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To ud af tre vælger ikke
at udskyde folkepensionen
To ud af tre vælger ikke at udskyde deres folkepension, selv om de lever op til
de krav, der er for at kunne udskyde den
til senere. Det viser en ny analyse, der tager udgangspunkt i de 71.000 66-70-årige, der fortsatte med at være aktive på
arbejdsmarkedet i 2015. Ud af de 71.000
var der godt 38.000, der arbejdede mere
end 750 timer om året, og de kunne udskyde folkepensionen. Cirka 12.000 valgte at gøre det, og af analysen fremgår
det, at det primært var de højtlønnede.
Der er mange i den pensionsmodne al-

Figur 1. Antallet af 66-70-årige der udskyder folkepensionen
eller arbejder ved siden af folkepensionen
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der, der arbejder over 750 timer årligt el-

Beskæftigede der arbejder under 750 timer og ikke har mulighed for at udskyde folkepension

ler i gennemsnit 14 timer om ugen. Stør-

Beskæftigede der arbejder over 750 timer men ikke udskyder folkepension

stedelen vælger dog ikke at udskyde fol-

Antal der udskyder folkepension

kepensionen, selvom de har muligheden.
De vælger i stedet at arbejde og samtidig modtage folkepension. Og det kan

Note: Figuren viser de godt 71.000 personer i alderen 66-70 år i 2015 med en erhverv-

de, fordi det er muligt at have en relativ

sindkomst over 20.000 kr. Nogle har valgt at udskyde folkepensionen, andre har ar-

høj indkomst og samtidig modtage fol-

bejdet over 750 timer årligt og kunne have udskudt, men har ikke udskudt folkepen-

kepension.

sionen. Den tredje gruppe har arbejdet under 750 timer om året, og kunne derfor ikke
udskyde folkepensionen.
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Sådan har vi regnet

I analysen har vi valgt de 66-70-årige. De 65-årige er udeladt, fordi det første år ofte vil være et blandet år med både arbejde og pension, og det giver et uklart billede at analysere på denne gruppe. Vi har afgrænset ved 70 år, fordi langt de
fleste da er gået på pension.
Analysen fokuserer på de personer, der havde en erhvervsindkomst på mere end 20.000 kr. i 2015 eller havde udskudt deres folkepension.
Erhvervsindkomsten dækker både over lønmodtagere og selvstændiges indkomst eksklusiv pension.
Medianindkomsten for en gruppe mennesker er den indkomst, hvor nøjagtig halvdelen tjener mere.
I 2015 var der godt 347.000 danskere i alderen 66-70 år.
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