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Næsten alle folkepensionister modtager
indkomstafhængige tillæg

I modsætning til hvad mange tror, er det
ikke kun en lille gruppe særligt fattige
folkepensionister, der modtager ydelser,
som er afhængige af pensionistens ind-
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folkepensionens forskellige elementer i 2011
Pct.

komst. Tværtimod. Ni ud af ti folkepen-

100

sionister modtager et eller flere af folke-

90

pensionens indkomstafhængige tillæg.

80
70

Det viser en analyse, som ATP har
gennemført. Analysen omfatter godt
767.000 folkepensionister.
Folkepensionen består af tre dele –
grundbeløbet, pensionstillægget og
ældrec hecken. Mens grundbeløb i hovedsagen er for alle pensionister, så er
pensionstillægget og ældrechecken af-
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Kilde: ATP og Danmarks Statistik 2013.

hængige af pensionistens øvrige indkomst. Det gælder, uanset om der er tale

fuldt pensionstillæg. Færre, men allige-

bet er for de mange, mens tillægget kun

om erhvervsindtægt, privat pension, ren-

vel hele tre ud af ti, har så lave indtæg-

er for de fattigste. Men det er forkert. 90

teindtægt eller andet.

ter og så lille en formue, at de er beret-

pct. er en meget stor andel.«

tiget til ældrecheck.
Logikken bag indtægtsreguleringen af

Ifølge Torben M. Andersen vil pensions-

folkepensionen bygger på det udgangs-
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tillægget heller ikke på lang sigt udvikle

punkt, at folkepensionen især skal kom-

Analysen viser, at pensionstillægget –

sig fra at være en indtægt for de man-

me de dårligst stillede pensionister til

sammen med folkepensionens grund-

ge til at blive snævert målrettet dem, der

gode.

beløb – udgør en del af fundamentet i

har de laveste indtægter.

det samlede pensionssystem. Det siger
Analysen viser, at 90 pct. af pensioni-

Torben M. Andersen, økonomiprofessor

»Det siger sig selv, at andelen vil blive

sterne har så lave indkomster, at de

ved Aarhus Universitet: »Jeg tror, der ge-

mindre, efterhånden som stadigt større

modtager et større eller mindre pensi-

nerelt er en vis forvirring om de forskel-

midler fra arbejdsmarkedspensioner og

onstillæg. Langt de fleste får end ikke

lige pensionselementers relative betyd-

private pensioner bliver udbetalt. Men

aftrappet tillægget – seks ud af ti får

ning. En fornemmelse er, at grundbelø-

man skal jo markant under halvdelen –

Folkepensionens indtægtsregulering i hovedtræk

enkelte har en erhvervsindtægt på
mere end 295.900 kr. om året.

lige og 131.000 kr. for pensionistpar.
• Ældrechecken indtægtsreguleres, hvis

checken gives ikke, hvis den enkelte har
en likvid formue over 78.900 kr.
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Niveauet er 65.300 kr. om året for en-

dig tages der hensyn til formue. Ældre-

måske 10, 15 eller 20 procent – for at

ster man fokuserer på. Uanset om man

man kan tale om en ydelse for de fat-

deler op på køn, alder eller bopæl – så
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siger han.

stor betydning.

Alle grupper

Ifølge Ole Beier Sørensen, analyse-

Analysen fra ATP viser også, at udbre-

chef i ATP, er et interessant aspekt ved

delsen af de indtægtsafhængige tillæg

analysen netop, at billedet i hovedsa-
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bortset fra pensionister, der er gift eller

eller mindre pensionstillæg« siger han

samlevende med en ikke-pensionist –

og fortsætter: »Det understreger, hvor

Note: De ‘yngste’ pensionister er under 70 år, og

som modtog folkepension i 2011, og

vigtig en brik i pensionssystemet, de
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som var gået på pension året forinden.

indtægtsafhængige tillæg er. De er en
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integreret del af pensionssystemet, og

henholdsvis de laveste gennemsnitlige pensi-

pensionister. Forklaringen på, at grup-

de betyder noget for næsten alle. De

onsindbetalinger – Hørsholm, Gentofte, Allerød,

pen, der er gift eller samlevende med en
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udbetalinger til sammen«.
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• Grundbeløbet reguleres kun, hvis den

