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NOTAT  

Pensionisters indkomst, afspejlet i niveau 
for pensionstillægget  

I dette notat præsenteres en opgørelse af antal ældre, som modtager fuldt pensionstillæg i 

forbindelse med folkepensionen. Størrelsen af pensionstillægget afhænger af personens 

anden personlige indkomst, herunder også anden pensionsindkomst , kapital- og aktie-

indkomst1. Jo større indkomst, der er udover folkepensionen, jo mindre gives der i pensi-

onstillæg. For en enlig ældre, der har maksimalt 65.300 kr. (2013-niveau)i anden 

personlig indkomst, gives det fulde pensionstillæg. Ældre, som modtager fuldt pensionstil-

læg, har således relativt beskeden indkomst udover folkepensionen.  

 

Antallet af folkepensionister er i perioden 2007 til 2013 steget fra godt 

851.000 til godt 1.021.000, jf. tabel 1, svarende til en stigning på 20,0 pct. I 

samme periode er den samlede befolkning steget 2,9 pct.  

Tabel 1: Antal og andele af folkepensionister, fordelt på typer af folkepensi-

onstillæg. 

 2007 2013 

 
Antal 

Andel, 
i pct. Antal 

Andel, i 
pct. 

Fuldt pensionstillæg 493.558  58,0 540.540  52,9 

Reduceret pensionstillæg 242.005  28,4 323.116  31,6 

Intet pensionstillæg 115.555  13,6 158.028  15,5 

Antal folkepensionister i alt 851.118  100,0 1.021.684  100,0 

Kilde: Statistikbanken, PEN33. 
Bem.: Indtægtsgrundlaget hvoraf det beregnes om personen er berettiget til pensionstillæg 
blev fra 2008 reduceret med op til 15.000 kr. i lønindkomst. I efterfølgende år var korrek-

                                                 
1 Kapitel 21 i vejledning om folkepension efter lov om social pension.  
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tionen 30.000 kr., som fra 2014 ændres til 60.000 kr. Hen over årene har det således været 
muligt at oppebære et vist pensionstillæg, på trods af eventuelt stigende lønindkomst.  
 

I 2013 fik 52,9 pct. af folkepensionisterne det fulde pensionstillæg, jf. tabel 

1. Der er betydelige geografiske forskelle mht., hvor stor en andel af de 

enkelte kommuners ældre, der har lave indkomster ved siden af pensionen 

og derfor modtager det fulde pensionstillæg, Kommunerne nord for Kø-

benhavn samt Dragør kommune har relativt færrest folkepensionister, som 

modtager det fulde pensionstillæg, jf. figur 1. Øvrige kommuner, hvor færre 

end halvdelen af pensionisterne modtager det fulde pensionstillæg, udgøres 

af kommunerne i det nordøstligste Sjælland, vest for det storkøbenhavnske 

område og Århus og Fanø kommuner. For øvrige kommuner modtager 

flere end hver anden folkepensionist det fulde pensionstillæg.  

 

 

Figur 1: Andel folkepensionister, som modtager det fulde pensionstillæg i 

2013, i pct. 

 
Kilde: Statistikbanken PEN33. 
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Den højeste andel folkepensionister, som modtager det fulde pensionstillæg 

i Ikast-Brande kommune, mens den laveste andel findes i Rudersdal kom-

mune, jf. tabel 2. 

 

Tabel 2: Kommuner med største og laveste andele af folkepensionister, som 

modtager det fulde pensionstillæg i 2013, i pct.  

Kommune Andel 

Ikast-Brande 67,3 

Langeland 67,2 

Morsø 67,0 

Vesthimmerlands 66,9 

Læsø 66,5 

Allerød 33,2 

Furesø 31,5 

Gentofte 28,0 

Hørsholm 27,2 

Rudersdal 26,2 

Kilde: Statistikbanken PEN33. 

 

Andelen af pensionister som modtager det fulde pensionstillæg har været 

faldende i de senere år. I 2007 var andelen 58,0 pct., jf. figur 2. Udviklingen 

de seneste 6 år, har været præget af et jævnt fald i andelen af ældre som 

modtager det fulde pensionstillæg. Hvis udviklingen fortsætter i samme 

tempo, vil det om ca. 3 år kun være halvdelen af folkepensionisterne, som 

modtager det fulde pensionstillæg. 

Figur 2: Andel folkepensionister, som modtager fuldt pensionstillæg 

 

Kilde: Statistikbanken PEN33 
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Bem.: Indtægtsgrundlaget hvoraf det beregnes om personen er berettiget til pensionstillæg 

blev fra 2008 reduceret med op til 15.000 kr. i lønindkomst. I efterfølgende år var korrek-

tionen 30.000 kr., som fra 2014 ændres til 60.000 kr. Hen over årene har det således været 

muligt at oppebære et vist pensionstillæg, på trods af eventuelt stigende lønindkomst.  

 

Ligesom niveauet for andelene, så er også udviklingen i andel ældre, som 

modtager det fulde pensionstillæg, forskellig imellem kommunerne. Kun 2 

kommuner, Ballerup og Høje-Taastrup, har oplevet en stigning i andelen af 

pensionister, som modtager fuldt pensionstillæg, mens de resterende 96 

kommuner har haft et fald i andelen fra 2007 til 2013. Størst fald ses for 

Rebild kommune, hvor andelen er faldet 8,9 procentpoint fra 70,5 pct. til 

61,6 pct. 

 

 

 


