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De svageste førtidspensionister må ofte
nøjes med folkepension i alderdommen

Mere end 105.000 førtidspensionister
sparer i dag ekstra op til alderdommen i Danmarks uden sammenlig-

Fordeling af førtidspensionister, som er med i den supplerende
arbejdsmarkedspension, 2010
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Men en ny analyse fra ATP viser, at pen
sionsordningen især er populær blandt de
mennesker, som vil have mindst brug for
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Den primære målgruppe for den supplerende arbejdsmarkedspension er de økonomisk set svageste

der i forvejen har en privat pensionsord

førtidspensionister – dem, der ikke har nogen supplerende pension af betydning. Men mange af dem

ning. Disse førtidspensionister kan sup

benytter sig ikke af ordningen. Kun 34 pct. har tilmeldt sig, mens det samme gør sig gældende for 56

plere deres førtidspension med en privat

pct. af dem, der i forvejen er pensionsdækket.

invalidedækning, før de går på folkepen

Kilde: ATP’s beregninger foretaget på Danmarks Statistiks registerdata.
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Blandt de øvrige førtidspensionister,

sker Anna Amilon fra SFI, Det Nationale
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bag rapporten fra sidste år med titlen

føjer: »Så er der selvfølgelig også en
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‘Supplerende arbejdsmarkedspension.

mindre gruppe, der undlader, fordi de

som heller ikke har udsigt til at få sup
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Tabel 1: Antal førtidspensionister med og uden privat pension og

Om SUPP

den supplerende arbejdsmarkedspension, 2010
Supplerende arbejdsmarkedspension for
Antal med den supplerende
arbejdsmarkedspension

Antal uden den supplerende
arbejdsmarkedspension

32.000
62.000

25.000
120.000

Med privat invalidepension
Uden privat invalidepension

førtidspensionister (SUPP) blev indført i
2003. Formålet er at give førtidspensioni
sterne mulighed for at supplere deres fol
kepension gennem en pensionsopsparing.
I 2012 er det samlede bidrag 471 kr. pr.

* Afrundet til hele 1.000.
Kilde: ATP’s beregninger foretaget på Danmarks Statistiks registerdata.

Videregående
uddannelse
6.000
Faglært
24.000
Ufaglært
83.000
Ukendt
7.000
I alt
120.000

pensionsordning’, hænger det sammen
med, at staten bidrager med to kroner,
hver gang førtidspensionisten lægger

måned. Førtidspensionisten betaler selv
157 kr., som er fradragsberettiget, mens
det offentlige betaler de resterende 314 kr.
Pensionen udbetales som en livsvarig al
derspension fra folkepensionsalderen.

en krone.

Ved dødsfald inden folkepensionsalderen

Ordningen blev indført i 2003, og er si

Som det fremgår af tabeludsnittet, er ud

den da blevet mere og mere populær. I

dannelsesmønstret meget klart blandt

starten meldte kun 36 pct. af alle nye

de 120.000 førtidspensionister, som

førtidspensionister sig til – en andel, der

ikke har udsigt til meget andet end fol

i 2010 var steget til 57 pct. Men ande

kepensionen og almindelig ATP som for

len af alle førtidspensionister, der har

sørgelse i alderdommen. Hovedparten –

tilvalgt pensionsordningen, ligger fort

83.000 – er ufaglærte, mens fx personer

sat på kun på 39 pct.

med videregående uddannelse ikke fyl
der meget i det samlede billede.

udbetales den samlede opsparing til boet.
Der fratrækkes 40 pct. i afgift til staten.
Indbetaling til SUPP er frivillig for førtids
pensionisterne. Tilmeldingen sker ved
henvendelse til hjemkommunen. På www.
atp.dk -> SUPP kan man se, hvor meget
man kan få i pension afhængigt af, hvor
mange år man indbetaler til ordningen.

Det er altså kun i mindre grad lykkedes
at få fat i de ”gamle” førtidspensioni

En udfordring

ster – dem der allerede modtog førtids

Kundechefen for SUPP-ordningen i

pension, da SUPP-ordningen blev ind

ATP, Annemarie Lauritsen, vurderer, at

ført tilbage i 2003.

SUPP’en er i en positiv udvikling: »Hi

Førtidspensionister kommer nu automatisk

storien om SUPP’en har to sider. På den

med i ATP. Det gælder alle førtidspensio

Ufaglærte halter bagefter

ene side er det positivt, at tilslutningen

nister, som er tilkendt efter 1. januar 2003.

Ud af landets i alt ca. 239.000 førtids

til ordningen er stigende blandt de nye

Førtidspensionister som er tilkendt førtids

pensionister i 2010 havde ca. 120.000

førtidspensionister. På den anden side

pension før 2003 kan indbetale frivillige bi

ikke en privat pensionsopsparing, og de

er det ærgerligt, at mange af dem, der

drag til ATP. Bidraget svarer til det normale

havde heller ikke tilmeldt sig den sup

har mest brug for SUPP’en, ikke er med

ATP-bidrag for en fuldtidsbeskæftiget løn

plerende arbejdsmarkedspension.

i den«, siger hun og tilføjer: »Oven i købet

modtager. Førtidspensionisten betaler 1/3

har regeringen indgået en politisk aftale

del af bidrag - 90 kr. pr. måned og den of

Blandt de 120.000 dominerer især en

om at forbedre SUPP’en, så ordningen
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gruppe: De ufaglærte. De er økonomisk

bliver endnu mere attraktiv. Når det er
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kelig – og tilstrækkelig forståelig.«

ydelser til efterladte ægtefæller og børn.

Førtidspension og
ATP Livslang Pension

Opdateret udgave (31. oktober 2012) I en tidligere udgave af faktum 109 var antallet af førtidspensionister, der i dag sparer op i SUPP,
opgjort til 120.000. Det korrekte tal er, at mere end 105.000 førtidspensionister sparer op i SUPP.
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