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Nye pensionister får to ud af tre
kroner fra det offentlige og ATP
En 68-årig pensionist har i dag i gennemsnit en årlig pensionsindkomst på cirka
200.000 kr. Indkomsten stammer fra det
offentlige, ATP, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner.
Når man dykker ned i tallene, er der store variationer i pensionisternes indkomst.

Figur 1. Pensionisternes pensionsindkomst opdelt på
indkomsttype og samlivsform – 68-årige – 2015
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Noget af variationen hænger sammen
med forskellige samlivsformer – nogle
bor sammen med en pensionist, andre
bor sammen med en ikke-pensionist, og
en helt tredje gruppe bor alene. En anden
forklaring på variationen er størrelsen på
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Note: 68-åriges pensionsindkomst opgjort på indkomsttype og samlivsform. Der er

se) og ATP har afgørende betydning for

taget udgangspunkt i personer, der har været folkepensionister hele 2015. Indkom-

økonomien. Således stammer to ud af tre

sten er opgjort som søjle 1. offentlige ydelser og ATP, søjle 2. arbejdsmarkedspensi-

pensionskroner fra det offentlige og ATP.

oner og tjenestemandspensioner og søjle 3. individuelle pensioner. Kilde: Danmarks

Det viser en ny analyse fra ATP af pen-

statisik og ATP 2017.

sionsindkomster fordelt på samlivsformer
ge og ATP. De 56 pct. af pensionisterne,

Pensionstillæg fylder meget

som bor sammen med en anden pensi-

for enlige

En enlig pensionist har i gennemsnit en

onist, får i gennemsnit hver 118.000 kr.

Når enlige pensionister i gennemsnit får

samlet pensionsindkomst på 234.000 kr.,

ud af en samlet pensionsindkomst på

flest kroner fra det offentlige, skyldes det,

hvoraf 175.000 kr. kommer fra folkepen-

188.000 kr. En pensionist, der bor sam-

at det maksimale pensionstillæg er dob-

sion, ældrecheck, boligydelse og ATP,

men med en ikke-pensionist, i gennem-

belt så højt for enlige som for par. Des-

som det ses i figur 1.

snit får 101.000 kr. årligt fra det offentli-

uden bliver par i gennemsnit modregnet

ge og ATP ud af den samlede pensions-

mere og vil derfor få mindre i pensionstil-

indkomst på 181.000 kr.

læg. Det er også primært enlige, der får

hos 68-årige.

Også et pensionist-par får hovedparten
af pensionsindkomsten fra det offentli-

boligydelse – 41 pct. af de enlige mod-

tog boligydelse, og de får i gennemsnit

Analysen viser, at der er store indkomst-

ca. 51.000 kr. For pensionister i parfor-

forskelle blandt pensionister. Om det si-

hold modtager kun 9 pct. boligydelse, og

ger chefanalytiker i ATP Michael Jør-

de modtager i gennemsnit ca. 20.000 kr.

gensen:

Såvel for enlige som for par gør det sig

Sådan har vi regnet

I denne analyse har vi valgt at foku-

gældende, at stort set alle modtager

”Stadig flere modtager en pension fra

sere på de 70.613 personer, der var

pension fra ATP. Af de 68-årige pensio-

en arbejdsmarkedspension i takt med,

68 år ultimo 2015. Denne årgang er

nister modtager 96 pct. ATP, og de får i

at arbejdsmarkedspensions-systemet

valgt, fordi de fleste på det alders-

gennemsnit godt 16.000 kr.

modnes. De offentlige pensioner og ATP

trin er begyndt deres tilværelse som

vil trods denne udvikling, også i fremti-

pensionist. Havde vi valgt de 65-åri-

To ud af tre har pension fra arbejdet

den, udgøre en væsentlig del af pensi-

ge, ville mange stadig være i beskæf-

Omkring to ud af tre pensionister modta-

onsindkomsten, nemlig omkring halvde-

tigelse, og mange ville have en part-

ger i dag pension fra en arbejdsmarkeds-

len. Og for den tredjedel, der ikke sparer

ner, som endnu ikke var gået på pen-

pension, tjenestemandspension eller en

ret meget op til pension, vil de offentli-

sion. Det er kun personer, der har

individuel pension. 66 pct. af de 68-åri-

ge pensioner og ATP også i fremtiden

været folkepensionister hele året, der

ge pensionister modtager en af disse ty-

udgøre langt størstedelen af pensions-

indgår i undersøgelsen. I opgørelsen

per pensioner. Det gælder for 60 pct. af

indkomsten.”

er boligydelsen bruttoficeret, således

de enlige og 69 pct. af de samlevende.

at den er sammenlignelig med de anGodt 2.500 modtager ikke folkepension

dre bruttoindkomster.

Hvis man opdeler i henholdsvis arbejds-

En lille gruppe af de 68-årige pensio-

markeds-/individuelle pensioner og tje-

nister modtager ikke folkepension. De

Søjle 1 refererer til folkepension,

nestemandspensioner, så får 58 pct. af

kan have valgt at udskyde deres fol-

ældrecheck, boligydelse, varme-

de 68-årige en indkomst fra en arbejds-

kepension for at få udbetalt en højere

hjælp og ATP. Søjle 2 refererer til ar-

markeds-/individuel pension, og de får i

pension sener. Størstedelen af de 2.500

bejdsmarkedspensioner og tjeneste-

gennemsnit udbetalt knap 77.000 kr. fra

– 93 pct. – er fortsat i arbejde. De har

mandspensioner. Søjle 3 refererer til

disse ordninger. For de 16 pct. af pen-

i gennemsnit en høj indkomst på om-

individuelle pensioner. Private pensi-

sionisterne, der har en tjenestemands-

kring 650.000 kr., hvoraf ATP og ar-

oner dækker over arbejdsmarkeds-

pension, bidrager den væsentligt til de-

bejdsmarkedspensioner udgør en me-

pensioner og individuelle pensioner

res økonomi. De får i gennemsnit knap

get lille del. En stor del af personerne i

(ekskl. Tjenestemandspensioner).

150.000 kr. At tjenestemandspensioner-

gruppen er selvstændige (25 pct.). Man-

ne er så høje skyldes, at tjenestemands-

ge i denne gruppe er ikke berettiget til

pensionen er en fuldt modnet pensions-

folkepension, fordi folkepensionen bliver

305.700 kr. og bortfalder helt ved en er-

ordning.

modregnet i erhvervsindkomster over

hvervsindkomst over 539.700 kr.

Tabel 1 – Så mange pensionister modtager indkomsttyperne – opdelt på samlivsform – 68-årige – 2015
Enlig pensionist

En pensionist samboende En pensionist samboenmed en anden pensionist de med en ikke pensionist

Pensionister i alt

Folkepensionens grundbeløb

100 pct.

100 pct.

100 pct.

100 pct.

Folkepensionens tillæg

94 pct.

83 pct.

45 pct.

81 pct.

Ældrecheck

37 pct.

16 pct.

2 pct.

21 pct.

ATP

94 pct.

96 pct.

97 pct.

96 pct.

Boligydelse

41 pct.

9 pct.

4 pct.

18 pct.

Varmehjælp

17 pct.

14 pct.

1 pct.

13 pct.

Private pensioner

51 pct.

60 pct.

61 pct.

58 pct.

Tjenestemandspension

16 pct.

15 pct.

16 pct.

16 pct.

Kilde: Danmarks Statistik og ATP 2017.
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