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Vestjyder sparer flittigst
op til alderdommen
Fortæl mig, hvor du bor, og jeg skal fortælle dig, hvor meget du sparer op til pension.

Figur 1. Andelen af bruttoindkomst, der indbetales til pension

Der er stor forskel på, hvor meget dan-

6,7%-> 7,6% - 1. kvintil

skerne sparer op til pension. På tværs af

7,6%-> 7,9% - 2. kvintil

landets kommunegrænser er det den en-

7,9%-> 8,1% - 3. kvintil

keltes tilknytning til arbejdsmarkedet, der

8,1%-> 8,3% - 4. kvintil

er afgørende for, hvor store pensionsind-

8,3%-> 9,0% - 5. kvintil

betalingerne er.
Ved et blik på et kort over de kommuner,
hvor danskerne sparer mest og mindst
op til pensionen, tegner der sig et mønster af, at man sparer mindre op i de store byer, Syd- og Vestsjælland og Fyn og
øerne. I de store byer skal årsagen findes
i, at her bor flere unge, der endnu ikke har
fået foden inden for på arbejdsmarkedet,
mens Syd- og Vestsjælland, Fyn og øerne er præget af højere ledighed. Ingen af
disse grupper sparer typisk ret meget op
til alderdommen.

Note: Figuren viser, hvor stor en andel af bruttoindkomsten (inkl. pension) de 25-59-årige
i gennemsnit sparede op til pension i 2015 opdelt på kommuner.

Omvendt er mange vestjyder dygtige til at

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 2015.

lægge til side, og det samme gælder borgere i kommunerne nordvest for hoved-

dersgruppen 25-59 år bruger på at spare

pensionisttilværelse.

staden. For vestjyderne gælder det, at de

op til pensionen. Det gælder både ATP-

Job og uddannelse er en forudsætning

især er flittige til at lægge til side via fri-

bidrag, arbejdsmarkedspensioner (inklu-

Ifølge analysechef i ATP Michael Jørgen-

villige pensionsordninger.

siv tjenestemandspension) og eventuelle

sen er der mange faktorer i spil, når man

individuelle pensioner.

zoomer ind på pensionsindbetalingerne i

Hvem, der sparer op til pension – og hvor
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meget - afdækkes i en analyse, ATP har

Analysen viser, at de 25-59-årige i et

spektive borgeres uddannelseslængde,

gennemført. I analysen opgøres den del

landsgennemsnit lægger 7,8 pct. af de-

alder og branchevalg ind, ligesom an-

af bruttoindkomsten, som danskere i al-

res samlede indkomst til side til deres

tallet af arbejdsløse samt selvstændige i

den enkelte kommune er afgørende pa-

ger mellem 8,6 pct. og 9,0 pct. af de-

større grad af indvandring ind på resul-

rametre. For når man ikke arbejder og

res bruttoløn til side til pensionisttilvæ-

tatet i forhold til de andre kommuner.

tjener en løn, er der ganske enkelt ikke

relsen. Det skal ses i forhold til lands-

Lavest ligger Ishøj med en gennemsnit-

så meget at spare op af, og mange selv-

gennemsnittet på 7,8 pct.

lig indbetaling på 6,7 pct. af bruttoind-

stændige prioriterer at bruge de optjente

komsten, og København følger lige efter

penge i den eksisterende forretning som

Topkommunerne er Egedal, Struer,

med 6,8 pct. Odsherred ligger højst på

løbende investeringer frem for pensions-

Ringkjøbing-Skjern, Rebild og Allerød.

listen over de mindste indbetalinger med

indbetalinger.

Flere af dem ligger i det vestlige Jyl-

en indbetalingsprocent på 7,1.

land, hvor befolkningen er flittig til at
”Der er tydeligt forskel på, hvor meget

spare op gennem frivillige pensionsop-

”Selvom der geografisk ikke er langt fra

– eller lidt – danskerne i de forskellige

sparinger. Og generelt er de fem kom-

Allerød til Ishøj, er der alligevel stor for-

kommuner sparer op til pensionen. I de

muner eksempelvis karakteriseret ved

skel på de karakteristika, der kendeteg-

kommuner, hvor opsparingsniveauet er

en høj grad af indbetalinger til frivillige

ner borgerne i de to kommuner. Især er

højest, er der et højere uddannelsesni-

pensionsordninger, et højere gennem-

tilknytningen til arbejdsmarkedet vigtig,

veau end i de kommuner, hvor der bliver

snitligt uddannelsesniveau og højere al-

når vi taler pension. Her adskiller de to

indbetalt ganske lidt. Og det samme gør

der blandt borgerne end i de fem kom-

kommuner sig fra hinanden, hvilket smit-

sig gældende, når det kommer til andel

muner, der rammer bunden i analysen

ter af på, hvor meget man sparer op til

af borgere i arbejde. For når man sikrer

- Ishøj, Lolland, Brøndby og Odsher-

sin alderdom. I Ishøj er der eksempel-

sig en god uddannelse og får et solidt

red. København ligger ligeledes i bun-

vis mere end 30 pct., der står uden for

job, følger pensionsindbetalingerne ofte

den, men adskiller sig positivt i forhold

arbejdsmarkedet, mens det i Allerød

naturligt med”, siger han.

til borgernes uddannelsesniveau.

er det halve, nemlig 15 pct.”, siger Michael Jørgensen.

Kommuner i top og bund

I de fem kommuner, der ligger lavest,

Ifølge analysen er der fem kommuner i

spiller en blanding af højere arbejdsløs-

ATP-ordningen den eneste for nogle

toppen af skalaen, hvor borgerne læg-

hed, lavere uddannelsesniveau samt en

På tværs af landet sparer 15,4 pct. af

Tabel 2. Karakteristika for top- og bundkommunerne mht. indbetalingsprocenten – 25-59-årige – 2015
Antal
personer
Samlet
grundlag

Andel af
bruttoindkomst
der indbetales
til pension

Gennemsnitlig
beskæftigelsesgrad

Andel der kun
indbetaler
til ATP

Andel der ikke
indbetaler til
pension

Andel uden en
videregående
uddannelse

Andel
personer fra
ikke vestlige
lande

Andel der indbetaler til en
individuel pensionsordning

2.597.950

7,8

71,9

15,4

8,8

66,1

10,0

18,1

Egedal

19.409

8,6

83,6

9,8

5,8

62,7

7,1

16,6

Struer

8.472

8,7

74,5

6,7

77,9

4,1

30,9

RingkøbingSkjern

24.484

8,7

73,3

5,9

77,9

5,1

32,9

Rebild

13.081

8,8

77,3

6,0

67,6

3,3

28,9

Allerød

10.668

9,0

85,1

8,8

6,2

49,0

6,9

17,5

10.517

6,7

68,8

23,6

9,3

80,5

37,5

9,7

328.785

6,8

68,5

22,3

12,4

53,6

17,6

9,8

Lolland

17.580

6,9

61,8

18,9

11,5

83,2

4,4

17,7

Brøndby

16.264

7,0

68,9

20,4

11,0

78,0

28,5

11,9

Odsherred

13.041

7,1

69,4

17,6

10,0

80,6

4,9

18,0

Top 5

11,6
12,0
10,7

Bund 5
Ishøj
København

Note: Indbetalingsprocenten er opgjort som de samlede pensionsindbetalinger i forhold til bruttoindkomsten inkl. pensionsindbetalinger.

danskerne i aldersgruppen 25-59 år

muner, der ligger lavest, hvor omkring en

ka 10 pct., der slet ikke sparer op. I top-

udelukkende op til pension via ATP-ord-

femtedel (i gennemsnit 19,8 pct.) af alle

kommunerne er der næsten tale om en

ningen. Dertil kommer, at 8,8 pct. slet

borgere udelukkende indbetaler til ATP.

halvering, hvor omkring kun 5 pct. i gen-

ikke indbetaler til pension. De 24,2 pct.

nemsnit ikke lægger noget til side.

der kun sparer op i ATP eller slet ikke

Omvendt ser det ud i topkommunerne.

sparer op svarer samlet til 628.624 per-

Bedst placeret er Allerød, hvor der er 9 pct.

”Analysen viser, hvor vigtig ATP-ordnin-

soner ud af de i alt 2.597.950 personer i

af borgerne, der alene indbetaler til ATP.

gen er for at sikre alle borgere en økono-

aldersgruppen 25-59 år, som ATP-ana-

Også her gentager mønstret sig, hvor top-

misk grundtryghed. Men hvis ATP-ord-

lysen tager udgangspunkt i.

kommunerne ligner hinanden, idet de an-

ningen bliver den eneste, man indbeta-

dre kommuner i top 5 blot har en andel på

ler til i store perioder af sit arbejdsliv, så

Igen er forskellen til at tage at føle på,

cirka 10 pct., der ikke indbetaler til andre

vil man få markant mindre til pensionist-

når der kigges på top- og bundkommu-

pensionsordninger end ATP.

tilværelsen, end hvis man løbende har

nerne fra tabel 1: I Ishøj er det næsten en

indbetalt til en arbejdsmarkedspension,

fjerdedel (24 pct.) af de 25-59-årige, der

I København sparer 12 pct. af borgerne

som typisk ligger mellem 12-18 pct. af

alene betaler ATP-bidrag. Det samme

slet ikke op til pension, og for de fire an-

lønnen”, siger Michael Jørgensen.

gør sig gældende i de fire andre kom-

dre kommuner i bunden er det også cir-
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