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Selv i landets rigeste kommuner får
de fleste pensionister pensionstillæg
Til trods for, at danskerne gennem årtier
selv har sparet op til deres pensionistliv,

Andel pensionister, der modtager helt eller delvist pensionstillæg

så er den altdominerende regel fortsat,
at de modtager det indkomstafhængige
pensionstillæg. Det gælder også i de rige
nordsjællandske kommuner, som rummer borgere med de højeste indkomster

Region Nordjylland

60 - 70 pct.

i landet.

70 - 80 pct.
80 - 90 pct.

Region Midtjylland

Det viser en analyse fra ATP, hvor data fra
Danmarks Statistik 2013 er brugt til at for-

Region Hovedstaden

dele landets pensionister på kommuner.

Flere end 90 pct.

Analysen viser, at hele 85 pct. af landets nuværende pensionister modtager
både folkepensionens grundbeløb og et
pensionstillæg af en eller anden størrelse. Om man får tillægget eller ej afhænger af, hvor meget man i alt får udbetalt
i pension og dermed af, hvor meget man

Region Syddanmark

Note: Tallene er fra 2013

Region Sjælland

selv har sparet op.

Af figuren fremgår, hvor stor en del af en kommunes pensionister, der modtager penDen store udbredelse af pensionstillæg-

sionstillæg. I de grå kommuner modtager flere en 90 pct. tillægget, imens lysegrøn

get er dog ikke jævnt fordelt over landets

markerer 80-90 pct. Grøn angiver 70-80 pct. og mørkegrøn betyder, at 60-70 pct.

kommuner. Flere end 90 pct. af pensio-

får tillægget.

nisterne får tillægget i kommuner som
Brønderslev, Læsø, Bornholm, Ikast-

holm og Rudersdal modtager mellem

ne indkomstgrænse for pensionsind-

Brande, Langeland og Lolland.

60 og 70 pct. af pensionisterne pensi-

komst på 317.000 kr. årligt, imens den

onstillægget.

for samboende er en pensionsindkomst

Men hvad der måske er mere overra-

på til sammen 373.000 kr. Og det gæl-

skende er, at udbredelsen af tillægget

De 15 pct.

der altså for 15 pct. af landets pensioni-

også er betydelig i de rige kommuner

De, der ikke modtager noget i pensi-

ster, at de overstiger enten den ene eller

nord for København. Selv i kommuner

onstillæg, har for høj en indkomst til at

anden grænse.

som Allerød, Furesø, Gentofte, Hørs-

komme i betragtning. For enlige er den-

Det fremgår af analysen at disse 15 pct.,

dan er der flere forklaringer på.

der ikke modtager noget i pensionstil-

je, en ikke ubetydelig andel af dem lever
sammen med en partner, som fortsat er

læg, ikke på nogen måde fordeler sig

Den ene er, at de bag sig har mange

geografisk jævnt blandt landets pen-

år på et arbejdsmarked, hvor de betal-

i beskæftigelse.

sionister. Men der er også tale om an-

te ind til en arbejdsmarkeds- eller virk-

Endelig spiller køn også en rolle. Blandt

dre forskelle. Der er typisk tale om unge

somhedspension. En anden forklaring

mænd er det 19 pct. der har for høj ind-

pensionister. Hele 27 pct. af de 66-åri-

er, at det typisk er i løbet af de første år

komst til at få tillægget, imens det sam-

ge har for stor indkomst til at modtage

som pensionist, at man får udbetalin-

me kun gør sig gældende for 11 pct.

pensionstillæg. At det forholder sig så-

ger fra ratepensioner. Og, som det tred-

af kvinderne.
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