagelsesfri rettighed for funktionærer til fratrædelsesgodt-

gørelse, der opfylder de i bestemmelsen angivne grundbetingelser.”  

 

Med de ændrede og forenklede betingelser for fratrædelsesgodtgørelse, der er uden 

sammenhæng med funktionærens pensionsmæssige status, får fratrædelsesgodtgørelsen 

af samme grund karakter af en form for belønning eller anerkendelse for lang og tro 

tjeneste eller en kompenserende foranstaltning i en situation, hvor funktionæren afske-

diges efter at have arbejdet i samme virksomhed gennem mange år.  

 

Med dette udgangspunkt har det følgelig heller ikke betydning for retten til fratrædel-

sesgodtgørelse, at funktionæren efter fratrædelsen vælger at gå på efterløn. 

 

 
_______ o _______ 

 
 


