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Selv i de rigeste kommuner kommer
mere end halvdelen af indkomsten
fra offentlige pensioner og ATP
Selvom de danske pensionister i stigende grad får udbetalinger fra private pensioner udgør grundpensionen sta-

Figur 1: Grundpensionens andel af pensionsindkomsten – 66+-årige
pensionister - 2017
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analyse fra ATP.
Analysen fokuserer på, hvor stor en andel af pensionsindkomsten der stammer
fra grundpensionen (offentlige pensioner
og ATP Livslang Pension) i hver af de 98
kommuner, og der tegnes et klart billede
af, at selv pensionisterne i de mest velhavende dele af landet er afhængige af
indkomst fra offentlige pensioner og ATP.
Analysen viser, at grundpensionen i 2017
samlet set udgjorde 77 pct. af de danske
pensionisters pensionsindkomst. Figur 1
viser grundpensionens gennemsnitlige
andel af pensionsindkomsten i de enkelte kommuner. Af figuren fremgår det, at

Note: Figuren viser, hvor stor andel grundpensionen i gennemsnit udgør af de 66+-årige pensionisters pensionsindkomst, opdelt på kommuner.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, 2020.

der er stor variation i andelen på tværs af
kommuner – mellem 60,0 pct. og 83,7 pct.

”Årsagen til, at grundpensionen stadig
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Michael Jørgensen.

pct. af pensionsindkomsten.
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Store kommunale forskelle
Der er store forskelle på, hvor vigtig
grundpensionen er i pensionisternes

Tabel 1: De 5 kommuner, hvor grundpensionen betyder mest og
mindst – 66+-årige pensionister - 2017
Top 5 kommuner
– grundpensionen betyder mest

Grundpensionens andel af
pensionsindkomsten, pct.

Ikast-Brande

83,7

mest og mindst ift. pensionsindkom-

Morsø

83,6

sten. Tabellen viser også grundpensio-

Langeland

83,3

Nordfyns

82,6

Lolland

82,5

Bund 5 kommuner
– grundpensionen betyder mindst

Grundpensionens andel af
pensionsindkomsten, pct.

fem kommuner, hvor grundpensionen

Rudersdal

60,0

betyder mest, udgør den mellem 82,5

Gentofte

60,6

Hørsholm

62,2

man blandt andet Rudersdal, Gentofte

Furesø

63,1

og Hørsholm, hvor grundpensionens be-

Allerød

64,7

økonomi, når man ser på tværs af kommunerne. Tabel 1 viser de fem kommuner, hvor grundpensionen betyder hhv.

nens andel af pensionisternes pensionsindkomst.
I kommunerne Ikast-Brande, Morsø og
Langeland er grundpensionen ganske
afgørende for pensionisterne. Blandt de

pct. og 83,7 pct. af pensionsindkomsten. I den anden ende af skalaen finder

tydning er mindre. Men i de fem kommuner, hvor den har mindst betydning,
udgør grundpensionen stadig mellem 60
pct. og 64,7 pct. af pensionsindkomsten.

Note: Tabellen viser, hvor stor andel grundpensionen i gennemsnit udgør af de 66+-årige
pensionisters pensionsindkomst, opdelt efter de 5 kommuner, hvor grundpensionen betyder
mest og mindst. Grundpensionen udgjorde i 2017 i gennemsnit 77 pct. af pensionsindkomsten for alle pensionister.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, 2020.

Sammensætningen af
pensionsindkomsten
Tabel 2 viser pensionsindkomstens sam-

pensionen betyder hhv. mest og mindst.

der også tjenestemandspensioner) samt

mensætning på indkomsttyperne samt

Pensionisternes pensionsindkomst be-

individuelle pensioner.

hvor mange, der har de pågældende

står, udover grundpensionen, af de pri-

indkomster i gennemsnit både på lands-

vate pensioner, de overenskomstbase-

I de kommuner, hvor grundpensionen

plan og i de to kommuner, hvor grund-

rede arbejdsmarkedspensioner (herun-

betyder mest, er udbetalingen fra pri-

Tabel 2: Pensionsindkomstens sammensætning for hele landet og for kommunen,
hvor grundpensionen har hhv. mest og mindst betydning - 2017
Alle
andel med indkomst, pct.

Alle
gennemsnitsindkomst alle,
kr.

Ikast-Brande
Ikast-Brande
(højst betydning), (højst betydning),
andel med ind- gennemsnits-indkomst, pct.
komst, kr.

Rudersdal
Rudersdal
(lavest betyd- (lavest betydning),
ning) andel med gennemsnits-indindkomst, pct.
komst, kr.

Folkepensionens
grundbeløb

100

73.166

100

73.397

100

73.023

Folkepensionens tillæg

85

41.396

91

43.937

61

28.024

Den supplerende pensionsydelse (ældrecheck)

26

3.894

27

4.002

12

1.835

ATP Livslang Pension

91

13.533

90

13.202

92

13.847

Private pensioner (inkl.
tjenestemandspension)

59

68.531

50

43.811

75

156.984

Boligydelse (brutto)

26

12.637

23

10.236

18

10.114

Varmetillæg (brutto)

16

539

22

671

8

298

Note: Beregningen er foretaget blandt alle personer på 66 år eller ældre, der modtager folkepensionens grundbeløb.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, 2020.
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pensionsindkomsten. Det hænger sam-

tillæg. Stort set alle pensionisterne mod-

pensionerne, der nu dækker mellem 85-
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Sådan er der regnet
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Beregningen tager udgangspunkt i 66+-årige, som modtager folkepensionens
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Hvem betyder grundpensionen
mest for?

Grundpensionen består af folkepensionens grundbeløb, pensionstillægget, æl-

Analysen viser, at grundpensionen er af

drechecken, boligydelse, varmehjælp og ATP Livslang Pension. Pensionsind-

væsentlig betydning for alle pensioni-

komsten består, udover grundpensionen, af udbetalinger fra private pensioner,

ster, og for rigtig mange er den helt af-
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sionsordninger.
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talingen fra grundbeløb og tillægget for en enlig, da er 2017-satserne anvendt,
fordi registeropgørelsen er fra 2017. I 2019 er modregningsgrænsen midlertidigt

Grundpensionens betydning i fremtiden

blevet hævet med 15.000 kr. for en enlig. Løftet bliver udfaset igen over en 10-

I løbet af de seneste 30 år har flere pen-

årig periode.

sionister fået udbetalinger fra private
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