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Kapitel 1 - Sammenfatning
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Kapitel
Sammenfatning

1.1. Indledning: Baggrunden for analysen
I forbindelse med aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
finansloven for 2003 aftaltes det, at der inden udgangen af september
2003 skulle gennemføres en analyse af de ældres økonomiske vilkår med
særligt henblik på de økonomisk svagest stillede ældre, jf. boks 1.1.
De økonomisk svagest stillede i en befolkningsgruppe er et relativt begreb: I
alle samfund, uanset velstandsniveau og graden af lighed, er der nødvendigvis nogle personer, som er svagest stillede i betydningen ”har den
laveste indkomst af alle” eller ”har den laveste indkomst målt i forhold til
forbrugsbehovet” eller ”har mindre formue end andre”.
Selv i vestlige lande med stor velstand og relativt små indkomstforskelle,
som fx Danmark, er nogle svagere stillede end andre. Men gruppen af
økonomisk svagest stillede er ikke nødvendigvis svagt stillede eller fattige i
absolut forstand.
De økonomisk svagest stillede i en befolkningsgruppe eller i samfundet
som helhed kan udpeges udfra fordelingen af indkomsterne. Hvorvidt de
økonomisk svagest stillede kan siges af være svagt stillede er derimod
resultatet af en subjektiv vurdering: Der kan være forskellige opfattelser
af, hvilken levestandard der er en passende skillelinje imellem økonomisk
svagt stillet og ikke-svagt stillet, ligesom forskelle i individernes præferencer og behov medfører, at der blandt personer med nøjagtig samme
forbrugsmuligheder vil være nogle, der opfatter sig som svagt stillede,
mens andre med den samme indkomst ikke opfatter sig som svagt stillede.

5

Ældres økonomiske vilkår

Boks 1.1. Finanslovsaftalen om en analyse af de ældres økonomiske vilkår
”De økonomisk svagest stillede folkepensionister
Regeringen og Dansk Folkeparti har drøftet de ældres økonomiske vilkår. Parterne
er på den baggrund enige om at gennemføre et analysearbejde af de ældres økonomiske vilkår med særligt henblik på at belyse den økonomiske situation for de
økonomisk svagest stillede ældre. Analysearbejdet skal være færdiggjort inden
udgangen af september 2003.
Parterne er derudover enige om, at der i 2003 udbetales en skattepligtig supplerende ydelse på op til 5.000 kr. til folkepensionister, der ikke har indkomster udover
den sociale pensions grundbeløb og pensionstillæg. ” (uddrag)
Kommissorium for udvalget, som analyserer de ældres økonomiske vilkår
På baggrund af aftalen om finansloven for 2003 mellem regeringen og Dansk
Folkeparti nedsættes et udvalg, der skal analysere de ældres økonomiske vilkår med
særligt henblik på at belyse den økonomiske situation for de økonomisk svagest
stillede ældre.
Udvalget skal blandt andet:
• Analysere de ældres økonomiske forhold, herunder indkomst- og formueforhold, med særligt henblik på de økonomisk svagest stillede folkepensionister.
• Analysere den samlede virkning for de ældres økonomiske situation af beskatningsregler, offentlige indkomstoverførsler og tilskudsordninger, herunder
analysere i hvilket omfang de forskellige ordninger er målrettet de økonomisk
svagest stillede folkepensionister.
• Analysere i hvilket omfang, de økonomisk svagest stillede folkepensionisters
økonomiske vilkår adskiller sig fra vilkårene for andre økonomisk svagt stillede befolkningsgrupper.
• Analysere de økonomiske vilkår for de økonomisk svagest stillede folkepensionister sammenlignet med den pågældende gruppes økonomiske vilkår i tiden
forud for folkepensionsalderen.
Analysen kan inddrage andre forhold, herunder offentlige servicetilbud som gratis
eller til reduceret betaling stilles til rådighed for de ældre.
Udvalget kan eventuelt inddrage ekstern bistand i arbejdet.
Udvalget sammensættes af repræsentanter for:
• Socialministeriet
• Økonomi- og Erhvervsministeriet
• Indenrigs- og Sundhedsministeriet
• Skatteministeriet
• Finansministeriet (formand)
Udvalgets sekretariatsopgaver varetages af Finansministeriet og Socialministeriet i
fællesskab.
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Analysen fokuserer således, i overensstemmelse med kommissoriet, alene
på at belyse de økonomiske vilkår for de ældre, herunder særligt for de
økonomisk svagest stillede blandt disse, og endvidere sammenligne disse
ældres indkomstforhold med indkomsterne hos de økonomisk svagest
stillede i den øvrige befolkning.
Det gælder imidlertid generelt, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem
forskelle i indkomster og forskelle i velfærd. Endvidere bemærkes det, at
en direkte sammenligning af indkomsterne for personer i forskellige
livsstadier, fx pensionister og erhvervsaktive, principielt er vanskelig og
må fortolkes med visse forbehold.
Hovedresultaterne af analysen fremgår af boks 1.2.
Boks 1.2. Hovedresultater om de ældres økonomiske vilkår
•

Kun et fåtal af de ældre kan henregnes til de økonomisk svagest stillede i befolkningen. Med den mest almindeligt anvendte definition af lavindkomstgruppen, dvs. personer med en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten, vil ca. 4,7 pct. af hele befolkningen kunne henregnes til lavindkomstgruppen, mens kun ca. 1,3 pct. af de ældre hører til lavindkomstgruppen. Set i forhold til deres andel af befolkningen er de ældre underrepræsenterede i lavindkomstgruppen, uanset hvorledes denne er defineret.

•

Blandt de ældre er spredningen i indkomsterne mindre end i den øvrige
befolkning, og de ældres disponible indkomster er på niveau med indkomsterne for en række andre socioøkonomiske grupper.

•

Knap 9.000 ældre kan henregnes til de økonomisk svagest stillede i befolkningen, når lavindkomstgrænsen sættes til 50 pct. af medianindkomsten. Knap
45.000 ældre har indkomster under en grænse på 60 pct. af medianindkomsten. Den fulde folkepension ekskl. supplerende ydelser sikrer som udgangspunkt en disponibel indkomst mellem de to nævnte indkomstgrænser.
Knap 13.000 ældre har indkomster under et niveau svarende til værdien af
den fulde folkepension efter skat.

•

En stor andel af de økonomisk svagest stillede ældre vurderes reelt at have
bedre økonomiske vilkår, end den målte indkomst tilsiger, og ekskl. disse
personer udgør de økonomisk svagest stillede ældre med de valgte
afgrænsninger mellem ca. 2.000 og ca. 16.000 personer.

Fortsættes på næste side.
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Boks 1.2. Fortsat
•

Mange ældre har mulighed for at supplere den løbende indkomst med et
årligt formueforbrug af en vis størrelse. Således har også 20-25 pct. af de
økonomisk svagest stillede blandt de ældre mulighed for et årligt formueforbrug der, tillagt den løbende indkomst, gør, at de pågældende ikke reelt er
blandt de økonomisk svagest stillede.

•

Hovedparten af de reelt økonomisk svagest stillede ældre har atypiske indkomstforhold, eksempelvis virksomhedsunderskud eller høje nettokapitaludgifter, som forklarer den lave indkomst.

•

En række særlige økonomiske ydelser, eksempelvis boligstøtte og varmetillæg,
medvirker til at sikre de ældres økonomiske vilkår. Set i samspil med skattesystemet indebærer de offentlige overførsler til ældre, at indkomst-forskellene
blandt de ældre er relativt små. Skattefinansierede sundheds- og serviceydelser
styrker denne omfordeling til fordel for de ældre og er med til at sikre de
ældres velfærd.

•

De økonomisk svagest stillede blandt de ældre modtager i gennemsnit relativt
lave supplerende ydelser sammenlignet med ældrebefolkningen som helhed.
Det kan blandt andet dels skyldes, at udgiftsbehovet er relativt lavt, eksempelvis pga. lave boligudgifter, dels at udmålingskriteriet ikke er indrettet på særligt at tilgodese pensionister med atypiske indkomstforhold, fx store renteudgifter.

•

Set i forhold til en fordeling af de disponible indkomster eksklusive værdien af
de supplerende ydelser aftager den gennemsnitlige størrelse af de supplerende
ydelser samlet set med voksende indkomst, dog sådan at en vis andel af de
supplerende ydelser tilfalder den økonomisk bedst stillede halvdel af især de
enlige pensionister.

1.2. De ældres indkomster
Hovedparten af de over 67-årige har - målt på indkomsterne - meget ens
økonomiske vilkår. Fordelingen af indkomsterne er præget af, at langt de
fleste ældre modtager folkepension, som udgør det vigtigste grundelement
i de ældres samlede forsørgelse.
Nettoværdien af den fulde folkepension efter skat sikrer enlige
folkepensionister en disponibel indkomst på ca. 75.300 kr. i 2001, og
yderst få enlige ældre har en disponibel indkomst under dette niveau.
Pensionistparrene er med nettofolkepensionen sikret en disponibel ind8
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komst på ca. 117.400 kr. i 2001. Yderst få over 67-årige par har en disponibel indkomst under dette niveau.
Boks 1.3. Variation og sammensætning af de ældres indkomster
•

De enlige over 67 år har disponible indkomster på i gennemsnit ca. 121.700
kr. i 2001. Godt tre fjerdedele af de enlige over 67 år har indkomster mellem
70.000 kr. og 130.000 kr. Stort set ingen har lavere indkomster, og den sidste
fjerdedel har dermed indkomster over 130.000 kr.

•

Par, hvor begge er over 67 år, har disponible indkomster på i gennemsnit
godt 206.000 kr. i 2001. To tredjedele af parrene, hvor begge er over 67 år,
har til sammen indkomster mellem 120.000 og 200.000 kr. Stort set ingen
har lavere indkomster, og den sidst tredjedel har dermed indkomster over
200.000 kr.

•

Social pension udgør i gennemsnit godt 55 pct. af bruttoindkomsten for
enlige, og knap 50 pct. af bruttoindkomsten for parrene. Dermed er social
pension den vigtigste indkomstkilde for de ældre. Nettoværdien af folkepensionen efter skat udgjorde i 2001 75.300 kr. for enlige og 117.400 kr. for
par (udregnet med den landsgennemsnitlige kommuneskatteprocent).

•

Boligforholdene har stor betydning for de ældres økonomiske situation.
Ejerboligernes værdi er bestemmende for, bl.a. hvor stor ejendomsværdiskat
ejerne betaler, mens lejeboligernes størrelse og husleje er bestemmende for,
hvor store beløb lejerne modtager i boligstøtte. De 50-60 pct. af de ældre med
de laveste indkomster har så ens indkomstforhold, at økonomien knyttet til
boligsituationen, herunder størrelsen af boligstøtten, er bestemmende for,
præcis hvor i indkomstfordelingen, den enkelte befinder sig.

•

Private pensioner er en betydende indkomstkilde for de ældre i den øverste
halvdel af indkomstfordelingen. Kun blandt de mest velstillede 25 pct. af de
ældre udgør kapitalindkomster en væsentlig andel af den samlede indkomst.

Blandt de to tredjedele af de enlige over 67 år med de laveste indkomster
modtager stort set alle fuld folkepension, dvs. grundbeløbet samt
pensionstillæggets fulde beløb. Kun nogle få tusinde personer i bunden af
indkomstfordelingen får ikke fuld folkepension, og i mange tilfælde er det
en væsentlig årsag til, at disse personers samlede indkomst er lav. Blandt
tredjedelen med de højeste indkomster aftrappes pensionstillægget og, i
en meget lille udstrækning, også pensionens grundbeløb.
Blandt parrene bestående af to over 67-årige modtager også ca. to tredjedele fuld folkepension.
9
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1.3. De ældres formuer
Der er langt større individuelle forskelle i de ældres formuer end i deres
indkomster. Kun få ældre har gæld af betydning, men en meget stor andel
af særligt de enlige har enten slet ingen eller kun beskeden formue –
typisk i størrelsesordenen 10.000-50.000 kr. Samtidig er knap 20 pct. af
de enlige og 40 pct. af parrene over 67 år millionærer, og omkring en
tiendedel af hver gruppe har gennemsnitsformuer i størrelsesordenen 2½ 5 mio.kr.
Boks 1.4. De ældres formuer og forbrugsmuligheder fra formue
•

Kun 4-5 pct. af de ældre har nettogæld.

•

Ca. 40 pct. af de enlige ældre og 20 pct. af parrene har kun begrænset formue.

•

De rigeste 10 pct. af de enlige ældre har formuer på 2½-3 mio.kr., og i alt
knap en femtedel af de enlige har gennemsnitsformuer på over 1 mio.kr.

•

De rigeste 10 pct. af parrene har gennemsnitsformuer på 4½-5 mio.kr., og 40
pct. af parrene har formuer på 1 mio.kr. eller derover.

•

I gennemsnit giver de enlige ældres formuer mulighed for et årligt formueforbrug på ca. 5.-10.000 kr. i bunden af indkomstfordelingen voksende til 20.30.000 kr. årligt længere oppe i fordelingen. Blandt de 10 pct. af de enlige
ældre med de højeste indkomster udgør den årlige forbrugsmulighed fra
formue ca. 75.000 kr.

•

I gennemsnit har parrene blandt de ældre mulighed for et årligt formueforbrug på 5.-10.000 kr. i bunden af indkomstfordelingen voksende til 35.50.0000 kr. årligt længere oppe i fordelingen. Blandt de 10 pct. af parrene
med de højeste indkomster udgør den årlige forbrugsmulighed fra formue
over 100.000 kr.

Samlet set udgør boligformuen og likvid formue omtrent lige store andele
af de ældres nettoformuer, men blandt de rigeste har boligformuen relativt mindre betydning i forhold til andre formueposter. Pensionsformuerne, som de ældre med private pensionsindtægter løbende forbruger i pensionsårene, indgår ikke i formueopgørelsen.
Det er uvist i hvilket omfang, de ældre faktisk forbruger disse formuer i
løbet af pensionsårene. I det omfang de ældre ikke foretager nedsparing,
10
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er det formentlig et udtryk for, at den løbende indkomst giver mulighed
for et forbrug, der af de fleste ældre opfattes som både tilstrækkeligt og
passende.
Ikke desto mindre repræsenterer de ældres formuer en – for dele af ældregruppen substantiel - forbrugsmulighed ud over den løbende indkomst,
som bør tages i betragtning i vurderingen af de ældres økonomiske vilkår.
I praksis kan et løbende forbrug af formue finde sted dels i form af forbrug af likvid formue (fx ved salg af obligationer eller aktier), dels i form
af belåning af friværdi i ejerbolig, fx ved såkaldte nedsparingslån.
Der er en høj grad af sammenfald mellem indkomstens niveau og formuens størrelse. De ældre med de højeste indkomster er generelt også de
mest formuende og har dermed størst mulighed for at supplere forbruget
ud af løbende indkomst med et vist formuefinansieret forbrug.
Men også i bunden af indkomstfordelingen findes der personer med så
stor formue, at den giver anledning til en ekstra årlig forbrugsmulighed af
en vis størrelse. En vis andel af de ældre, som målt alene på indkomsten
vurderes at være blandt de økonomisk svagest stillede, er således væsentligt bedre stillede, når muligheden for at supplere den løbende indkomst
med et årligt formueforbrug inddrages.
Det bemærkes, at analysen af de ældres muligheder for at supplere
løbende indkomst med et årligt formueforbrug er begrænset til afsnit 2.3 i
kapitel 2 samt afsnit 3.5 i kapitel 3. I alle andre sammenhænge indgår
formueforbrugsmuligheden ikke i opgørelsen af den disponible indkomst.

1.4. De økonomisk svagest stillede blandt de ældre
og i befolkningen som helhed
Der findes ikke en officiel fattigdomsgrænse i Danmark, som fx i USA. I
de fleste lande uden egentlige fattigdomsproblemer, herunder Danmark,
defineres lav indkomst relativt til den øvrige befolknings indkomster.
Det er imidlertid ikke uproblematisk at foretage en direkte sammenligning af indkomster på tværs af hele befolkningen. En betydelig del af
de observerede indkomstforskelle i befolkningen på et givet tidspunkt må
11
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således tilskrives det enkle forhold, at personer i forskellige aldre befinder
sig på forskellige stadier i livsforløbet. En umiddelbar sammenligning af
de løbende indkomster mellem eksempelvis studerende, erhvervsaktive og
pensionister er derfor vanskelig og må ses på baggrund af forskelle i
livssituationen, herunder fx typiske forskelle i opsparing og formue
mellem de forskellige livsstadier.
De opgjorte indkomster afspejler fx heller ikke det forhold, at en række af
de særlige økonomiske fordele, det offentlige og andre stiller til rådighed
for pensionisterne (og til dels til studerende mfl.), gives i form af diverse
rabatter mv. Det gælder fx muligheden for indefrysning af ejendomsskatter, nedsat licensbetaling samt rabatordninger i forbindelse med transport
og diverse kulturtilbud mv. Hertil kommer, at forbrugsbehovet selvfølgelig kan være forskelligt på tværs af aldersgrupper mv.
Ved sammenligning af indkomsterne for personer i familier af forskellig
størrelse og sammensætning er det nødvendigt at foretage en talmæssig
korrektion – en såkaldt ækvivalering - af indkomsterne for at tage højde
for stordriftsfordele forbundet med at være mere end én person i en
husholdning samt det forhold, at børn i familien skal forsørges af de voksnes indkomster.
Valget af metode til indkomstækvivalering har – sammen med den nærmere definition af lavindkomstgrænsen – nogen betydning for størrelsen
og sammensætningen af lavindkomstgruppen i befolkningen.
Boks 1.5. Afgrænsning af de økonomisk svagest stillede ældre
•

Der fokuseres på forskellige afgrænsninger af de økonomisk svagest stillede:
- de ældre med indkomster under 50 pct. af medianindkomsten i befolkningen
- de ældre med indkomster under 60 pct. af medianindkomsten i befolkningen
- de ældre med disponibel indkomst under folkepensionen efter skat

•

Herudover analyseres de økonomiske vilkår for de 10 pct. af de ældre med de
laveste indkomster.

•

I sammenligningen mellem enlige og par tillægges stordriftsfordelene en betydning svarende til, at et par kan opnå samme levestandard som en enlig for
godt 1½ gang den enliges indkomst. Det svarer omtrent til den betydning,
stordriftsfordele implicit tillægges ved fastsættelsen af folkepensionens satser
for hhv. enlige og gifte.
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Ofte tages udgangspunkt i indkomsten for personen præcis midt i
indkomstfordelingen - den såkaldte medianindkomst. Lavindkomstgrænsen defineres typisk som 50 pct. eller 60 pct. af medianindkomsten.
Tages der udgangspunkt i en lavindkomstgrænse på 50 pct. af medianindkomsten, skønnes ca. 242.000 personer, eller 4,7 pct. af hele befolkningen, at tilhøre lavindkomstgruppen. Under 4 pct. af lavindkomstgruppen,
svarende til knap 9.000 personer, er over 67 år. Således tilhører kun ca.
1,3 pct. af de over 67-årige lavindkomstgruppen. Lavindkomstgrænsen på
50 pct. af medianindkomsten svarer i 2001 til en disponibel indkomst på
knap 69.800 kr., hvilket er mindre end folkepensionen efter skat.
Boks 1.6. Personer med indkomster under 50 pct. af medianindkomsten
•

I alt tilhører knap 5 pct. af befolkningen lavindkomstgruppen.

•

3-4 pct. af børnene tilhører familier med relativ lav indkomst.

•

En meget lille andel af henholdsvis fuldt beskæftigede, efterlønsmodtagere,
førtidspensionister og ældre tilhører lavindkomstgruppen. Disse grupper er
underrepræsenterede i lavindkomstgruppen. Således tilhører kun ca. 1,3 pct. af
de over 67-årige lavindkomstgruppen givet ved 50 pct. af medianindkomsten.

•

Ca. en tiendedel af de selvstændige og de ledige tilhører lavindkomstgruppen.

•

Blandt de studerende tilhører ca. en tredjedel lavindkomstgruppen. De
studerende er dermed stærkt overrepræsenteret i lavindkomstgruppen.

Lægges grænsen for relativ lav indkomst i stedet ved 60 pct. af medianindkomsten, skønnes samlet set ca. 9 pct. af befolkningen, mod 6,9 pct.
af de over 67-årige, at tilhøre lavindkomstgruppen, dvs. også med denne
definition af lavindkomstgruppen er de ældre underrepræsenteret i lavindkomstgruppen.
Den disponible indkomst for over 67-årige – både enlige og par – som
ikke har hverken supplerende indkomster eller modtager særlige økonomiske ydelser, befinder sig på et niveau omtrent midt imellem henholdsvis 50 og 60 pct. af medianindkomsten.
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Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt de ti pct. af de ældre
med de laveste indkomster er ca. 77.200 kr. Det er 6.000 kr. højere end
gennemsnittet – på 70.900 kr. - for de ti pct. af de 25-59-årige, der har de
laveste indkomster.
De forskellige kriterier for afgrænsning af de økonomisk svagest stillede
blandt de ældre afgrænser vidt forskellige antal personer. Uanset afgrænsningen må mere end halvdelen af personerne i de forskellige afgrænsninger af lavindkomstgruppen vurderes at have bedre økonomiske vilkår,
end indkomsten isoleret set peger på, jf. tabel 1.1.
Tabel 1.1. De økonomisk svagest stillede ældre ved forskellige afgrænsninger, 2001
Metode for afgrænsning
Indkomst < 50 pct. af medianindkomsten i
befolkningen ..................................................
Indkomst < 60 pct. af medianindkomsten i
befolkningen ..................................................
Indkomst < nettofolkepensionen ....................

Antal ekskl. personer, der
Antal over 67- vurderes at have bedre
økonomiske vilkår
årige
---------antal personer-------8.800

2.000

45.200
12.800

15.800
3.700

Anm.: Andre forudsætninger om stordriftsfordelenes betydning kan give andre skøn for
gruppernes størrelse, jf. kapitel 3, tabel 3.11.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.

Årsager til at den målbare disponible indkomst ikke i fuldt omfang afspejler de reelle økonomiske vilkår, kan være rådighed over formue eller
boforhold, som giver anledning til at drage nytte af stordriftsfordele, uden
at dette afspejles i den opgjorte disponible indkomst, jf. boks 1.7.
Hertil kommer, at mellem en fjerdedel og halvdelen – afhængigt af
afgrænsningen - af de økonomisk svagest stillede blandt de ældre har atypiske indkomstforhold, enten i form af virksomhedsunderskud eller store
kapitaludgifter, eller fordi de er brøkpensionister. Sidstnævnte gruppe omfatter ældre, som ikke får udbetalt fuld folkepension, fordi de ikke har
haft bopæl i Danmark i samtlige de 40 år, der kræves for at opnå ret til
fuld folkepension. Nogle af brøkpensionisterne kan have indkomster fra
udlandet – eller særlige personlige tillæg - som ikke i fuldt omfang indgår
i den målte disponible indkomst.
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Kun mellem 5 og 25 pct. af de indledningsvist afgrænsede grupper med
lave indkomster kan ikke placeres i én af de ovennævnte grupper. For de
øvrige 75-95 pct. af de ældre med relativt set lave indkomster kan de økonomiske vilkår enten vurderes reelt at være bedre, end den opgjorte indkomst tilsiger, eller den lave disponible indkomst kan forklares ved atypiske indkomstforhold.
Boks 1.7. Årsager til, at de økonomiske vilkår er bedre end den målbare
indkomst antyder
•

Plejehjemsbeboere modtager ikke direkte boligydelse. Den betalte husleje
nedsættes i stedet med en rabat, der afhænger af pensionistens indkomst.

•

En andel af personerne i lavindkomstgrupperne deler husstand med én eller
flere andre personer, uden nødvendigvis at være i familie med disse. De har
dermed adgang til stordriftsfordele svarende til fordelene forbundet med at
være mere end én person i familien, og dermed reelt større forbrugsmuligheder, end indkomsten tilsiger.

•

En andel af personerne i lavindkomstgrupperne har inkl. forbrugsmuligheden
fra formue samlede forbrugsmuligheder på et niveau over lavindkomstgrænsen.

•

Personer, som har mistet ægtefællen/samleveren i løbet af året, vil af metodemæssige årsager typisk få beregnet en for lav indkomst som følge af skiftet i
samlivsstatus.

•

Samlet tilhører godt to tredjedele af de ældre i de alternative afgrænsninger af
lavindkomstgruppen én eller flere af ovennævnte undergrupper, og kan således vurderes at have bedre økonomiske vilkår, end den målbare indkomst
isoleret set peger på.

•

Når der ses bort fra personerne med bedre økonomiske vilkår, udgør enlige
knap to tredjedele af de økonomisk svagest stillede.

1.5. Offentlige overførsler til de ældre
Folkepensionen er den vigtigste indkomstkilde for de ældre. Den tjener
sammen med de øvrige økonomiske ydelser til de ældre det formål at sikre
et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag for de ældre, der ikke har private
indkomster i fornødent omfang. De offentlige ydelser til ældre bidrager
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herudover til at begrænse indkomstforskellene inden for gruppen af ældre
og mellem de ældre og andre befolkningsgrupper.
Nogle af de særlige ydelser gives kun til ældre, mens andre kan ydes til
alle, men gives til ældre efter gunstigere regler end for andre grupper.
Boks 1.8. Økonomiske ydelser til de ældre, 2003
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folkepension bestående af dels grundbeløbet, dels pensionstillægget
Boligydelse (gunstigere regler end for andre grupper)
Varmetillæg
Helbredstillæg
Personligt tillæg til særligt vanskeligt stillede
Tillæg som følge af højt kommunalt skatteniveau
Den supplerende engangsydelse til folkepensionister i 2003
Betaling for ophold på plejehjem (lavere husleje end andre grupper)
Børnetilskud (gunstigere regler end for andre grupper)
Reduceret ejendomsværdiskat (gunstigere regler end for andre grupper)
Mulighed for indefrysning af ejendomsskatter
Tilskud til installation af energibesparende foranstaltninger
Nedsat licens (gunstigere regler end for andre grupper)
Rabatordninger for eksempelvis offentlig transport og offentlige kulturtilbud
(gunstigere regler end for andre grupper)

Den relativt lige fordeling af forbrugsmulighederne mellem de ældre skyldes i høj grad, at indkomstforskellene udjævnes gennem den indkomstafhængige tildeling af folkepensionen – først og fremmest pensionstillægget - og andre overførsler fra det offentlige, så som boligydelse,
varme- og helbredstillæg. Målretningen af de økonomiske tilskud giver
således i samspil med skattesystemet anledning til en kraftig udjævning af
indkomsterne blandt de ældre.
Hertil kommer, at de ældres forbrugsmuligheder reelt er mere ligeligt
fordelt, end en analyse af de disponible indkomster kan vise. Det skyldes,
at en række af de særlige økonomiske fordele, det offentlige og andre
stiller til rådighed for de ældre, gives i form af diverse rabatter og dermed
ikke indgår i indkomsten. Det gælder fx muligheden for indefrysning af
ejendomsskatter, nedsat licensbetaling samt rabatordninger i forbindelse
med transport og kulturtilbud. Disse tilskud har relativt større betydning,
jo lavere den øvrige indkomst er.
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Det bemærkes endvidere, at helbredstillæg og personlige tillæg af tekniske
grunde ikke har kunnet indregnes i analysen af de disponible indkomster.
Boks 1.9. Betydningen af særlige ydelser til ældre
•

Udover folkepensionen ydes en række supplerende ydelser til ældre enten i form af
særlige indkomstoverførsler eller mere gunstige regler end for andre. Disse ydelser er
som hovedregel indkomstregulerede og behovsafhængige. Derimod er kun få af
ydelserne direkte formueafhængige.

•

De økonomisk svagest stillede blandt de ældre modtager i gennemsnit relativt lave
supplerende ydelser sammenlignet med ældrebefolkningen som helhed. Det kan
bl.a. dels skyldes, at udgiftsbehovet er relativt lavt, eksempelvis pga. lave boligudgifter, dels at udmålingskriteriet ikke er indrettet på særligt at tilgodese ældre med atypiske indkomstforhold, fx store renteudgifter.

•

Set i forhold til en fordeling af de disponible indkomster eksklusive værdien af de
supplerende ydelser aftager den gennemsnitlige størrelse af de supplerende ydelser
samlet set med voksende indkomst, dog sådan at en vis andel af de supplerende
ydelser tilfalder den økonomisk bedst stillede halvdel af især de enlige pensionister.

•

Set i forhold til en fordeling af de disponible indkomster inklusive værdien af de
supplerende ydelser er den gennemsnitlige størrelse af de supplerende ydelser samlet
set størst for ældre omkring midten af indkomstfordelingen. Dette gælder specielt
for de enlige.

•

Forskellen mellem de to fordelinger afspejler, at indkomstforskellene for de 50-60
pct. af de ældre med de laveste indkomster som udgangspunkt er ret små, hvorfor
relativt små forskelle i supplerende ydelser kan være bestemmende for den enkeltes
placering i indkomstfordelingen.

1.6. De ældres forbrug af offentlige serviceydelser
De ældre har, i lighed med den øvrige befolkning, mulighed for at
benytte en række offentlige servicetilbud, der som hovedregel stilles gratis
til rådighed for brugerne. Gennemsnitligt set er de ældres træk på den
offentlige service langt større end andre aldersgruppers serviceforbrug.
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Boks 1.10. Offentlige serviceydelser til de ældre
Tilbud, der i overvejende grad er rettet imod de ældre:
• Plejehjem
• Hjemmehjælp
• Ældreboliger
Serviceydelser der, gennemsnitligt set, benyttes mere af ældre end af andre befolkningsgrupper:
• Sygesikringsydelser inkl. medicintilskud
• Sygehusbenyttelse
Offentlig service, der kan benyttes af ældre og andre i samme omfang:
• Kulturtilbud inklusiv fritidsundervisning
• Kollektivt offentligt forbrug (transport, forsvar, domstole mv.)

Retten til at modtage offentlige serviceydelser betyder, at de forbrugsmuligheder, der er bestemt af indkomsten, ikke indskrænkes af, at behovet
for en række serviceydelser stiger med alderen. Derfor er det relevant som
supplement at vurdere de ældres samlede forbrugsmuligheder ved at indregne værdien af forbruget af offentlig service. Den samlede forbrugsmulighed kan således opgøres som disponibel indkomst tillagt forbruget af
offentlig service fratrukket betalingen af afgifter og ejendomsskatter.
Skattefinansieringen, som er alternativet til en forsikringsbaseret finansiering af sundhedsydelser og andre serviceydelser til de ældre, tilgodeser de
økonomisk svagest stillede, fordi beskatningen og de offentlige udgifter
samlet set giver anledning til stor omfordeling af forbrugsmuligheder.
Inddragelsen af offentlig service i beskrivelsen af det samlede forbrug viser
endvidere en kraftig omfordeling af forbruget mellem befolkningsgrupper
i forskellige aldre. De over 67-årige er den aldersgruppe, som har størst
fordel af de samlede offentlige servicetilbud, idet de af naturlige årsager
nyder godt af en stor del af sundheds- og ældreplejeydelserne.
Da sygehusforbruget stiger kraftigt med alderen, er de ældre i højere grad
end den øvrige befolkning afhængige af et velfungerende offentligt sygehusvæsen med kvalitet i behandlingen og korte ventelister. Et velfungerende sygehusvæsen har ikke blot stor betydning for de ældres velfærd
set under ét, men i særdeleshed for de svagest stillede blandt de ældre, idet
de benytter sygehusene mest.
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1.7. Indkomstforholdene blandt fremtidige generationer af ældre
Forskelle i de disponible indkomster mellem de ældre afspejler først og
fremmest forskelle i pensionisternes private indkomster; dvs. i kapitalindkomst og private pensionsindtægter, herunder arbejdsmarkedspensioner og ATP.
Udviklingen i indkomstforskellene blandt de ældre fremover afhænger
derfor dels af de ændringer i pensionsopsparingsmønsteret, særligt
arbejdsmarkedspensionsordningerne, der er sket i de senere år, dels af
eventuelle yderligere ændringer, der måtte finde sted fremover.
Indtil slutningen af 1980’erne var kun ca. en tredjedel af befolkningen i
den erhvervsaktive alder omfattet af arbejdsmarkedspensioner udover
ATP. Som led i overenskomstfornyelserne på en række centrale områder
oprettedes der fra og med starten af 1990’erne nye arbejdsmarkedspensionsordninger indenfor en række overenskomstområder, der ikke
hidtil havde været omfattet af sådanne. Op gennem 1990’erne optrappedes de nye ordninger, således at store dele af arbejdsmarkedet nu er
omfattet af pensionsordninger med bidragsprocenter på mellem 7,2 og
16,8 pct.
Hovedparten af de fremtidige pensionister, der har haft stabil tilknytning
til arbejdsmarkedet, vil dermed være omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger med dækningsgrader af en vis størrelse. For at sikre personer
med svingende, eller helt perifer, tilknytning til arbejdsmarkedet imod
væsentlig ringere indkomstforhold som ældre, er ATP-opsparingsordningen for overførselsmodtagere optrappet sideløbende med udvidelsen af
arbejdsmarkedspensionsordningerne for de beskæftigede. Desuden er en
ny opsparingsordning – Den supplerende Arbejdsmarkedspension – blevet indført for førtidspensionisterne.
En fremskrivning af udbetalingerne fra ATP viser, at ATP fremover får
endnu større betydning som supplement til folkepensionen end det er
tilfældet i dag. En tilsvarende fremskrivning af udbetalingerne fra arbejdsmarkedspensioner kan ikke foretages, fordi der ikke findes centrale data
for de enkelte personers pensionsindeståender.
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Boks 1.11. Arbejdsmarkedspensionernes fordelingsvirkninger fremover
•

Antallet af personer, som modtager pension fra ATP, vokser fra knap 500.000
i 2001 til lidt over 1 mio.kr. i 2018.

•

Andelen af folkepensionisterne, der modtager ATP, stiger fra knap 70 pct. i
2001 til ca. 93 pct. i 2018, og udbredelsen vil stige yderligere i de følgende år.
Samtidig stiger den gennemsnitlige ATP-pension.

•

Indførelsen af generelle arbejdsmarkedspensioner for en række overenskomstområder, ændringerne i ATP-ordningen op gennem 1990'erne, indførelsen af
den Særlige Pensionsopsparing samt indførelsen af den supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister betyder, at spredningen i
arbejdsmarkedspensionerne fremover bliver mindre.

1.8. Dækningsgrader for pensionister
Forholdet imellem den disponible indkomst efter pensioneringen og den
disponible indkomst inden pensioneringen er et mål for, hvor meget de
økonomiske vilkår ændrer sig for den enkelte ved skiftet fra at være
erhvervsaktiv til at være pensionist. Dette forhold benævnes almindeligvis
dækningsgraden.
Der er en betydelig samvariation mellem indkomster før og efter
pensionering, dog mest udpræget for personer med relativt høje
indkomster efter pensionering. Samtidig er der betydelige variationer i
dækningsgraderne. Blandt de 50-60 pct. af pensionisterne med de laveste
indkomster efter pensionering skyldes forskellene i den disponible indkomst som pensionist ikke primært forskelle i indkomsten før pensionering, men i mindst lige så høj grad forskelle i den effektive dækningsgrad
blandt andet som følge af den individuelle tildeling af supplerende ydelser
mv.
Pensionister, som kan henregnes til gruppen af økonomisk svagest stillede
ældre, må i sagens natur enten have en relativt lav dækningsgrad eller en
relativt lav indkomst før pensionering eller en kombination heraf. Den
betydelige spredning i såvel dækningsgraderne som indkomsterne før
pensionering peger netop på, at der er tale om en kombination af flere
faktorer.
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Analysen peger dog på, at dækningsgraderne for de økonomisk svagest
stillede blandt de 68-74-årige generelt er lavere end for gruppen under ét,
samtidig med at en ikke ubetydelig andel af de økonomisk svagest stillede
ældre har haft forholdsvis normale indkomster før pensionering. Det
bestyrker samlet set opfattelsen af, at det ofte er atypiske indkomstforhold
som pensionist, der er årsagen til at enkelte personer kan henregnes til
gruppen af økonomisk svagest stillede.
Boks 1.12. Hovedresultater om dækningsgrader for folkepensionister
•

Overordnet set er der en høj grad af samvariation mellem indkomster før og
efter pensionering. Langt de fleste med relativt høj disponibel indkomst efter
pensionering har også haft relativ høj indkomst før pensionering. Omvendt
kan personerne med relativt lav indkomst efter pensionering have haft meget
forskellige indkomstforhold før pensionering, idet relativt få dog har haft en
meget høj indkomst.

•

Der er gennemgående stor variation i dækningsgraderne. Således kan personer
med samme indkomst som pensionister have haft meget forskellige indkomster før pensionering.

•

Fordelt efter indkomsten før pensionering er dækningsgraderne gennemgående størst for pensionisterne med de laveste indkomster før pensionering og
falder med stigende indkomst op til midten af indkomstskalaen. Det skal ses i
sammenhæng med, at niveauet for indkomsten efter pensionering er stort set
uafhængigt af indkomsten før pensionering op til omkring midten af
indkomstskalaen.

•

Omvendt vokser dækningsgraderne gennemgående med indkomsten efter
pensionering, og der er således en tendens til, at de økonomisk svagest stillede
blandt de ældre har lavere dækningsgrader end de øvrige. Denne konklusion
kan drages med rimelig sikkerhed for den yngste del af de ældre (personer op
til 80 år), mens det ikke kan afgøres, om en tilsvarende tendens gælder for
den ældste del af befolkningen.

•

De gennemgående lave dækningsgrader for de økonomisk svagest stillede
pensionister skal ses i sammenhæng med, at en ikke ubetydelig del af gruppen
har haft forholdsvis normale indkomster før pensionering. Det bestyrker
samlet set opfattelsen af, at det ofte er atypiske indkomstforhold som
pensionist, der er årsagen til, at nogle ældre kan henregnes til gruppen af
økonomisk svagest stillede.
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Kapitel
De ældres økonomiske vilkår

2.1. Indledning
I dette kapitel analyseres de ældres økonomiske vilkår med udgangspunkt
i sammensætningen og fordelingen af indkomsterne. Ældre har imidlertid
i højere grad end den øvrige befolkning mulighed for at supplere den
løbende indkomst med forbrug af formue. Derfor betragtes også sammensætningen og fordelingen af de ældres formuer samt mulighederne for
formueforbrug for at give et fyldestgørende billede af de ældres forbrugsmuligheder.
Hovedresultaterne af analysen i kapitlet fremgår af boks 2.1.
Boks 2.1. Hovedresultater
•

Hovedparten af de ældre over 67 år har relativt ens indkomstforhold.

•

Fordelingen af indkomster er præget af, at langt de fleste ældre modtager
folkepension. Folkepensionen giver således et bundniveau for de ældres indtægter, og kun ganske få ældre har disponible indkomster, som ligger under
dette niveau.

•

Boligforholdene har stor betydning for de ældres økonomiske situation. Næsten halvdelen af de ældre har så ens indkomstforhold, at det er boligstøtten
1
eller lejeværdikorrektionen , der er afgørende for, præcis hvor i indkomstfordelingen, den enkelte befinder sig.

Fortsættes på næste side.

1

For personer i ejerbolig er den disponible indkomst tillagt et imputeret afkast af ejerboligen på 4 pct. af ejendomsværdien, jf. boks 2.2.
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Boks 2.1. Fortsat
•

Meget få ældre har nettogæld af betydning. Omvendt har en meget stor andel
kun et mindre formuebeløb i størrelsesordenen 10.000-50.000. I den modsatte ende af spektret er næsten 20 pct. af de enlige og 40 pct. af parrene
millionærer.

•

Der er en høj grad af sammenfald mellem indkomsternes niveau og formuens
størrelse. Ældre med de største indkomster har dermed generelt set også de
bedste muligheder for at supplere den løbende indkomst med formuefinansieret forbrug.

•

Der findes også i bunden af indkomstfordelingen personer med en betydelig
formue. Inddragelse af mulighederne for forbrug af formue har derfor stor
betydning, når man skal forsøge at vurdere hvilke ældre, der samlet set er økonomisk svagest stillet.

Beskrivelsen indledes med en analyse af sammensætningen og fordelingen
af de ældres indkomster i afsnit 2.2. I fremstillingen er det valgt at
beskrive henholdsvis enlige og personer i par hver for sig. Det skyldes, at
der er økonomiske fordele forbundet med at være mere end 1 person i en
husholdning – de såkaldte stordriftsfordele – og at det derfor ikke er
meningsfuldt at sammenligne enliges og parfamiliers indkomster direkte
ved fx blot at opgøre indkomsten pr. person og derefter lade alle personer
fra alle familiestørrelser indgå i samme fordeling.
I afsnit 2.3 analyseres de ældres muligheder for formueforbrug, herunder
sammenhængen med de ældres øvrige indkomstforhold samt alderens
betydning for det mulige formueforbrug. Analysen skal ses i sammenhæng med afsnit 2.4, hvor sammensætningen og fordelingen af de ældres
formuer studeres. Det bemærkes, at analysen af de ældres muligheder for
at supplere løbende indkomst med et årligt formueforbrug er begrænset
til afsnit 2.3 i kapitel 2 samt afsnit 3.5 i kapitel 3. I alle andre sammenhænge indgår formueforbrugsmuligheden ikke i opgørelsen af den disponible indkomst.
Der er en tendens til, at den disponible indkomst er lavere for de ældre
end for de yngre pensionister som følge af, at de ældste pensionister har
en lavere erhvervsindkomst samt lavere indkomster fra ATP og private
pensioner. Alderens betydning for indkomst- og formueforhold analyseres
i afsnit 2.5.
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Derudover har kønnet betydning for indkomstfordelingen blandt ældre af
to årsager. Dels som følge af forskelle i mænds og kvinders forudgående
arbejdsmarkedstilknytning, dels som følge af forskelle i gennemsnitsalder.
Analysen i afsnit 2.6 viser således, at der blandt ældre er en forskel på
mænds og kvinders bruttoindkomst (inkl. lejeværdikorrektion) på godt 7
pct., hvoraf forskelle i aldersfordelingen forklarer godt 2 pct. Derimod er
der næsten ingen forskel på enker (enkemænd) og andre enliges økonomiske situation.
Der er betydelige forskelle i de økonomiske karakteristika for boligejere
og lejere blandt de ældre. Den disponible indkomst for lejere er i gennemsnit 25-30 pct. mindre end indkomsten for ejere. Fratrukket lejeværdikorrektionen er forskellen dog væsentlig mindre for parrene, og enlige lejere
har da i gennemsnit højere disponible indkomster. Forskellene i de økonomiske karakteristika for de to grupper bliver analyseret i afsnit 2.7.
Indvandrere udgør 3 pct. af de over 67-årige. Gruppen af indvandrere er
ikke særlig homogen med hensyn til fordelingen af indkomster og
formuer. Indvandrere er således kraftigt overrepræsenteret blandt over 67årige med de laveste indkomster, men samtidig er indvandrere også
overrepræsenteret en smule blandt ældre med de højeste indkomster.
Nogenlunde samme tendenser gør sig gældende for fordelingen af nettoformuen. Indvandreres økonomiske situation betragtes i afsnit 2.8.

2.2. Sammensætning og fordeling af de ældres indkomster
Flertallet af de ældre har forholdsvis ens indkomster. Særligt blandt de
enlige ældre, jf. figur 2.1.a, er variationen i indkomsternes størrelse meget
begrænset, således har ca. 72 pct. af de enlige disponible indkomster
imellem 70.000 og 130.000 kr.
Langt de fleste over 67-årige2 er berettigede til folkepension. Idet folkepensionen sikrer enlige pensionister en disponibel indkomst på ca. 75.300
kr., og dermed danner en effektiv ”bund” under de ældres indkomster,
2

Analysen omfatter ikke 67-årige, da disses indkomst typisk er en blanding af indkomstforholdene før og efter overgangen til folkepension. Se appendiks 2.1 for en sammenligning af karakteristika for henholdsvis de 67-årige og over 67-årige.
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har kun yderst få enlige ældre disponible indkomster under 70.000 kr.
om året. Spredningen i indkomsterne er noget større over gennemsnittet,
men alligevel har kun ca. 15 pct. af de enlige disponible indkomster over
150.000 kr.
Figur 2.1. Fordeling af disponibel indkomst for over 67-årige, 2001
a. Enlige

b. Par, begge o. 67 år
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Anm.: I hele notatet er personerne enheden, men med indkomster og formuer for hele
familien. Datagrundlag og metode (fx anvendte indkomst- og formuebegreber
mv.) er beskrevet i appendiks 2.1. Antallet af personer er markeret for hvert
interval af 5.000 kr.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.
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Boks 2.2. Opgørelsen af disponible indkomster
Analyserne i dette og de følgende kapitler tager udgangspunkt i repræsentative lovmodeldata for den danske befolkning i 2001. Kvaliteten og omfanget af disse data
indebærer, at stikprøveusikkerhed ikke påvirker resultaterne i større omfang.
Indkomsten er opgjort på C-familieniveau og derefter fordelt på familiens medlemmer. C-familien kan bestå af en enlig voksen, et ægtepar eller et papirløst samlevende par, alle med eller uden hjemmeboende børn under 18 år.
For hver person i stikprøven findes oplysninger om de faktiske registrerede indkomster, fradrag, direkte skatter og overførsler fra det offentlige. Den disponible
indkomst opgøres som:
Disponibel indkomst
=
personlig indkomst (social- og private pensioner, løn, virksomhedsoverskud mv.)
+ /- nettokapitalindkomst (renteindtægter og –udgifter mv.)
+
aktieindkomst (efter personskattelovens § 8a stk. 2)
+
skattefrie offentlige overførsler (boligydelse, varmetillæg mv.)
+
(for ejere) imputeret afkast af ejerbolig
indbetalinger til pensionsordninger
arbejdsmarkedsbidrag
indkomstskat
ejendomsværdiskat
Den disponible indkomst omfatter så vidt muligt alle relevante typer af offentlige
indkomstoverførsler, herunder boligydelse og varmetillæg. Centralt registrerede
oplysninger om helbredstillæg og personlige tillæg er imidlertid af en sådan beskaffenhed, at disse ydelser ikke har kunnet indregnes i den disponible indkomst.
Hertil kommer, at en række af de særlige økonomiske fordele, det offentlige og andre stiller til rådighed for de ældre, gives i form af diverse rabatter, som heller ikke
indgår i indkomsten. Det gælder fx muligheden for indefrysning af ejendomsskatter, nedsat licensbetaling samt rabatordninger i forbindelse med transport, kultur
mv.
Generelt kan personer med samme disponible indkomst have forskellig levefod
som følge af forskellige udgiftsbehov. For pensionister ydes en række målrettede
tilskud til hel eller delvis dækning af disse behov. Boligydelse og varmetillæg er
medtaget i den disponible indkomst, fordi pensionisterne har mulighed for at tilpasse disse udgifter, og udgifterne må således anses for at være en del af pensionisternes samlede forbrugsvalg.
For at sikre sammenlignelighed imellem ejeres og lejeres disponible indkomster
forøges ejernes kapitalindkomst med et imputeret afkast af ejerboligen, en såkaldt
økonomisk lejeværdi. Det imputerede afkast forudsættes at udgøre 4 pct. af ejendomsvurderingen, hvilket svarer til fremgangsmåden i Fordeling og incitamenter
2002.
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Blandt par, hvor begge er over 67 år, jf. figur 2.1.b, er der lidt større
variation i indkomsterne, men dog har ca. 64 pct. disponible indkomster
mellem 120.000 og 200.000 kr. Indkomstforholdene for personer over 67
år, som har en yngre ægtefælle, er beskrevet i appendiks 2.2, jf. boks 2.3.
Boks 2.3. Enlige og par
I beskrivelsen af sammensætningen og fordelingen af de ældres indkomster er det
valgt at beskrive henholdsvis enlige og personer i par hver for sig. Det skyldes, at
der er økonomiske fordele forbundet med at være mere end 1 person i en
husholdning – de såkaldte stordriftsfordele – og at det derfor ikke er rimeligt at
sammenligne enliges og parfamiliers indkomster ved fx blot at opgøre indkomsten
pr. person og derefter lade alle personer fra alle familiestørrelser indgå i samme
fordeling.
Der skelnes ikke imellem gifte og samlevende par, men derimod skelnes der
imellem par, hvor begge er over 67 år, og par, hvor den ene er yngre. Der er noget
større variation i indkomstforholdene for par, hvor den ene er yngre end 67 år,
end for par, hvor begge er pensionister. Det skyldes, at der er langt større
indkomstforskelle blandt personer i den erhvervsaktive alder end blandt
pensionisterne. Da aldersforskellen imellem parterne i et par typisk er lille, er det
ofte kun i ganske få år, et par består af én over og én under 67 år.
Indkomstforholdene for disse blandede par er derfor karakteriseret ved, at ikkepensionistens økonomiske omstændigheder er af afgørende betydning for parrets
samlede indkomst. Derfor er det valgt at beskrive sammensætningen og
fordelingen af de blandede pars indkomster særskilt i appendiks 2.2.

Enlige over 67 år har i 2001 en gennemsnitlig disponibel indkomst på
121.700 kr. efter skat. Hovedindkomstkilden er folkepensionen, der i
gennemsnit udgør 94.600 kr. og dermed ca. 56 pct. af den samlede indkomst før skat. Gruppen har i gennemsnit private pensioner på 32.700
kr., svarende til knap en femtedel af den samlede indkomst jf. tabel 2.1.
Blandt de enlige udgør boligydelsen og lejeværdikorrektionen i gennemsnit lige store andele af forbrugsmulighederne, nemlig ca. 11.000 kr. eller
ca. 9 pct. af den disponible indkomst.
Den gennemsnitlige disponible indkomst for par, hvor begge er over 67 år,
udgør ca. 206.200 kr. Social pension udgør samlet set lidt mindre end
halvdelen af indkomsten før skat blandt par, hvor begge er over 67 år, og
er dermed også i denne gruppe hovedindkomstkilden, men bidrager i
mindre grad end for enlige til den samlede indkomst. Private pensioner
udgør derimod en noget større andel af den samlede indkomst – lidt mere
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end en fjerdedel af indkomsten før skat - end blandt de enlige. En del af
disse forskelle skyldes, at parrene i gennemsnit er yngre end de enlige.
Tabel 2.1. Gennemsnitsindkomster for over 67-årige, 2001
Gennemsnitsindkomst
Bruttoindkomst (inkl. lejeværdikorrektion) ..................
Social pension ..............................................................
Boligydelse ...................................................................
Varmetillæg..................................................................
Andre overførsler..........................................................
Erhvervsindkomst.........................................................
ATP .............................................................................
Privat pension ..............................................................
Anden privat indkomst.................................................
Lejeværdikorrektion .....................................................
Nettokapitalindkomst ..................................................
Skat..............................................................................
Disponibel indkomst med lejeværdikorrektion .............
Disponibel indkomst uden lejeværdikorrektion ............
Antal personer ..............................................................

Enlige over
Par, begge
67 år
over 67 år
-------1.000 kr.------169,7
289,0
94,6
140,4
10,7
3,8
0,9
0,8
0,1
0,1
3,7
12,2
3,8
9,8
32,7
73,5
1,0
1,9
11,8
26,5
11,2
21,8
48,0
82,8
121,7
206,2
109,9
179,7
351.000
239.500

Anm.: I hele rapporten er personerne enheden, men med indkomster og formuer for hele
familien. Fradrag for indbetalinger til kapitalpensioner er fratrukket i den
disponible indkomst, men er ikke vist i tabellen.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

For parrene udgør boligydelse gennemsnitligt en langt mindre andel af
indkomsten end for de enlige, i gennemsnit ca. 3.800 kr. svarende til
knap 2 pct. af den disponible indkomst. Lejeværdikorrektionen udgør
knap 13 pct. af den opgjorte indkomst og dermed en langt større andel
heraf end boligydelsen. Forskellene i betydningen af boligydelse og lejeværdikorrektion afspejler dels, at en større andel af parrene bor i ejerbolig
end det er tilfældet for de enlige samtidig med at ejerboligerne gennemsnitligt er større, dels at boligydelsesreglerne indebærer, at langt flere
enlige end par modtager boligydelse.
For enlige over 67 år er spredningen i den disponible indkomst forholdsvis lille blandt de to tredjedele, der har de laveste indkomster, jf. figur 2.2.
I 1. decil er den disponible indkomst dog lidt lavere end i 2.-6. decil, i
gennemsnit 73.000 kr. mod 89.000 til 112.000 kr., og således lidt mindre end nettoværdien efter skat af den fulde folkepension, som i 2001
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udgør 75.300 kr. Fra 7. til 10. decil øges den gennemsnitlige disponible
indkomst fra 119.000 til 237.000 kr.
Figur 2.2. Indkomst før og efter skat, enlige over 67 år, 2001
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Anm.: I figuren er personerne rangordnet efter størrelsen af den disponible indkomst
således at de ti pct., der har de laveste indkomster, befinder sig i 1. søjle, svarende
til 1. decil osv.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Bortset fra personerne med de 10 pct. laveste indkomster modtager stort
set alle fuld folkepension blandt de to tredjedele af de enlige, der har de
laveste indkomster, jf. figur 2.3. Placeringen i 2.-6. decil afgøres stort set
udelukkende af størrelsen af den udbetalte boligydelse, subsidiært af den
medregnede lejeværdikorrektion, og dermed i høj grad af boligforholdene.
Privat pension og kapitalindkomst yder ikke et væsentligt bidrag til den
samlede indkomst blandt de enlige i 1.-7. decil, som således ikke har nævneværdige indkomster udover de offentlige overførsler i form af pension
og boligydelse. I midten af indkomstfordelingen udgør boligydelsen gennemsnitligt op til 15 pct. af den samlede indkomst før skat hvilket skal ses
i sammenhæng med, at boligydelsen er skattefri.
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Figur 2.3. Bruttoindkomstens sammensætning, enlige over 67 år, 2001
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Blandt tredjedelen af de enlige ældre med de højeste indkomster spiller
kapitalindkomster, lejeværdikorrektion og ganske særligt private pensionsindkomster en langt større rolle, og modstykket hertil er, at den sociale
pension er delvist aftrappet på grund af supplerende indkomster. Blandt
de ti pct. med de højeste indkomster udgør privat pension således knap
halvdelen af indkomsten før skat, men også erhvervsindkomst yder et
signifikant bidrag til indkomsten blandt personerne i denne gruppe.
Blandt parrene, hvor begge er over 67 år, er indkomsterne før skat stort set
på samme niveau for den halvdel af gruppen, der har de laveste indkomster, jf. figur 2.4. I 1. decil er den gennemsnitlige disponible indkomst
127.000 kr., hvilket er lidt lavere end i 2. decil. Det er dog noget højere
end nettoværdien af den fulde folkepension efter skat, som for et par
udgør 117.400 kr. i 2001.
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Figur 2.4. Indkomst før og efter skat, par, begge over 67 år, 2001
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Boligydelsen har forholdsvis lille betydning for parrenes økonomiske
situation, uanset indkomstens niveau, jf. figur 2.5. I ingen af indkomstgrupperne overstiger den 10.000 kr. i gennemsnit. Blandt tredjedelen
med de laveste indkomster er de private indkomster ikke af stor betydning. Privat pension er derimod en betydende indkomstkilde for personer
i den øverste halvdel af indkomstfordelingen, og blandt de ti pct. med de
største indkomster udgør private pensioner knap 45 pct. af indkomsten
før skat, mens erhvervsindkomster udgør omkring 10 pct.
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Figur 2.5. Bruttoindkomstens sammensætning, par, begge over 67 år,
2001
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

2.3. Formue og de ældres forbrugsmuligheder
En stor del af de ældre har betydelige formuer enten i form af finansielle
aktiver (obligationer, aktier, bankindeståender mv.) eller friværdi i ejerboligen, jf. afsnit 2.4.
Disse formuer3 repræsenterer en forbrugsmulighed ved siden af den løbende indkomst, de ældre har i form af social pension, private pensioner,
boligydelse m.m. Derfor tilbyder de finansielle markeder også diverse finansielle arrangementer, som fx muliggør et gradvist forbrug af en vis
andel af friværdien i ejerboligen.

3

Formueopgørelsen omfatter ikke pensionsformuer. Disse udbetales i løbet af pensionistårene, således at afkast samt nedsparing indgår i indkomstopgørelsen.
33

Ældres økonomiske vilkår

Den enkelte kan vælge at forbruge formuen løbende eller at lade formuen
stå stort set urørt, enten ud fra ønsket om at efterlade midler til arvinger
eller af forsigtighedshensyn. Men uanset hvad den enkelte vælger, ændrer
det ikke ved, at de ældres økonomiske muligheder ikke kan vurderes
uafhængigt af muligheden for at supplere den løbende indkomst med et
løbende forbrug af formuen.
Modstykket hertil er, at formuen indgår i udmålingskriterierne for visse af
de sociale ydelser til ældre, eksempelvis boligydelse, jf. kapitel 4, afsnit 4.3.
I det følgende gives en beskrivelse af fordelingen af forbrugsmulighederne
inkl. bidrag hertil fra formuen. Der er beregnet et muligt årligt formueforbrug, som svarer til, at formuen først ville være opbrugt efter 2 gange
personens forventede restlevetid. Udfra størrelsen af henholdsvis den
finansielle nettoformue og friværdien i ejerboligen samt antagelser om
forrentning mv. beregnes to annuiteter, som sikrer, at der i hver periode
kan forbruges nøjagtig det samme beløb4 af formuen, jf. appendiks 2.3.
Der er en høj grad af sammenhæng mellem de ældres indkomst og formue. Det indebærer, at ældre med den højeste indkomst i gennemsnit
også har mulighed for det største formueforbrug, jf. figur 2.6. Der er
ligesom for indkomsterne mindre variation i mulighederne for formueforbrug blandt ældre i de laveste indkomstdeciler.
For enlige varierer det mulige årlige formueforbrug fra 7.000 kr. i gennemsnit i 1. indkomstdecil til 14.000 kr. årligt i 6. indkomstdecil, jf. figur
2.6.a. Det mulige formueforbrug er væsentligt større i 7.-9. decil, 2031.000 kr., mens det i 10. indkomstdecil udgør 77.000 kr. årligt. For de
enlige bidrager friværdibelåning og forbrug af anden formue med næsten
lige store beløb til det samlede mulige formueforbrug.
For parrene ses et nogenlunde tilsvarende mønster i fordelingen af muligt
formueforbrug mellem indkomstdecilerne, jf. figur 2.6.b. For parrene i 1.5. decil er friværdibelåning den væsentligste kilde til muligt formueforbrug, mens der i de øvrige deciler er en mere lige fordeling mellem de to
kilder til muligt formueforbrug.

4

Bestående af dels årets afkast efter skat, dels en andel af selve formuen.
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Figur 2.6. Bidrag til samlet årlig forbrugsmulighed fra formue, personer
over 67 år fordelt på indkomstdeciler, 2001
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Der er endvidere en klar sammenhæng mellem alder og muligt
formueforbrug, jf. figur 2.6.c og 2.6.d. Sammenhængen skyldes, at de
ældste i sagens natur har en kortere forventet restlevetid, hvilket muliggør,
at de kan forbruge en større andel af formuen hvert år. Andelen af det
samlede mulige formueforbrug, som hidrører fra belåning af friværdi, er
væsentlig mindre for de ældste end for de yngste. Det skyldes, at en
mindre andel af de ældste ejer deres bolig.
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Figur 2.7. Spredningen i den samlede forbrugsmulighed fra formue,
personer over 67 år, 2001
a. Enlige, fordelt efter indkomst

b. Par, begge over 67 år, fordelt efter indkomst
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Anm: N, M, Ø angiver den årlige forbrugsmulighed fra formue for henholdsvis nedre
kvartil, median og øvre kvartil. Det vil sige, at indenfor hvert indkomstdecil har
25 pct. af pensionisterne mulighed for et formueforbrug svarende til N eller
derunder. De næste 25 pct. har mulighed for et formueforbrug på beløb mellem
N og M. 25 pct. har mulighed for et formueforbrug på beløb mellem M og Ø,
mens de sidst kan forbruge et beløb, der er lig med eller højere end Ø.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Selvom der er en klar sammenhæng mellem indkomstfordelingen og formuefordelingen, er der også en vis formuespredning inden for hvert
indkomstdecil. Helt op til 6. decil har halvdelen af de enlige således kun
mulighed for et beskedent formueforbrug, jf. figur 2.7.a. Situationen er
gunstigere for parrene, hvor mere end halvdelen i alle indkomstdecilerne
har mulighed for et vist formueforbrug, jf. figur 2.7.b.
Hvis den disponible indkomst forøges med det mulige formueforbrug,
fremkommer en samlet forbrugsmulighed, der gennemsnitlig er større
end den disponible indkomst, jf. figur 2.8. En fordeling af denne samlede
forbrugsmulighed afviger en smule fra fordelingen af den disponible indkomst. Personer med relativt stor formue i forhold til gennemsnittet i den
indkomstdecil, de tilhører, vil rykke op i fordelingen af samlede forbrugsmuligheder, mens personer med relativt lille formue vil rykke ned.
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Figur 2.8. Samlet forbrugsmulighed inkl. formuebidrag, 2001
a. Enlige, fordelt efter indkomst
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b. Par, begge over 67 år
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Anm.: Afkastet af formuen indgår i den disponible indkomst. jf. boks 2.1.
Forbrugsmuligheden inkl. formuebidrag inkluderer både afkast af formuen og
nedsparing, jf. appendiks 2.3.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Inddragelse af muligt formueforbrug øger således ikke blot den samlede
variation i forbrugsmulighederne som følge af, at ældre med de største
indkomster typisk også har mulighed for det største formueforbrug, men
medfører også en rokering blandt enkeltindivider i ældregruppen. Ældre,
der alene bedømt ud fra indkomstforholdene hører til blandt de
økonomisk svagest stillede, kan således med inddragelse af muligt
formueforbrug vise sig at være mindre ringe stillet og omvendt.
Inddragelse af muligt formueforbrug er derfor en væsentlig parameter, når
gruppen af økonomisk svagest stillede ældre skal afgrænses, jf. tabel 2 i
appendiks 2.3.
For en sammenligning af forskellige benyttede indkomstbegreber henvises
til boks 2.4.
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Boks 2.4. Forskellige indkomstbegrebers afgrænsning
•

Disponibel indkomst opgøres som skattepligtig indkomst (inkl. evt. negativ
nettokapitalindkomst) tillagt imputeret afkast af ejerbolig og skattefrie offentlige overførsler og fratrukket indkomstskat og ejendomsværdiskat, jf. boks
2.2.

•

Forbrugsmulighed inkl. bidrag fra formue opgøres som løbende disponibel
indkomst tillagt et beløb svarende til en annuitet, der forbruger formuen i
løbet af en periode på 2 gange den enkeltes forventede restlevetid.

•

Disponibel indkomst tillagt forbrug af offentlig service opgøres som disponibel
indkomst tillagt værdien af den forbrugte offentlige service og fratrukket betalte afgifter, jf. omtale i kapitel 5.

•

Beregningsmæssig indkomst ved tildeling af sociale ydelser udgør som hovedregel
summen af personlig indkomst, positiv nettokapitalindkomst og aktieudbytte
udover 5.000 kr., jf. omtale i kapitel 4.

2.4. Sammensætning og fordeling af de ældres formuer
Mens de ældres indkomster er relativt ligeligt fordelt, jf. afsnit 2.1, er
fordelingen af de opgjorte formuer mere ulige. Koncentrationen af personer med nettoformuer i intervallet 0-50.000 kr. er dog høj, især for enlige, jf. figur 2.9. Stort set ingen har nettogæld i nævneværdig størrelsesorden. Det er således under 5 pct. af de enlige og under 4 pct. af personerne
i parrene, som har nettogæld, og kun godt 1 pct. har nettogæld på over
50.000 kr. Til gengæld er der store forskelle på størrelsen af formuerne
blandt de ældre, som har positiv nettoformue.
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Figur 2.9. Formuefordeling blandt personer over 67 år, 2001
b. Par, begge over 67 år
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Anm: Figuren er afskåret ved en formue på 1 mio.kr., men der er et betydeligt antal
personer, der har formuer over dette beløb.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

På grund af den ulige formuefordeling er gennemsnitstal for formuerne
ikke velegnede til at beskrive formuesituationen for en typisk pensionist.
Gennemsnitstallene kan derimod give et indblik i, hvordan de ældres
samlede formue er sammensat. Enlige over 67 år har en gennemsnitlig
nettoformue5 på 599.000 kr., jf. tabel 2.2. Beholdningen af obligationer,
aktier og pantebreve samt indeståender i pengeinstitutter udgør i gennemsnit 316.000 kr. Ejendomsaktiver udgør 339.000 kr. og de samlede passiver 56.000 kr.

5

Omfatter ejendomsaktiver (bolig eller erhvervsejendom), indeståender i pengeinstitutter, obligationer, pantebreve, aktier samt gæld til penge- og realkreditinstitutter. Indefrosne kommunale ejendomsskatter, som kan sammenlignes med prioritetsgæld, udgør i
alt 2,1 mia.kr. ultimo 2001. Gæld i form af indefrosne ejendomsskatter indgår ikke i
nettoformuen. Kontantbeholdninger samt værdi af bil, lystbåd, indbo m.m. er ligeledes
ikke inkluderet. Oplysninger om formuer stammer fra kontroloplysninger indberettet til
ligningsmyndighederne. Der er derfor en større usikkerhed om oplysningernes kvalitet
end for indkomsterne. Som tidligere nævnt omfatter formueopgørelsen ikke pensionsformuer.
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Tabel 2.2. Sammensætning af gennemsnitsformue, 2001
Gennemsnitsformue
Boligformue ....................................................
Andre ejendomsaktiver ....................................
Andre aktiver...................................................
Passiver ...........................................................
Nettoformue, i alt ...........................................

Enlige over
Par, begge
67 år
over 67 år
-------1.000 kr.------293,5
656,8
45,2
100,0
316,1
549,1
55,6
139,0
599,2
1.166,8

Anm.: Boligformuen er beregnet på baggrund af personernes ejerandele af beboelse eller
sommerhus mv. og vurderingen af disse ejendomsaktiver. Andre ejendomsaktiver
er beregnet som forskellen mellem ejendomsaktiverne i modelbefolkningen og
den beregnede boligformue og består hovedsagelig af ejendomsaktiver i forbindelse med virksomhed.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Par, hvor begge er over 67 år, har i gennemsnit en nettoformue på knap
1,2 mio.kr. Sammenlignet med de enlige har parrene en lidt større andel
af ejendomsaktiver. Disse udgør i gennemsnit ca. 757.000 kr. for parrene,
mens andre aktiver udgør 549.000 kr.
For de enlige er det kun i 1. formuedecil, dvs. blandt de 10 pct. mindst
formuende, at gennemsnitsformuen er negativ. Op til 3. formuedecil er
formuen imidlertid beskeden og mindre end godt 30.000 kr. Derefter
vokser den støt fra i gennemsnit 57.000 kr. i 4. formuedecil til i gennemsnit knap 3 mio.kr. i 10. formuedecil, jf. figur 2.10.
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Figur 2.10. Sammensætning og fordeling af formuer på formuedeciler,
enlige over 67 år, 2001
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

De rigeste knap 20 pct. af de enlige over 67 år er millionærer. I alle formuedeciler med betydelige formuer er aktiverne fordelt nogenlunde jævnt
på boligformue og andre aktiver. I ingen af formuedecilerne udgør boligformuen således mere end 68 pct. af den samlede nettoformue.
Også for par er den gennemsnitlige nettoformue kun negativ i 1. formuedecil. Nettoformuen vokser noget mere jævnt end for de enlige og udgør i
gennemsnit næsten 5 mio.kr. blandt de rigeste 10 pct. Generelt udgør
boligformuen en større andel af den samlede nettoformue end for enlige.
I 3.-7. formuedecil udgør boligformuen således gennemsnitligt over 80
pct., jf. figur 2.11.
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Figur 2.11. Sammensætning og fordeling af formuer, par, begge over 67
år, 2001
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Der er som tidligere nævnt en relativ tæt sammenhæng mellem de ældres
indkomst- og formueforhold. Der er dog samtidig betydelige forskelle på
formueforholdene for ældre inden for samme indkomstdecil, jf. figur 2.12
og 2.13. Helt op til 5. indkomstdecil har halvdelen af de enlige således
kun en beskeden formue. Omvendt har 25 pct. af de enlige i 3. indkomstdecil en formue på over 400.000 kr.
Den store spredning i 10. indkomstdecil skal ses i lyset af, at medianformuen i dette decil er markant højere end i de øvrige indkomstdeciler. For
enlige udgør den således 1,7 mio.kr. i 10. decil sammenlignet med knap
700.000 kr. i 9. decil. Øvre formuekvartil i 10. indkomstdecil udgør 2,7
mio.kr.
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Figur 2.12. Formuespredning fordelt efter indkomstens størrelse, enlige
over 67 år, 2001
a. Nettoformue

b. Boligformue og likvid formue
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Nedre formuekvartil er i ingen af indkomstdecilerne negativ, da det som
tidligere nævnt kun er en meget lille andel af de ældre, der har nettogæld
af betydende størrelsesorden.
For enlige er det kun i 10. indkomstdecil, at nedre formuekvartil er af en
betydelig størrelsesorden, mens det for parrene også gælder for 8. og 9.
samt til dels 5.-7. indkomstdecil.
Figur 2.13. Formuespredning fordelt efter indkomstens størrelse, par,
begge over 67 år, 2001
a. Nettoformue

b. Boligformue og likvid formue
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Betragtes opdelingen af formuen i boligformue og likvid formue, er det
bemærkelsesværdigt, at det blandt de enlige i 5. og 6. indkomstdecil er en
meget lille andel, som har boligformue. Det skyldes formentlig, at pla43

Ældres økonomiske vilkår

ceringen i 2.-6. decil stort set udelukkende afgøres af størrelsen af den
udbetalte boligydelse subsidiært af den medregnede lejeværdikorrektion,
og dermed i høj grad af boligforholdene, jf. afsnit 2.2. 5. og 6. indkomstdecil domineres således af lejere uden boligformue.
Blandt de enlige i 8.-10. indkomstdecil er der mange med forholdsvis
store boligformuer. Det er formentlig for en stor dels vedkommende
enker (og enkemænd), der har beholdt ejerboligen efter ægtefællens død.
Blandt parrene er formuesammensætningen nogenlunde konstant over
indkomstfordelingen, jf. figur 2.13. Boligformuen er generelt det dominerende aktiv. I alle indkomstdeciler er medianen for boligformuen således
større end medianen for den likvide formue.

2.5. Alder og indkomst- og formueforhold blandt de
ældre
Der er en tendens til, at den disponible indkomst er lavere for de ældre
end for de yngre over 67 år, jf. figur 2.14. Denne tendens gælder såvel for
de enlige som for parrene. Som følge heraf er andelen af over 75-årige lidt
større i bunden af indkomstfordelingen end i toppen. I 1. decil er således
henholdsvis halvdelen af personerne i par og 68 pct. af de enlige over 75
år. I 10. decil er andelene derimod henholdsvis 57 pct. og 38 pct.
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Figur 2.14. Gennemsnitlig disponibel indkomst, 2001. Indeks, gennemsnit for 68-70-årige = 100
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Anm.: Der er anvendt 3-årigt glidende gennemsnit, idet antallet af observationer i hver
årgang er relativt lavt. De markerede aldre referer til sidste årgang i det 3-årige
glidende gennemsnit. Parrene er rubriceret efter ældste persons alder. Den statistisk usikkerhed vedrørende par, hvor begge personer er over 85 år, er for høj til at
fortsætte figuren længere end til det 85. år.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Den disponible indkomst for personer i par, hvor begge er over 67 år, er i
gennemsnit 5 pct. højere for de 68-75-årige end for de over 75-årige, jf.
tabel 2.3. Det skyldes især den private pension, der i gennemsnit udgør
81.000 kr. for 68-75-årige i par, men kun 65.000 kr. for par over 75 år.
Også erhvervsindkomst og ATP bidrager til indkomstforskellen. Omvendt betyder den lavere erhvervsindkomst og lavere private pension, at
skattebetalingen bliver mindre for de over 75-årige.
De med alderen faldende pensionsbeløb fra ATP er en følge af, at ATP
først blev indført i 1964. De yngste pensionistårgange har således haft
mulighed for at indbetale til ordningen i flere år samtidig med, at en med
årene voksende andel af pensionisterne har foretaget indbetalinger. Tilsva45
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rende forhold gør sig gældende med hensyn til privat pension samtidig
med, at bidragsprocenten i visse pensionsordninger har været stigende
således, at de yngre årgange har indbetalt relativt større beløb pr. år.
Tabel 2.3. Gennemsnitsindkomst fordelt på alder og familiekategori,
2001
Alder, år
Social pension ..........................................
Boligydelse ...............................................
Varmetillæg..............................................
Andre overførsler......................................
Erhvervsindkomst.....................................
ATP .........................................................
Privat pension ..........................................
Anden privat indkomst.............................
Lejeværdikorrektion .................................
Nettokapitalindkomst ..............................
Skat..........................................................
Disp.indk. m.lejeværdikorrektion .............
Disp. indk.u. lejeværdikorrektion .............
Antal personer ..........................................

Enlige
Par, begge over 67 år
68-75
over 75
68-75
over 75
-----------------1.000 kr.----------------92,4
95,9
138,5
142,5
9,9
11,2
3,5
4,2
0,7
1,0
0,7
0,9
0,2
0,1
0,2
0,1
6,7
2,0
17,1
6,6
5,9
2,6
12,2
7,0
39,8
28,9
80,8
64,9
0,9
1,0
1,8
2,0
13,4
10,9
28,5
24,2
11,6
11,0
17,1
27,3
52,7
45,4
86,7
78,2
126,7
118,9
210,6
201,0
113,3
108,0
182,0
176,9
125.000 226.000 129.500 110.000

Anm.: Fradrag for indbetalinger til kapitalpensioner er fratrukket i den disponible indkomst, men er ikke vist i tabellen.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Den disponible indkomst for enlige er knap 7 pct. højere for de 68-75årige end for de over 75-årige. Forklaringsfaktorerne er som for parrene
privat pension, erhvervsindkomst og ATP.
Der er derimod ingen markant forskel i de gennemsnitlige nettoformuer
for de over 75-årige sammenlignet med de 68-75-årige, jf. tabel 2.4. De
over 75-årige har dog generelt både færre passiver og færre ejendomsaktiver, da en mindre andel af de ældste bor i ejerbolig sammenlignet med de
67-74-årige.
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Tabel 2.4. Sammensætning af gennemsnitsformue på familiekategorier
og aldersgrupper, 2001
Alder, år
Bolig ....................................
Andre ejendomsaktiver .........
Andre aktiver........................
Passiver ................................
Nettoformue ........................

Par, begge over Par, den ene over
Enlige over 67 år
67 år
67 år
68-75 over 75 68-75 over 75 68-75 over 75
-------------------------1.000 kr.------------------------332,5
272,0
709,2
595,0
815,6
696,7
61,0
36,4
107,4
91,2
180,5
136,9
336,5
304,8
508,2
597,2
477,3
668,5
89,1
37,0
167,6
105,2
286,8
185,7
640,8
576,2 1.157,1 1.178,3 1.186,6 1.316,4

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Blandt enlige er andelen af over 75-årige lidt underrepræsenteret i 1. formuedecil (47pct.), men ellers rimelig jævnt fordelt på deciler. Blandt pensionistparrene er andelen af over 75-årige nogenlunde jævnt fordelt på
formuedeciler, jf. tabel 2.5.
Tabel 2.5. Over- og underrepræsentation af over 75-årige i indkomstog formuegrupper, 2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10.
dcl. dcl. dcl. dcl. dcl. dcl. dcl. dcl. dcl. dcl.

Andel af enlige, som er over 75 år
- heraf andel i indkomstdecilet.......
- heraf andel i formuedecilet ..........
Andel af par, begge over 75 år
- heraf andel i indkomstdecilet.......
- heraf andel i formuedecilet ..........

---------------------------pct.--------------------------64
68 66 65 65 65 65 67 64 61 57
47 62 68 71 69 68 67 67 64 60
46
50 50 52 48 46 46 45 40 44 38
42 48 48 45 44 47 45 47 46 45

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

2.6. Indkomstforhold for mænd og kvinder blandt de
ældre
Kønnet må forventes at have betydning for indkomstfordelingen blandt
pensionisterne af to årsager. Dels som følge af forskelle i mænds og
kvinders forudgående arbejdsmarkedstilknytning, dels som følge af forskelle i gennemsnitslevetid og dermed gennemsnitsalder. For pensionister,
som lever i et parforhold, må det antages, at forbrugsmulighederne udjæv47
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nes inden for familien. Derfor betragtes i det følgende forskelle mellem
enlige mænd og enlige kvinders indkomstforhold.
Tabel 2.6. Gennemsnitsindkomster blandt enlige over 67 år, 2001
Gennemsnitsindkomst
Alder, år
Bruttoindkomst (inkl. lejeværdikorr.).......................................
Social pension.............................
Boligydelse .................................
Varmetillæg................................
Andre overførsler ........................
Erhvervsindkomst.......................
ATP ...........................................
Privat pension.............................
Anden privat indkomst ...............
Lejeværdikorrektion....................
Nettokapitalindkomst.................
Skat............................................
Disponibel indkomst med
lejeværdikorrektion.....................
Disponibel indkomst uden
lejeværdikorrektion.....................

Mænd
Kvinder
68-70 71-75 76-80 >80 68-70 71-75 76-80 >80
------------------------------1.000 kr.-----------------------------186,6 189,2 174,5 170,0 177,3 174,6 167,6
90,5 91,2 94,1 94,8 92,3 93,4 94,8
8,4
8,2
9,3
9,5 10,2 10,8 11,4
0,5
0,7
1,0
1,0
0,7
0,8
1,0
0,4
0,1
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
15,0
6,8
4,3
2,7
8,6
3,6
1,8
9,1
7,4
5,3
3,2
5,8
4,4
3,1
36,6 45,6 34,3 32,6 40,7 37,7 33,4
1,4
0,2
0,7
1,1
1,4
0,9
0,9
14,2 15,1 14,5 13,3 13,9 12,3 11,0
13,4 15,7 11,3 11,8
7,8 11,3 10,3
55,9 58,1 50,6 48,2 51,5 50,3 47,2

158,9
97,1
11,9
1,0
0,1
1,4
1,5
24,2
1,0
9,6
11,1
42,6

130,7 131,1 123,9 121,8 125,8 124,3 120,5

116,3

116,5 116,0 109,4 108,5 111,9 112,0 109,5

106,7

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

For den samlede gruppe af ældre er der en forskel på mænds og kvinders
bruttoindkomst (inkl. lejeværdikorrektion) på godt 7 pct. Da kvinder i
gennemsnit lever længere end mænd, slår indkomstforskellene mellem de
ældste og yngste over 67 år, som blev betragtet i afsnit 2.5, også igennem
på kønsfordelingen af indkomsten. Forskellen i aldersfordelingen af de
kvindelige og mandlige i ældregruppen kan således alene forklare godt 2
pct.enheder af den samlede forskel i bruttoindkomsten.
Derudover skyldes mændenes højere indkomst, at de har en større privat
pension (dog ikke de 68-70-årige), en større erhvervsindkomst, formentlig særlig på grund af forskelle i indkomsten fra selvstændig virksomhed,
og en højere ATP-indkomst som følge af den større forudgående arbejdsmarkedstilknytning. Derudover har mændene større nettokapitalindkomst, og deres forbrugsmuligheder øges ved inddragelse af lejeværdikorrektionen, da de i gennemsnit ejer dyrere boliger end kvinderne.
Som følge af den generelt lavere private indkomst har kvinderne til
gengæld i gennemsnit en lidt højere social pension. Boligydelsen er ligele48
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des højere, dels på grund af lavere privat indkomst, dels som følge af, at
en større andel er enker, hvorfor boligerne gennemsnitligt er større end
blandt de enlige mænd. Samtidig betyder kvindernes lavere indkomst, at
de betaler mindre i skat end mændene.
Samlet set har mændene i gennemsnit en disponibel indkomst (inkl. Lejeværdikorrektion), som er godt 5 pct. højere end kvindernes. Ses bort fra
lejeværdikorrektion, er den gennemsnitlige disponible indkomst imidlertid nogenlunde ens.
Der er næsten ingen forskel på enker (enkemænd) og andre enliges økonomiske situation. Gennemsnitsindkomsten for enker er 3 pct. højere
end for andre enlige. Det skyldes navnlig lejeværdikorrektionen, hvilket
må fortolkes således, at enker i højere grad end andre enlige bor i ejerbolig.
Enker (enkemænd) har en gennemsnitsformue på godt 600.000 kr. sammenlignet med godt 500.000 kr. for andre enlige. Denne forskel kan
afspejle, at enkerne i et vist omfang sidder i uskiftet bo eller har arvet efter
den afdøde ægtefælle, og at de i højere grad end andre enlige bor i
ejerbolig.

2.7. Boligform og indkomst- og formueforhold
Der er betydelige forskelle i de økonomiske karakteristika for boligejere
og lejere blandt de ældre. Den disponible indkomst for lejere er i gennemsnit 25-30 pct. mindre end indkomsten for ejere, jf. tabel 2.7. Fratrukket
lejeværdikorrektionen er forskellen dog væsentlig mindre for parrene, og
enlige lejere har da i gennemsnit højere disponible indkomster.
Nettokapitalindkomsten og den private pension er væsentlig større for
gennemsnitsejeren, der samtidig har højere erhvervsindkomst. Lejere
modtager til gengæld i gennemsnit større beløb i social pension og betaler
i gennemsnit væsentligt mindre i skat end ejere, dels som følge af fraværet
af ejerboligbeskatning, dels som følge af de lavere indkomster. Lejerne
modtager derudover i modsætning til ejerne typisk boligydelse.
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Tabel 2.7. Gennemsnitsindkomst fordelt efter familiekategori og ejerform, 2001
Familiekategori/ejerform
Social pension ........................................
Boligydelse .............................................
Varmetillæg............................................
Andre overførsler....................................
Erhvervsindkomst...................................
ATP .......................................................
Privat pension ........................................
Anden privat indkomst...........................
Lejeværdikorrektion ...............................
Nettokapitalindkomst ............................
Skat........................................................
Disp. indk.m. lejeværdikorrektion ..........
Disp. indk.u. lejeværdikorrektion ...........
Antal personer ........................................

Enlige over 67 år
Par, begge over 67 år
Ejere
Lejere
Ejere
Lejere
------------------1.000 kr.------------------90,6
96,7
138,2
144,2
0,0
16,1
0,0
10,4
1,4
0,6
1,0
0,4
0,1
0,1
0,0
0,3
7,2
2,0
15,6
6,6
4,1
3,7
9,6
10,2
50,6
24,0
86,3
50,8
1,5
0,7
2,0
1,6
33,1
1,2
40,2
2,9
16,0
8,5
27,4
12,3
61,4
41,3
93,5
64,3
141,7
111,8
224,2
174,7
108,6
110,6
184,0
171,8
115.500 225.000 151.000 85.500

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

De markante forskelle mellem ejere og lejere gør sig også gældende, når
formueforholdene betragtes. Ejere har således i gennemsnit en nettoformue, der er 4-5 gange større end lejernes, jf. tabel 2.8. Det skyldes selvfølgelig i høj grad boligformuen, men også andre aktiver som indestående i
pengeinstitutter, obligationer og aktier mv. er i gennemsnit mere end
dobbelt så store for ejerne end for lejerne.
Tabel 2.8. Sammensætning af gennemsnitsformue på familiekategorier
efter ejerform, 2001
Ejerform
Bolig .....................................................
Andre ejendomsaktiver ..........................
Andre aktiver.........................................
Passiver .................................................
Nettoformue .........................................

Enlige over 67 år
Par, begge over 67 år
Ejere
Lejere
Ejere
Lejere
------------------1.000 kr.-----------------822,5
30,4
994,4
73,0
121,8
6,9
148,3
14,1
499,2
219,1
667,8
335,5
147,3
9,3
199,9
29,3
1.296,2
247,1
1.610,7
393,2

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

64 pct. af parrene og 34 pct. af de enlige ejer deres bolig. Ejerandelen er
generelt voksende med indkomsten, jf. figur 2.15. Blandt enlige pensio50
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nister i 1. indkomstdecil er 25 pct. ejere, og den tilsvarende andel i 10.
indkomstdecil er 72 pct.
Figur 2.15. Andel af ejere i indkomstdecilerne, 2001
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Fordelingen mellem ejere og lejere er endnu mere skæv på formuedeciler,
hvilket ikke er overraskende på baggrund af de store forskelle, der kan
observeres i tabel 2.9. 91 pct. af parrene og 94 pct. af de enlige i 1. formuedecil er lejere, mens det omvendt er henholdsvis 93 pct. og 82 pct. af
de tilsvarende grupper i 10. decil, som ejer deres bolig, jf. figur 2.16.
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Figur 2.16. Andel af ejere i formuedecilerne, 2001
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

2.8. De ældre indvandrere
Indvandrere6 udgør 3 pct. af såvel gruppen af enlige over 67 år som gruppen af par, hvor begge er over 67 år. Gruppen af indvandrere er ikke nogen særlig homogen gruppe. I 1. indkomstdecil udgør indvandrere henholdsvis 6 pct. blandt parrene og 10 pct. blandt de enlige, jf. figur 2.17.a.
Indvandrere er således kraftigt overrepræsenteret blandt ældre med de
laveste indkomster. Samtidig er indvandrere imidlertid en smule overrepræsenteret blandt ældre med de højeste indkomster. Nogenlunde samme
tendenser gør sig gældende for fordelingen af nettoformuen, jf. figur
2.17.b.
6

Som indvandrer opfattes en person født i udlandet af forældre, som begge (eller den
ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller
født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen
er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. 

52

Kapitel 2 - De ældres økonomiske vilkår

Figur 2.17. Andel af indvandrere i indkomst- og formuedecilerne, personer over 67 år, 2001
a. Fordelt efter indkomst

b. Fordelt efter formue
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 10 pct. af befolkningen.

Den gennemsnitligt udbetalte folkepension for indvandrere udgør godt
80 pct. af det gennemsnitlige beløb for alle over 67 år, jf. tabel 2.9. Det
gælder både enlige og par. Den gennemsnitlige private pension er
derimod 8-15 pct. større for indvandrere end for alle over 67-årige. For
parrene er også nettokapitalindkomst og erhvervsindkomst større for indvandrere.
Den samlede gennemsnitlige disponible indkomst er en smule større for
indvandrerpar, men en smule mindre for enlige indvandrere sammenlignet med de tilsvarende tal for alle over 67 år.
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Tabel 2.9. Gennemsnitsindkomst for over 67-årige indvandrere, 2001
Enlige over
67 år

Social pension ..........................
Boligydelse ...............................
Varmetillæg..............................
Andre overførsler......................
Erhvervsindkomst.....................
ATP .........................................
Privat pension ..........................
Anden privat indkomst.............
Lejeværdikorrektion .................
Nettokapitalindkomst ..............
Skat..........................................
Disp.indk. m.lejeværdikorr.......
Disp.indk. u.lejeværdikorr ........

Par, begge
over 67 år

Enlige over Par, begge
67 år
over 67 år
Forskel i.f.t. alle
pensionister i gruppen
--------------------1.000 kr.-------------------75,9
116,4
-18,5
-23,8
9,2
5,8
-1,4
2,0
0,2
0,2
-0,2
-0,1
3,9
6,8
3,8
6,6
4,6
15,4
0,3
1,9
2,7
8,2
-1,0
-1,6
36,1
85,8
2,8
12,5
5,9
13,8
4,4
11,6
9,7
25,0
-1,2
0,1
10,8
31,0
-1,1
10,9
44,9
89,2
-4,3
6,7
113,6
217,2
-7,7
13,2
103,9
192,2
-6,5
13,1

Anm.: Indkomster fra udlandet er med, såfremt de er skattepligtige.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 10 pct. af befolkningen.
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2.1

Appendiks
Datagrundlag og metode

Grundlaget for analysen af de ældres økonomiske vilkår er en stikprøve
(lovmodelbefolkningen) på 3,3 pct. af den danske befolkning i 2001 baseret
på en samkøring af Danmarks Statistiks centrale personregistre. Stikprøven udgør, i kraft af dens størrelse og høje detaljeringsgrad, et i international sammenhæng enestående grundlag for analyser af befolkningens økonomiske og sociale forhold.
Indkomsten er opgjort på C-familieniveau og derefter fordelt på familiens
medlemmer. Lovmodellens C-familie kan bestå af en enlig voksen, et
ægtepar eller et papirløst samlevende par, alle med eller uden hjemmeboende børn under 18 år.
For hver familie i stikprøven findes fuldstændige oplysninger om de faktiske registrerede indkomster, fradrag, direkte skatter og overførsler fra det
offentlige. Den disponible indkomst opgøres som:
Disponibel indkomst
=
personlig indkomst (social- og private pensioner, løn, virksomhedsoverskud
mv.)
+ /- nettokapitalindkomst (renteindtægter og –udgifter mv.)
+
aktieindkomst (efter Personskattelovens § 8a stk. 2)
+
skattefrie offentlige overførsler (boligydelse, varmetillæg mv.)
+
(for ejere) imputeret afkast af ejerbolig
indbetalinger til pensionsordninger
arbejdsmarkedsbidrag
indkomstskat
ejendomsværdiskat

For at sikre sammenlignelighed imellem ejeres og lejeres disponible
indkomster forøges ejernes kapitalindkomst med et imputeret afkast af
ejerboligen, en såkaldt økonomisk lejeværdi. Det skal afspejle, at boligeje55
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re, i form af ejerboligen, besidder et formueaktiv, hvis afkast består i, at
ejeren frit kan bo i ejendommen. I modsætning hertil skal lejere betale
husleje ud af den disponible indkomst.
Det imputerede afkast forudsættes i hvert af årene at udgøre 4 pct. af
ejendomsvurderingen, uafhængigt af renteniveauet. Dette svarer til fremgangsmåden i Fordeling og incitamenter 2002.
Det er valgt at anvende en fast sats i form af 4 pct. af ejendomsvurderingen i beregningen af det imputerede afkast af ejerboligen. Resultatet er, at den del af de stigende ejendomsvurderinger, der skyldes et
faldende renteniveau, ikke dæmpes af en modgående, lavere afkastsats.
Dermed bliver udsvingene i det imputerede afkast af ejerboliger større,
end de ellers ville være.
Kun familier, hvor mindst én person er 68 år eller derover, er medtaget i
analysen af de ældres økonomiske vilkår. Familierne er inddelt i 3 grupper:
- enlige,
- par, hvor begge er over 67 år (gifte eller samlevende),
- par, hvor kun den ene er over 67 år (gifte eller samlevende.
Pr. 1. januar 2002 var der, jf. tabel 1, i alt 708.966 personer, der var 67 år
eller derover og modtog social pension fra Danmark. Heraf var knap
13.000 personer bosiddende udenfor Danmark og således ikke omfattet
af datagrundlaget for analysen.
Tabel 1. Persongruppen, der er omfattet af analysen
Antal folkepensionister pr. 1. januar 2002..................................................
- heraf bopæl i udlandet...........................................................................
- heraf 67 år.............................................................................................
Nettobestand ............................................................................................

Antal
708.966
12.666
43.650
652.650

Antal 68-årige og derover i stikprøven, opregnet til befolkningsniveau...........
- heraf i par med personer under 68 år.....................................................

655.020
64.650

Anm.: Tabellen omfatter ikke oplysninger om, hvor mange i Danmark bosiddende
personer på 67 år eller derover, der ikke modtager social pension.
Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger på en stikprøve på 3,3 pct. af
befolkningen i 2001.
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Personer, der fyldte 67 år i løbet af 2001, har, sammenlignet med de øvrige pensionister, atypiske indkomstforhold, fordi de i en andel af året har
været beskæftigede, efterlønsmodtagere eller andet. Disse personer er
derfor udeladt af analysen af de ældres økonomiske vilkår. Det drejer sig
om knap 44.000 personer.
Analysen af de ældres økonomiske vilkår er derfor gennemført på en stikprøve svarende til ca. 655.000 personer over 67 år.
Dog er indkomst- og formueforholdene for par, hvor kun den ene er over
67 år, generelt langt mere varierede end for par, hvor begge er over 67 år.
Samtidig er aldersforskellen imellem parterne i et par typisk højst nogle få
år, og det er derfor kun i en ”overgangsperiode”, disse familier består af
både en over 67 år og en yngre person. Det er derfor valgt at koncentrere
analysen af de ældres økonomiske vilkår om henholdsvis enlige og par,
hvor begge er over 67 år, jf. appendiks 2.2. Sammensætningen af henholdsvis 67-årige og 68-årige og derover på diverse demografiske karakteristika adskiller sig i et vist omfang, jf. tabel 2.
Tabel 2. Karakteristikafordeling for personer over 66 år, 2001
Kvinder ............................................................
Mænd ..............................................................

67-årige
68-årige og derover
---------------Pct.--------------51,3
59,2
48,7
40,8

Bor i ejerbolig...................................................
Lejere ...............................................................

63,4
36,6

48,9
51,1

Enlige...............................................................
Lever i par ........................................................

30,0
70,0

53,7
46,3

Med børn.........................................................
Uden børn .......................................................

0,8
99,2

0,1
99,9

67 år ................................................................
68-70 år ...........................................................
71-75 år ...........................................................
76-80 år ...........................................................
Over 80 år........................................................

100
-

19,3
28,6
23,4
28,8

Kilde: Egne beregninger på stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.
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2.2

Appendiks
Indkomst- og formueforhold for parfamilier,
hvor kun den ene er over 67 år 
I dette appendiks beskrives sammensætningen og fordelingen af indkomsterne for par, hvor den ene er over 67 år, og den anden er yngre end 67
år. Variationen i indkomstforholdene for disse par er noget større end for
par, hvor begge er over 67 år. Det skyldes, at der er langt større indkomstforskelle blandt personer i den erhvervsaktive alder end blandt de ældre.
Da aldersforskellen imellem parterne i et par typisk er lille, er det ofte kun
i ganske få år, at et par består af én over og én under 67 år1. Indkomstforholdene for disse blandede par er derfor karakteriseret ved, at de økonomiske omstændigheder for den yngste af personerne er af afgørende
betydning for parrets samlede indkomst.
Sammensætningen af den samlede indkomst for de blandede par er også
væsentligt anderledes end for par, hvor begge er over 67 år, jf. tabel 1.
Først og fremmest er den sociale pension mindre. Til gengæld har mange
af parrene en betydelig erhvervsindkomst.
Den gennemsnitlige disponible indkomst (inkl. lejeværdikorrektion) udgør ca. 237.700 kr., dvs. ca. 15 pct. mere end for par, hvor begge er over
67 år. Den sociale pension udgør i gennemsnit 90.700 kr. og er dermed
hovedindkomstkilden, men udgør dog kun godt en fjerdedel af den samlede bruttoindkomst. Dernæst følger erhvervsindkomst med 75.200 kr.
og privat pension med 70.600 kr. i gennemsnit. Andre overførsler omfatter især efterløn og udgør i gennemsnit 50.400 kr.

1

I de blandede par, hvor kun den ene er over 67 år er den anden i cirka 85 pct. af
tilfældene over 60 år.
58

Appendiks 2.2 - Indkomst- og formueforhold for parfamilier

Tabel 1. Gennemsnitsindkomster for de ældre, 2001
Gennemsnitsindkomst
Bruttoindkomst (inkl. lejeværdikorrektion) ..........
Social pension ......................................................
Boligydelse ...........................................................
Varmetillæg..........................................................
Andre overførsler..................................................
Erhvervsindkomst.................................................
ATP .....................................................................
Privat pension ......................................................
Anden privat indkomst.........................................
Lejeværdikorrektion .............................................
Nettokapitalindkomst ..........................................
Skat......................................................................
Disponibel indkomst med lejeværdikorrektion .....
Disponibel indkomst uden lejeværdikorrektion ....
Antal ....................................................................

Enlige o. Par, begge
Par, den
2)
67 år
over 67 år ene o. 67 år
---------1.000 kr.--------169,7
289,0
344,0
94,6
140,4
90,7
10,7
3,8
2,4
0,9
0,8
0,3
0,1
0,1
50,4
3,7
12,2
75,2
3,8
9,8
9,4
32,7
73,5
70,6
1,0
1,9
2,7
11,8
26,5
32,7
11,2
21,8
19,6
48,0
82,8
106,4
121,7
206,2
237,7
109,9
179,7
205,0
350.940 239.430
64.650

Kilde: Egne beregninger på basis af striprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

En fordeling af gruppens bruttoindkomst på indkomstdeciler viser, at det
først og fremmest er størrelsen af erhvervsindkomsten, den private pension og kapitalindkomsten, som er afgørende for placeringen på indkomstdecilerne, jf. figur 1. Derudover øger lejeværdikorrektionen uligheden i forbrugsmulighederne inden for gruppen, idet parrene med de største indkomster ejer de dyreste boliger.
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Figur 1. Bruttoindkomstens sammensætning, par, den ene over 67 år,
2001
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Anm.: I figuren er personerne rangordnet efter størrelsen af den disponible indkomst
således at de ti pct., der har de laveste indkomster, befinder sig i 1. søjle, svarende
til 1. decil osv.
Kilde: Egne beregninger på basis af en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen.

I modsat retning trækker de sociale pensioner, der er med til at udjævne
forskellene i forbrugsmuligheder som følge af, at pensionstillægget indkomstreguleres efter såvel pensionisten som ægtefællens/samleverens supplerende indtægter. Andre overførsler og i særdeleshed skattebetalingen
udligner også indkomsten inden for gruppen, og resultatet er derfor en
relativ jævn fordeling af de disponible indkomster, jf. figur 2.
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Figur 2. Indkomst før og efter skat, par, den ene over 67 år, 2001
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Kilde: Egne beregninger på basis af en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen.

De blandede par har i gennemsnit en nettoformue på omtrent samme
størrelse som parrene, hvor begge er over 67 år, jf. tabel 2. Formuen er
dog sammensat væsentligt anderledes. De blandede par har således bundet
en større andel af formuen i bolig- og ejendomsaktiver, ligesom passiverne
er større. Dette afspejler, at flere af de blandede par ejer deres bolig.
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Tabel 2. Sammensætning af gennemsnitsformue, 2001
Gennemsnitsformue
Boligformue ...................................................
Andre ejendomsaktiver ...................................
Andre aktiver..................................................
Passiver ..........................................................
Nettoformue ..................................................

Enlige over Par, begge Par den ene
67 år
over 67 år
over 67 år
------------1.000 kr.-----------293,5
656,8
805,6
45,2
100,0
176,9
316,1
549,1
493,2
55,6
139,0
278,4
599,2
1.166,8
1.197,4

Note: Boligformuen er beregnet på baggrund af personernes ejerandele af beboelse eller
sommerhus mv. og vurderingen af disse ejendomsaktiver. Andre ejendomsaktiver
er beregnet som residual mellem ejendomsaktiverne i modelbefolkningen og den
beregnede boligformue og består hovedsagelig af ejendomsaktiver i forbindelse
med virksomhed.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen.

På trods af, at de blandede par har ligeså store formuer som de par, hvor
begge er over 67 år, har de væsentlig ringere mulighed for formueforbrug.
Det skyldes, at de blandede par er yngre, hvorfor formuen må forventes at
skulle strække længere.
Formuefordelingen for de blandede par adskiller sig ikke væsentligt fra
formuefordelingen for de par, hvor begge er over 67 år. En markant
undtagelse er dog 1. formuedecil, hvor de blandede par har en væsentlig
større gennemsnitlig nettogæld end de par, hvor begge er over 67 år, jf.
figur 3.
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Figur 3. Nettoformue, formuesammensætning og –fordeling på formuedeciler, par, den ene over 67 år, 2001
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2.3

Appendiks
Formue og beregningen af formueforbrugsmulighederne
En stor del af de ældre har betydelige nettoformuer enten i form af
finansielle aktiver eller friværdi i ejerbolig. Udfra en livsforløbsbetragtning
er pensionisternes formuer oparbejdet i løbet af de erhvervsaktive år med
henblik på at sikre en fordeling af det samlede forbrug imellem de
erhvervsaktive år og pensionistårene, der svarer til den enkeltes præferencer. Realkreditinstitutternes tilbud om diverse bolignedsparingsprodukter
er et udtryk for denne tankegang.
Der er ganske vist ikke tegn på, at de ældre i særligt stort omfang foretager en sådan nedsparing i pensionistårene. Men positiv formue tillader
ikke desto mindre, at de ældres forbrug kan overstige den løbende indkomst. I beskrivelsen og vurderingen af de ældres økonomiske vilkår er
det derfor af betydelig interesse at finde en relevant metode til indregning
af muligt formueforbrug i den løbende indkomst.
Dette gøres i afsnit 2.3 ved udfra størrelsen af henholdsvis boligformuen
og den finansielle nettoformue at beregne annuiteter, som sikrer, at formuen præcist er opbrugt efter en nærmere angivet periode. Længden af
denne afhænger af pensionistens alder og køn og dermed den forventede
restlevetid. Ud fra en forsigtighedsbetragtning er periodelængden fastsat
som 2 gange den forventede restlevetid, således at beregningen i meget vid
udstrækning sikrer imod pludselige fald i levestandard som følge af en
længere levetid end den forventede.
Desuden friholdes 50.000 kr. pr. person. Beløbet kan betragtes som en
ekstra sikkerhed, i de ekstreme tilfælde, hvor restlevetiden overstiger to
gange den forventede restlevetid eller som dækning af begravelsesomkostningerne.
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For boligformuen, dvs. friværdien i ejerboligen, beregnes en annuitet, der
tillagt løbende renteudgifter efter skat og inflationskorrektion netop giver
den nuværende friværdi efter en nærmere fastsat årrække. Der er ikke
gjort forsøg på at tilpasse beregningsmetoden til de finansielle nedsparingsprodukter, der i øjeblikket findes på markedet, men mekanismen er
den samme som i disse. Der forudsættes en realrente efter skat på 1,5 pct.
p.a.
For den finansielle formue beregnes ligeledes en annuitet. Der forudsættes
en realrente efter skat på 0. Forskellen mellem valget af de to reale rentesatser skyldes, at husholdningernes passiver normalt forrentes højere end
aktiverne.
I annuiteterne indgår dels forventet årligt afkast, dels forbruget af selve
formuen. I opgørelsen af den løbende disponible indkomst indgår imidlertid allerede nettokapitalindkomst efter skat, derfor skal familiernes faktiske positive nettokapitalindkomst efter skat trækkes fra. Det er i disse
beregninger antaget, at familierne betaler 39,5 pct. i skat af positiv netto1
kapitalindkomst .
Algoritmen for forbrug af den finansielle nettoformue er givet ved:
A = Wf * [(1+r)n * r]/[(1+r)n-1], hvor
r = realrente efter skat = [1+ i*(1-t)]/[1+#] – 1,
hvor
Wf
i
t
#
n

= finansiel nettoformue
= nominel rente
= effektiv skattesats
= inflation
= periodens løbetid.

Med en realrente efter skat på 0 konvergerer udtrykket til A = Wf /n

1

Derved undervurderes det mulige formueforbrug for personer i 10. decil, idet disse
betaler mellem- og i nogle tilfælde topskat af positiv nettokapitalindkomst. Der tages
ligeledes ikke hensyn til kommunal variation i beskatningen.
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For boligformuen udregnes en annuitet, der – tillagt løbende renteudgifter (efter-skat) og inflationskorrektion – netop giver den nuværende friværdi efter 2 gange den forventet restlevetid:
Wb (n) = (1+#)n * A * [((1+ rb)n – 1)/ rb]
Dvs.
A = Wb /[(1+#)n *[((1+ rb)n – 1)/ rb]],
hvor
n = periodens løbetid
rb = (1+i*(1-t))/(1+#) – 1 = inflations- og skatkorrigeret rente
i = nominel rente
t = effektiv skattesats
# = inflation.
Samlet bliver algoritmen for den årlige formueforbrugsmulighed:
A = (1/p)*0,8*Wb*rb/(1+#)2rliv ((1+r)2rliv-1)
+ max(0, Wf -p*50.000)/2rliv - (1/P)*max(0,nki*0,602)
p
= antal personer i familien (=1 eller 2)
Wb = friværdi = (ejendomsværdi – samlede passiver)
= Real renteudgift efter skat på ca. 1,5 pct. p.a.
rb
rliv = Forventet restlevetid i år
Wf = finansiel formue; dvs. andre aktiver end ejendomsværdi
r
= realrente vedr. finansielle nettoformue (=0)
nki>0 = positiv nettokapitalindkomst
#
= inflation = 2 pct. p.a.
For familier uden friværdi i ejerbolig (eksempelvis lejere) er første led i
algoritmen lig nul.
Tabel 1. Talmæssige forudsætninger for beregningen af årlig formueforbrugsmulighed, 2001
Nominel rente....................................................
Inflation .............................................................
Skattesats............................................................
Realrente efter skat .............................................
Skattesats vedr. nettokapitalindkomst ...................
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Finansiel formue
Boligformue
3,2
5,2
2,0
2,0
39,5
33,2
0
1,5
39,5
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Jf. ovenfor kræves det i beregningen, at formuen skal strækkes over den
dobbelte forventede restlevetid. Det indebærer for kvindernes vedkommende, at formuen rækker til personerne er 97-100 år, mens mændenes
formue rækker til de er 93-97 år gamle. I begge tilfælde er der, som
nævnt, afsat et beløb på 50.000 kr. pr. person som en ekstra sikkerhed.
Ligeledes belånes, i overensstemmelse med realkreditinstitutternes praksis,
kun 80 pct. af friværdien i ejerboligen. Algoritmerne indebærer således, at
20 pct. af friværdien af ejerbolig samt en eventuel yderligere tilkommende
friværdi som følge af ejendomsværdistigninger efterlades til eventuelle
arvinger.
Det er nødvendigt at foretage beregningen for begge personer i et par, da
deres forventede restlevetid er forskellig. Derfor deles parrenes formue i 2
dele. Der beregnes muligt formueforbrug for hver person for sig, og familiens samlede mulige formueforbrug findes ved at addere hver af fællernes
mulige formueforbrug.
Inddragelse af muligt formueforbrug øger ikke blot den samlede variation
i forbrugsmulighederne som følge af, at pensionister med de største
indkomster typisk også har mulighed for det største formueforbrug, jf.
figur 2.7. Inddragelsen medfører også en ændring i de enkelte pensionisters placering i indkomstfordelingen inden for gruppen af pensionister.
Pensionister, der alene bedømt ud fra indkomstforholdene ser ud til at
være svagt stillet, kan således med inddragelse af muligt formueforbrug
vise sig at være bedre stillet og omvendt, jf. tabel 2. Inddragelse af muligt
formueforbrug er en væsentlig parameter, når gruppen af økonomisk svagest stillede ældre skal afgrænses.
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Tabel 2. Sammenhæng mellem lav disponibel indkomst og forbrugsmulighed inkl. bidrag fra formue, personer over 67 år, 2001
Disp. indkomst
Personer fra 1. dcl.....
Personer fra 2. dcl.....
Personer fra 3. dcl.....
Personer fra 4. dcl.....
Personer fra 5. dcl.....
Personer fra 6. dcl.....
Personer fra 7. dcl.....
Personer fra 8. dcl.....
Personer fra 9. dcl.....
Personer fra 10. dcl...

Samlet forbrugsmulighed inkl. bidrag fra formue
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
decil decil decil decil decil decil decil decil decil decil
-----------------------------Pct. af gruppen----------------------------80,3 9,8 3,5 1,8 1,8 0,7 1,2
0,3
0,3
0,2
19,7 48,4 15,0 6,6 4,9 2,7 1,5
0,7
0,4
0,1
. 41,8 24,3 15,0 8,9 5,9 2,3
1,6
0,3
.
.
. 50,0 18,1 14,8 7,8 5,0
2,9
1,1
0,3
.
. 7,2 48,4 19,9 11,4 6,8
3,9
2,0
0,5
.
.
. 10,1 40,8 23,4 13,4
7,1
3,9
1,3
.
.
.
. 8,9 41,7 25,7 12,9
7,7
3,1
.
.
.
.
. 6,3 41,9 34,0 13,4
4,4
.
.
.
.
.
. 2,2 36,7 48,4 12,8
.
.
.
.
.
.
.
. 22,6 77,4

Anm.: Ækvivalensskala lig 0,6.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.
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Kapitel
De økonomisk svagest stillede ældre

3.1. Indledning
I dette kapitel identificeres de økonomisk svagest stillede ældre, og der
gives en beskrivelse af deres økonomiske situation.
De svagest stillede i en befolkningsgruppe er imidlertid et relativt begreb: I
alle samfund, uanset velstandsniveau og graden af lighed, er der nødvendigvis nogle personer, som er økonomisk svagest stillede i betydningen
”har den laveste indkomst af alle” eller ”har den laveste indkomst målt i
forhold til forbrugsbehovet”. I beskrivelser af indkomsternes fordeling anvendes ofte vendinger som fx ”de 10 pct. svagest stillede” eller ”den
svagest stillede halvdel” i betydningen de ti pct., henholdsvis 50 pct., af
befolkningen, der har de laveste indkomster.
”De økonomisk svagest stillede” er dermed ikke nødvendigvis svagt stillede. I vestlige lande med høj velstand og relativt små indkomstforskelle,
som fx Danmark, opfattes sædvanligvis kun en meget lille andel af personerne som svagt stillede.
De økonomisk svagest stillede i en befolkningsgruppe eller i samfundet
som helhed kan udpeges udfra fordelingen af indkomsterne. Hvem der er
svagt stillede, er derimod resultatet af en subjektiv vurdering: Der kan
være forskellige opfattelser af hvilken levestandard, der er en passende
skillelinje imellem svagt stillet og ikke-svagt stillet ligesom forskelle i
individernes præferencer og behov medfører, at der blandt personer med
nøjagtig samme forbrugsmuligheder vil være nogle, der opfatter sig som
svagt stillede, mens andre med den samme indkomst ikke opfatter sig som
svagt stillede.
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Boks 3.1. Hovedresultaterne om de økonomisk svagest stillede ældre
•

De økonomisk svagest stillede blandt de over 67-årige udgør ca. 9.000 personer, hvis gruppen afgrænses ved en disponibel indkomst på under 50 pct. af
medianindkomsten, og ca. 45.000 når afgrænsningen foretages ved 60 pct. af
medianindkomsten. Mange af de pågældende personer vurderes imidlertid af
forskellige årsager at have bedre økonomiske vilkår end de målbare indkomstforhold antyder.

•

I hele befolkningen har ca. 242.000 personer indkomster, som er mindre end
50 pct. af medianindkomsten. Dermed hører ca. 4,7 pct. af hele befolkningen, men kun ca. 1,3 pct. af de ældre, til den således afgrænsede lavindkomstgruppe. Med en afgrænsning ved 60 pct. af medianindkomsten hører ca. 9
pct. af befolkningen, men kun ca. 6,9 pct. af de ældre, til lavindkomstgruppen. Dermed er de ældre underrepræsenterede i lavindkomstgruppen, uanset
dennes afgrænsning. De økonomisk svagest stillede blandt de ældre har højere
disponible indkomster end de økonomisk svagest stillede i den øvrige befolkning. Hertil kommer, at de ældre har mulighed for at benytte sig af en række
økonomiske særfordele i form af rabatter mv., som ikke indgår i analysen af
de ældres indkomstforhold.

•

Blandt de 10 pct. af de ældre, der har de laveste indkomster, udgør den disponible indkomst i gennemsnit hhv. godt 76.000 kr. for de enlige og knap
121.000 kr. for parrene. Inklusive forbrugsmuligheden fra formue udgør den
gennemsnitlige forbrugsmulighed hhv. godt 83.000 kr. for enlige og knap
129.000 kr. for parrene. Muligheden for et årligt formueforbrug som supplement til den løbende indkomst udgør således et væsentligt bidrag til den samlede årlige forbrugsmulighed.

•

Mere end halvdelen af de økonomisk svagest stillede ældre kan, uanset afgrænsning, vurderes at have bedre økonomiske vilkår, end den målbare disponible indkomst tilsiger, enten fordi den opgjorte indkomst giver et ufuldstændigt billede af indkomstforholdene, eller fordi de pågældende personer nyder
godt af ikke-målbare stordriftsfordele: Det første gør sig gældende for personer, hvis formue er af en sådan størrelse, at den løbende indkomst kan suppleres af et årligt formueforbrug. Det andet gør sig gældende for plejehjemsbeboere, andre, der deler husstand med personer udenfor den nærmeste familie samt de, som har mistet en ægtefælle/samlever indenfor det seneste år. Når
der bortses fra personer med skønnet bedre økonomiske vilkår, end indkomsten tilsiger, gælder det for en stor del af de resterende økonomisk svagt
stillede, at atypiske indkomstforhold, eksempelvis i form af virksomhedsunderskud eller store kapitaludgifter, forklarer den lave disponible indkomst.

I afsnit 3.2 redegøres for de særlige problemer, der knytter sig til at
sammenligne indkomsterne for personer i meget forskellige livs- og familiesituationer. En umiddelbar sammenligning af de løbende indkomster
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for personer i forskellige stadier af livsforløbet er principielt vanskelig og
bør fortolkes med visse forbehold.
Ved sammenligning af indkomsterne for personer i familier af forskellig
størrelse og sammensætning er det nødvendigt at foretage en talmæssig
korrektion – en såkaldt ækvivalering - af indkomsterne for at tage højde
for stordriftsfordele forbundet med at være mere end én person i en husholdning samt det forhold, at børn i familien skal forsørges af de voksnes
indkomster.
Valget af metode til indkomstækvivalering har – sammen med den nærmere definition af lavindkomstgrænsen – nogen betydning for størrelsen
og sammensætningen af lavindkomstgruppen i befolkningen.
De ældres indkomster sammenlignes i afsnit 3.3 med indkomstforholdene
for andre alders- og socioøkonomiske grupper. Blandt de ældre er spredningen i indkomsterne noget mindre end i den øvrige befolkning, og de
ældres indkomster er på niveau med indkomsterne for en række andre
socioøkonomiske grupper.
I perioden fra 1983 til 2001 har de ældre haft en vækst i disponibel realindkomst, der svarer fuldstændig til væksten for befolkningen som helhed
og for de 25-59-årige. Indkomstforskellene er, både blandt de erhvervsaktive, blandt de ældre, og for befolkningen som helhed, relativt uforandrede fra midten af 1980erne og til midten af 1990erne, men er siden da
øget noget, hvilket primært skyldes udviklingen i kapitalindkomsterne,
herunder afkastet af ejerboligerne. I international sammenhæng er indkomstforskellene i Danmark fortsat lave.
Lavindkomstgruppens størrelse og sammensætning beskrives i afsnit 3.4.
En af de hyppigst anvendte afgrænsninger af lavindkomstgruppen omfatter personer med disponible indkomster under 50 pct. af medianindkomsten i hele befolkningen. Med dette mål skønnes ca. 242.000 personer at tilhøre lavindkomstgruppen, heraf er knap 9.000 over 67 år.
Hvis lavindkomstgrænsen alternativt sættes ved 60 pct. af medianindkomsten i hele befolkningen afgrænses ca. 461.000 personer, heraf godt
45.000 over 67-årige.
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Personer over 67 år udgør knap 4 pct. af lavindkomstgruppen afgrænset
ved 50 pct. af medianindkomsten. Ca. 1,3 pct. af alle ældre kan henregnes til denne lavindkomstgruppe. Til sammenligning har ca. 4,7 pct. af
den samlede befolkning indkomster under 50 pct. af medianindkomsten,
og dermed er de ældre i høj grad underrepræsenterede i forhold til andre
grupper.
I afsnit 3.5 foretages en række alternative opgørelser af, hvem der er de
økonomisk svagest stillede blandt de ældre. Udover de nævnte afgrænsninger af lavindkomstgruppen, benyttes tillige:
•
•

De 10 pct. af de over 67-årige, der har de laveste indkomster, svarende til ca. 65.500 personer.
Over 67-årige, der har disponible indkomster under nettofolkepensionen efter skat. Det skønnes at dreje sig om knap 13.000
personer.

Mindst halvdelen af de økonomisk svagest stillede ældre vurderes at have
bedre økonomiske vilkår, end de målbare indkomstforhold tilsiger, enten
fordi den opgjorte indkomst giver et ufuldstændigt billede af indkomstforholdene, eller fordi de pågældende personer nyder godt af ikke-målbare
stordriftsfordele.

3.2. Sammenligning af indkomster for personer i forskellige livssituationer
I kapitel 2 kortlagdes indkomst- og formueforholdene for de ældre over
67 år opdelt i henholdsvis enlige og personer i par. I dette kapitel foretages en direkte sammenligning af indkomsterne for alle personer i befolkningen under ét.
En sådan sammenligning er nødvendig for at kunne give et bud på, hvem
og hvor mange – herunder hvor mange ældre - der kan betegnes som de
relativt set økonomisk svagest stillede inden for befolkningen som helhed.
Men en direkte sammenligning af indkomster for personer i meget forskellige livs- og familiesituationer kan være misvisende.
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Der kan generelt ikke kan sættes lighedstegn mellem forskelle i indkomster og forskelle i velfærd. Det skyldes blandt andet, at en del af de observerede indkomstforskelle i befolkningen må tilskrives resultatet af forskellige valg, som folk frivilligt træffer udfra deres personlige præferencer,
herunder valget mellem arbejde og fritid, valget af uddannelse og valget
mellem opsparing og forbrug.
Ved sammenligning af indkomsterne på tværs af hele befolkningen på et
givet tidspunkt kan en betydelig del af de observerede indkomstforskelle
endvidere tilskrives det enkle forhold, at personer i forskellige aldre befinder sig på forskellige stadier i livsforløbet. Analyser af fordelingen af livsindkomster peger således på, at indkomstforskellene set over et helt livsforløb er betydelig mindre end indkomstforskellene i et givet år.
En umiddelbar sammenligning af de løbende indkomster mellem eksempelvis studerende, erhvervsaktive og pensionister er derfor vanskelig og må
ses på baggrund af forskelle i livssituationen. Den løbende indkomst afspejler blandt andet ikke typiske forskelle i opsparing og formue mellem
de forskellige livsstadier, og de opgjorte forskelle i løbende indkomst vil
derfor overvurdere forskellene i reelle forbrugsmuligheder på tværs af
aldersgrupper.
De opgjorte indkomster afspejler heller ikke det forhold, at en række af de
særlige økonomiske fordele, det offentlige og andre stiller til rådighed for
pensionisterne (og til dels til studerende mfl.), gives i form af diverse
rabatter mv. Det gælder fx muligheden for indefrysning af ejendomsskatter, nedsat licensbetaling samt rabatordninger i forbindelse med transport
og diverse kulturtilbud mv. Hertil kommer, at der kan være væsentlige
forskelle i forbrugsbehovet på tværs af aldersgrupper mv.
Endelig har den tekniske definition af den disponible indkomst i sagens
natur en væsentlig betydning for sammenligningen af indkomster.
Et forhold, som har væsentlig betydning for sammenligningen af indkomsterne for henholdsvis ældre og erhvervsaktive, er medregningen til
den disponible indkomst af den fulde nettokapitalindkomst samt imputeret afkast af ejerboliger, jf. også boks 2.2 og appendiks 2.1. Medregningen
af hele kapitalindkomsten, herunder også negativ nettokapitalindkomst,
afspejler, at rentebetalinger af gæld mv. tillægges samme betydning for
indkomsten og forbrugsmulighederne som et positivt kapitalafkast af for73
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mue. Idet personer i den erhvervsaktive alder typisk er i gæld, mens ældre
over 67 år typisk har en positiv nettoformue, vil en asymmetrisk behandling af kapitalindkomsten, hvor fx kun positiv nettokapitalindkomst medregnes til den disponible indkomst, indebære en systematisk overvurdering af de erhvervsaktives forbrugsmuligheder og dermed skævvride den
aldersmæssige indkomstfordeling.
Et andet forhold med stor betydning er den anvendte metode til ækvivalering af indkomsterne på tværs af familier med forskellig størrelse og
sammensætning. Resten af dette afsnit handler om betydningen af indkomstækvivalering og vurdering af stordriftsfordele.
Analysen i kapitel 2, hvor enlige og par over 67 år betragtes hver for sig,
afspejler, at det ikke uden videre lader sig gøre at sammenligne indkomster mellem personer, der lever i forskellige familiestørrelser. Udgiftsbehovet er nemlig større, jo større familien er, men omvendt er udgiftsbehovet
i en familie bestående af to voksne ikke dobbelt så stort som udgiftsbehovet for en enlig voksen.
Det skyldes, at mange typer forbrug er forbundet med varierende grader
af stordriftsfordele, jf. figur 3.1. Fx behøver boligen til en familie på to personer ikke at være dobbelt så stor som boligen til en enlig.
Figur 3.1. Stordriftsfordele forbundet med forskellige forbrugstyper
Store stordriftsfordele
Bil
Bolig
Forsikringer
Licens mv.
Vaskemaskine mv.

Små stordriftsfordele
Fødevarer (pga. mulighed for storkøb)
Møbler
Abonnementer mv.
Bøger, cd’s, mv.

Ingen stordriftsfordele
Offentlig transport
Udlandsrejser
Museumsbesøg,
koncerter mv.
Tøj

Den disponible indkomst har således forskellig værdi alt efter, hvor mange der deler husholdning med hinanden. Populært sagt ”rækker indkomsterne længere” i parfamilier end for enlige, fordi familier med mere end ét
medlem kan udnytte diverse stordriftsfordele.
Derfor er det nødvendigt at udvide kortlægningen af de ældres indkomstog formueforhold med analyser, hvori indkomsterne for henholdsvis enlige og parfamilier er skaleret på en sådan måde, at de afspejler familiernes
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reelle forbrugsmuligheder, givet forskellene i familiestørrelser, og derved
muliggør en direkte sammenligning af indkomsterne for enlige og personer i parfamilier.
Det varierende element af stordriftsfordele i forskellige dele af forbruget
samt forskellige opfattelser af betydningen af børn i familien indebærer, at
der ikke findes, og ikke kan findes, én objektivt korrekt metode til at
skalere indkomster hos henholdsvis enlige og par med og uden børn, så
disse umiddelbart kan sammenlignes, jf. boks 3.2.
Boks 3.2. Ækvivalensskalaen
I analyser af indkomstfordelingsspørgsmål fra fx OECD, Det Økonomiske Råd,
det tidligere Økonomiministerium samt Finansministeriet er der anvendt forskellige såkaldte ækvivalensmål, som afspejler forskelle i vurderingen af dels stordriftsfordelenes betydning, dels omkostningerne forbundet med at forsørge børn. I internationale studier er ækvivalensfaktoren typisk givet ved (antal personer)α, hvor α
typisk er et tal imellem ½ og 1. Er α=1 er forbruget slet ikke forbundet med stordriftsfordele, og jo lavere α, des større betydning tillægges stordriftsfordelene. I
0,6
analysen af de ældres indkomster anvendes ækvivalensfaktoren (antal personer)
svarende til, at udgiftsbehovet for to voksne vurderes at være ca. 52 pct. større end
udgiftsbehovet for en enlig. Dermed antages stordriftsfordele at være forholdsvis
betydelige. Børn vurderes med denne skala at medføre samme marginale udgiftsbehov som voksne.
Pensionslovgivningen indebærer, i kraft af forskellene i satserne for pensionstillægget til hhv. reelt enlige og andre, implicit en antagelse om forskelle i udgiftsbehov
0,64
svarende til ækvivalensmålet (antal voksne) . Med denne skala vurderes udgiftsbehovet for to voksne at være ca. 56 pct. større end en enligs udgiftsbehov, dvs. en
vurdering, der ligger forholdsvis tæt op ad den i analysen anvendte ækvivalensfaktor.
0,5

OECD anvender derimod typisk ækvivalensmålet (antal personer) . Med
OECD’s skala vurderes udgiftsbehovet for to voksne kun at være ca. 41 pct. højere
end udgiftsbehovet for en enlig, dvs. at stordriftsfordele tillægges endnu større betydning. Finansministeriet har i tidligere udgivelser om indkomstfordeling an0,8
0,8
vendt ækvivalensmålet (antal voksne) + ½(antal børn) . Denne skala indebærer,
at udgiftsbehovet for to voksne vurderes at være ca. 74 pct. større end en enligs
udgiftsbehov. Det antages altså at der er stordriftsfordele i forbruget, men at de er
af begrænset betydning. Endvidere indgår børn og voksne forskelligt i ækvivalensfunktionen.
Forsættes på næste side.
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Boks 3.2. Fortsat
Det er ikke muligt på grundlag af empiriske eller teoretiske overvejelser at afgøre,
hvilken af alternative ækvivalensfaktorer, der er den korrekte. Derfor præsenteres i
appendiks 3.1, som supplement til hovedanalysen, beregninger vedrørende de to
øvrige, beskrevne ækvivalensfaktorer. Det her anvendte ækvivalensmål - (antal
0,6
personer) - vil også blive anvendt i Fordeling og incitamenter 2003, som forventes
at udkomme i efteråret 2003.
Udskiftningen af ækvivalensmålet i forhold til det af Finansministeriet tidligere
anvendte skyldes, at stordriftsfordele vurderes at være tillagt for lille en vægt i den
hidtil anvendte skala, ligesom det vurderes, at børn og voksne bør behandles ens i
ækvivalensfunktionen.
Tabel a. Ekstrabehov for at opnå samme levestandard som en enlig, givet
vurderingen af stordriftsfordeles betydning
Familiestørrelse
Ækvivalensskala

Anvendt af /
stammer fra

0,5 ....................... OECD
Udvalget for ældres
0,6 ....................... økonomiske vilkår
0,64 ..................... Pensionssatser
0,7 ....................... 0,8 ....................... 0,8b
Tidligere anvendt af
(børn halv vægt) ... Finansministeriet

1 voksen, 2 voksne,
1 voksen 2 voksne 1 barn
1 barn
Ekstrabehov (disponibel indkomst) for at
opnå samme levestandard som enlig
--------------------pct.-------------------0
41
41
73
0
0
0
0

52
56
62
74

52
56
62
74

93
102
116
141

0

74

50

124

Ækvivaleringen af indkomster foregår ved, at hver enkelt person i familien tildeles en indkomst svarende til familiens samlede indkomst divideret med ækvivalensmålet. Dvs. jo lavere ækvivalensmål (jo højere grad af
stordriftsfordele), jo højere indkomst, alt andet lige. Ækvivalensmålet for
enlige uden børn er (i sagens natur) altid lige 1.
I dette kapitel anvendes overalt en ækvivalensfaktor givet ved (antal personer i familien)0,6. Den indebærer, at hvis en familie bestående af 2 personer skal have samme levestandard som en enlig med en given indkomst,
så skal parrets disponible indkomst være ca. 52 pct. større end den enliges, jf. boks 3.2. Da valget af ækvivalensmål beror på en bestemt opfattelse
af stordriftsfordelenes betydning, er det i appendiks 3.1 valgt at supplere
disse beregninger med et interval, der angiver et muligt usikkerhedsinterval omkring fx antallet af ældre med, relativt set, lave indkomster.
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Forudsætninger om stordriftsfordelenes betydning, som kommer til udtryk i valget af ækvivalensmål, har indflydelse på hvordan enlige og par
fordeler sig over den samlede indkomstfordeling, jf. appendiks 3.2. Jo
større betydning, stordriftsfordele tillægges, des flere enlige, relativt til
par, befinder der sig i bunden af indkomstfordelingen.
Der er generelt begrænset variation i de ældres indkomster, jf. kapitel 2.
Derfor har forskelle i antagelser om stordriftsfordelene stor betydning for
den indbyrdes placering af enlige og par i indkomstfordelingen, fordi der
kun skal beskedne ændringer i gruppernes gennemsnitsindkomster til, for
at enlige og par omflyttes i forhold til hinanden1.
Hvis således stordriftsfordele vurderes at være betydelige (svarende til en
ækvivalensfaktor på 0,5) er ca. 85 pct. af personerne i 1. decil enlige. Vurderes stordriftsfordelene derimod at være beskedne (svarende til en ækvivalensfaktor på 0,8) er kun godt 40 pct. af personerne i 1. decil enlige.

3.3. De ældres indkomster sammenlignet med den
øvrige befolknings indkomstforhold
Spredningen i de over 67-åriges indkomster er mindre end for befolkningen som helhed, og ligeledes mindre end spredningen i de 25-59-åriges
indkomster, jf. figur 3.2. Samtidig har indkomstfordelingen for de over
67-årige en noget anden form end blandt de 25-59-årige eller for befolkningen som helhed: Blandt de ældre er der relativt lille spredning i indkomsterne under medianen, mens der er noget større variation over
medianen. Blandt de 25-59-årige er variationen både over og under medianindkomsten stor, og det samme gør sig gældende for befolkningen som
helhed.

1

I den øvrige befolkning er enlige og pars placering i indkomstfordelingen mere robust
overfor valget af ækvivalensmål, fordi der er større spredning i indkomsterne.
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Figur 3.2. Spredningen i befolkningens disponible indkomster, 2001
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25-59-årige

Over 67-årige

Anm.: Ækvivalerede disponible indkomster. Ekskl. hjemmeboende børn på 18 år og
derover. Antallet af personer er markeret for hvert interval af 5.000 kr.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.

De såkaldte kvartilindkomster giver et godt indtryk af spredningen i indkomsterne. Når en befolkningsgruppe rangordnes efter stigende indkomst, udgøres nedre kvartil, median og øvre kvartil af indkomsterne for
de personer, der befinder sig henholdsvis en fjerdedel fra bunden, i midten og tre fjerdedel fra bunden af indkomstfordelingen.
De over 66-åriges2 kvartilindkomstniveauer ligger pænt indlejret midt i
fordelingen af forskellige socioøkonomiske gruppers indkomster, jf. figur
3.3. Blandt overførselsmodtagerne har kun efterlønsmodtagerne, og til
dels førtidspensionisterne, et højere indkomstniveau end de ældre, hvilket
blandt andet kan skyldes, at en vis andel af disse er gift med endnu
erhvervsaktive ægtefæller med højere indkomst. Kun blandt fuldt beskæf-

2

På grund af tekniske forhold knyttet til metoden til opdeling af befolkningen på
forskellige undergrupper udgør de ældre i figur 3.3 gruppen på 67 år og derover.
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tigede, selvstændige og efterlønsmodtagere er medianindkomsten på niveau med eller højere end de ældres øvre kvartilindkomst.
Figur 3.3. Forskellige befolkningsgruppers indkomstvariation, 2001
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Anm.: Ækvivalerede disponible indkomster. Den socioøkonomiske inddeling svarer til
opdelingen af befolkningen i forbindelse med de såkaldte forskelsbeløbsberegninger, jf. Fordeling og incitamenter 2002, og antallet af personer i de enkelte
grupper svarer ikke nødvendigvis til den officielle beskæftigelsesstatistik. Efterløn
omfatter overgangsydelsesmodtagere. Andre 18-66 omfatter blandt andet
revalidender og personer, der udelukkende har været i støtte beskæftigelse. Denne
gruppe udgør i alt ca. 155.000 personer. Børn tillægges samme andel af familiens
samlede indkomst som de voksne og indgår dermed i figuren med en andel af
forældrenes indkomster og ikke kun med deres egne indkomster. Ekskl.
hjemmeboende børn på 18 år og derover.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.

De gennemsnitlige disponible indkomster blandt over 67-årige er generelt
lavere end blandt de 25-59-årige, jf. tabel 3.1. Den gennemsnitlige indkomst blandt de 10 pct. af de over 67-årige med de laveste indkomster er
imidlertid godt 6.000 kr. højere end den gennemsnitlige indkomst blandt
de 10 pct. af de 25-59-årige med de laveste indkomster.
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Tabel 3.1. Gennemsnitlig disponibel indkomst, 2001
25-59-årige

Over 67årige

--------------Kr.-----------Indkomstdecil
1 ...............................................
70.900
77.200
2 ...............................................
104.700
91.900
3 ...............................................
121.600
97.900
4 ...............................................
135.100
103.400
5 ...............................................
147.900
108.900
6 ...............................................
161.400
116.300
7 ...............................................
176.500
127.400
8 ...............................................
194.800
142.900
9 ...............................................
221.400
168.800
10 .............................................
321.800
284.600
I alt ...........................................
165.600
131.900

Over 67-åriges indkomst
som andel af 25-59-åriges
indkomst
Pct.
109
88
81
77
74
72
72
73
76
88
80

Anm.: Ækvivalerede disponible indkomster. Afrundet til nærmeste 100 kr. ekskl. Hjemmeboende børn på 18 år og derover.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.

De disponible realindkomster er set over hele perioden 1983-2001 i gennemsnit vokset med 1,5 pct. årligt, jf. tabel 3.2. Såvel de 25-59-årige som
de over 67-årige har haft ca. samme vækst i de disponible realindkomster
som hele befolkningen.
Tabel 3.2. Udviklingen i de disponible realindkomster, 1983-2001

25-59-årige.........................
60-67-årige.........................
Over 67-årige .....................
Hele befolkningen ..............

Gnst.
disponibel
indkomst 2001
1.000 kr.
166
165
130
152

Antal i 2001
1.000 pers.
2.643
417
655
5.147

Gnst. årlig vækst
i realindkomst
1983-2001
Pct.
1,5
1,7
1,6
1,5

Anm.: Indkomsten er opgjort på familieniveau og ækvivaleret under hensyntagen til,
hvor mange henholdsvis børn og voksne den skal forsørge. Den ækvivalerede
indkomst fordeles ligeligt på alle personer i C-familien. Den disponible indkomst
udgør personlig indkomst tillagt nettokapitalindkomst fratrukket indkomstskat
og – fra 2000 – ejendomsværdiskat.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Indkomstforskellene i befolkningen er generelt blevet større i den sidste
halvdel af 1990’erne, både for de erhvervsaktive aldersgrupper og for de
over 67-årige, målt ved Gini-koefficienten for fordelingen af de disponib80
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le indkomster, jf. figur 3.4. Indkomstforskellene blandt de over 67-årige
er fortsat noget lavere end blandt de 25-59-årige.
Figur 3.4. Udvikling i forskellene i disponibel indkomst, 1983-2001
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Anm.: Gini-koefficienten er et summarisk mål for indkomstforskellene i befolkningen,
som antager værdien 0, hvis alle har de samme indkomster, og værdien 1, hvis en
enkelt person har al indkomsten. En fortolkning er, at den forventede
indkomstforskel mellem to tilfældigt udvalgte personer kan beregnes som en
andel af medianindkomsten på to gange Gini-koefficienten. Den disponible
indkomst er opgjort inkl. den samlede nettokapitalindkomst. Der henvises til
Finansministeriet: Fordeling og incitamenter 2003, som forventes at udkomme i
efteråret 2003. Gini-koefficienten er i figuren angivet i hele pct.enheder.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

De forøgede forskelle i disponibel indkomst kan næsten udelukkende
henføres til væksten i kapitalindkomsterne i sidste halvdel af 1990erne,
herunder først og fremmest afkastet af ejerboliger. Der er derimod ikke
noget, der tyder på øgede forskelle i de personlige indkomster. Ændringer
i beskatningen af kapitalindkomsterne har medvirket til at dæmpe væksten i indkomstforskellene i perioden.
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3.4. De økonomisk svagest stillede i befolkningen
Der findes ikke en officiel fattigdomsgrænse i Danmark, som eksempelvis
i USA. I de fleste lande uden egentlige fattigdomsproblemer, herunder
Danmark, defineres lav indkomst som oftest kun relativt til den øvrige
befolknings indkomster. Ofte tages udgangspunkt i indkomsten for personen præcis midt i indkomstfordelingen - den såkaldte medianindkomst.
Lavindkomstgrænsen defineres typisk som en andel af medianindkomsten, fx 50 pct. eller 60 pct. Lavindkomstgrænsen ændres som følge heraf
også med tiden og er afhængig af de anvendte principper for afgrænsningen, jf. diskussionen i afsnit 3.2 samt appendiks 3.2.
Hvis 50 eller 60 pct. af medianindkomsten anvendes som grænse for relativ lav indkomst, svarer det til, at lavindkomstgrænsen for en enlig sættes
ved en disponible indkomst på henholdsvis 69.800 kr. eller 83.700 kr. i
2001, jf. tabel 3.3. Des lavere procentandel af medianindkomsten - og des
mindre betydningen af stordriftsfordelene vurderes at være, jf. appendiks
3.2 - des lavere niveau fastsættes lavindkomstgrænsen på. Og jo lavere lavindkomstgrænse, jo færre personer anses dermed for at tilhøre lavindkomstgruppen.
Tabel 3.3. Relativ lavindkomstgrænse, hele befolkningen, 2001
Disponibel indkomstgrænse
Medianindkomsten ..............................................................
50 pct. af medianindkomsten ...............................................
Nettofolkepension efter skat.....................................................
60 pct. af medianindkomsten ...............................................
Højeste indkomst i 1. decil ..................................................

enlige
par
-------------Kr.----------139.500
211.500
69.800
105.700
75.300
117.400
83.700
126.900
86.000

130.300

Anm.: For par er vist de indkomstniveauer, som ækvivalerer de personbaserede indkomstgrænser. Nettofolkepensionen efter skat uden supplerende ydelser er vist til
sammenligning. Kun godt 1 pct. af de over 67-årige med supplerende private
indkomster på højest 5.000 kr. modtager ikke supplerende ydelser, jf. bemærkninger til tabel 3.6. Afrundet til nærmeste 100 kr. Ekskl. hjemmeboende børn på
18 år og derover.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.

Til sammenligning med niveauerne for lav indkomst med afgrænsninger
ved henholdsvis 50 pct. og 60 pct. af medianindkomsten er vist nettofolkepensionen efter skat for henholdsvis enlige og par, hvor begge er over
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67 år. Nettofolkepensionen ses for både enlige og par at befinde sig på et
niveau imellem de lavindkomstgrænser, der fastlægges ved 50 og 60 pct.
af medianindkomsten.
Det har endvidere betydning hvilken familieenhed, der anvendes ved opgørelsen, jf. boks 3.3.
Boks 3.3. Afgrænsning af befolkningen til lavindkomstanalysen
For familier bestående af ældre er det af mindre betydning, hvordan
familieenheden afgrænses, mens det har større betydning i resten af befolkningen.
I analysen af de ældres økonomiske vilkår er det valgt at tage udgangspunkt i Cfamilien, jf. appendiks 2.1. Det vil sige, at hjemmeboende børn på 18 år og
derover betragtes som selvstændige familieenheder. En betydelig andel af de
hjemmeboende over 17 år har relativt beskedne egenindtægter. Dette bidrager til
en overvurdering af de reelle forskelle i levestandarder, idet det må antages, at de
unge indgår i indkomstdelingen med resten af familien, blandt andet fordi de på
lige fod med resten af husstanden drager nytte af fordelene forbundet med at dele
husholdning. For ikke at foretage en sådan overvurdering af forskellene i
levestandarder er det valgt at udelade de hjemmeboende børn på 18 år og derover
af analysen.
Hjemmeboende børn under 18 år indgår i familiens indkomstdeling på lige fod
med de voksne familiemedlemmer. Dvs. at børnene tillægges samme andel af
familiens samlede indkomst som de voksne uagtet, at det i de fleste tilfælde er
forældrene, der oppebærer indtægterne i familien.

Ligesom den relative lavindkomstgrænse varierer med forudsætningerne,
gør det målte antal personer med relativt lave indkomster det også, jf.
tabel 3.4. Under 10 pct. af befolkningen har indkomster på eller under
den relative lavindkomstgrænse, uanset om grænsen trækkes ved 50 eller
60 pct. af medianindkomsten.
Tabel 3.4. Antal personer med relativt set lave indkomster, 2001
50 pct. af medianindkomsten .......................
- heraf over 67-årige ......................................
60 pct. af medianindkomsten .......................
- heraf over 67-årige ......................................

Antal personer
241.700
8.800

Pct. af aldersgruppen
4,7
1,3

461.000
45.200

9,0
6,9

Anm.: Disponibel indkomst. Ekskl. hjemmeboende børn på 18 år og derover.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 af befolkningen i 2001.
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Med den valgte forudsætning om stordriftsfordelenes betydning, og en
lavindkomstgrænse på 50 pct. af medianindkomsten, har 241.700
personer relativt lave indkomster. Heraf er ca. 8.800, svarende til ca. 3,6
pct., personer over 67 år. I alt tilhører 1,3 pct. af de over 67-årige lavindkomstgruppen, og de er hermed stærkt underrepræsenterede i lavindkomstgruppen.
En stor gruppe af de ældre har indkomster lige omkring 60-70 pct. af
medianindkomsten, og derfor har det meget stor betydning for antallet af
ældre under lavindkomstgrænsen, hvor grænsen drages. For de 25-59årige er fordelingen af indkomster omkring lavindkomstgrænserne mere
jævn, og den nærmere afgrænsning har dermed mindre betydning.
Med en lavindkomstgrænse på 60 pct. af medianindkomsten har ca. 6,9
pct. af de ældre relativt set lave indkomster, svarende til knap 10 pct. af
samtlige med lave indkomster. Set i forhold til andelen - på 9,0 pct. - af
befolkningen som helhed, er de ældre også med en afgrænsning ved 60
pct. af medianindkomsten underrepræsenterede i lavindkomstgruppen.
Med en lavindkomstgrænse på 50 pct. af medianindkomsten er over
halvdelen af personerne i lavindkomstgruppen børn og unge under 25 år,
jf. figur 3.5, på trods af, at de hjemmeboende over 18-årige ikke indgår i
analysen. De 25-59-årige udgør knap 40 pct. af lavindkomstgruppen, de
60-67-årige ca. 3 pct.
Tilnærmelsesvis samme andel af de 68-74-årige som af de 60-67-årige har
relativt set lav indkomst. Andelen af de 25-59-årige med relativt set lav
indkomst er ca. 4 gange så stor. Af alle aldersgrupper har de over 74-årige
den laveste andel i lavindkomstgruppen. På trods af, at gennemsnitsindkomsterne falder med stigende alder, jf. afsnit 2.6, falder også andelen,
der indgår i lavindkomstgruppen med stigende alder, fordi spredningen i
indkomsterne er mindre i de ældste aldersgrupper.
Uanset afgrænsning af lavindkomstgruppen er gennemsnitsindkomsten
blandt de over 67-årige i gruppen højere end blandt personerne på 67 år
eller der under, jf. tabel 3.5.
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Figur 3.5. Lavindkomstgruppens aldersfordeling samt andele af aldersgrupperne i lavindkomstgruppen, 2001
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Anm.: Lavindkomstgrænsen er, her, fastsat som 50 pct. af medianindkomsten. Ekskl.
hjemmeboende børn på 18 år og derover samt ikke-hjemmeboende børn. Den
første søjle i hvert par angiver hvor stor en andel af lavindkomstgruppen, der
udgøres af en bestemt aldersgruppe. Den sidste søjle i hvert par angiver, hvor stor
en andel af en bestemt aldersgruppe, der tilhører lavindkomstgruppen.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.

Tabel 3.5. Gennemsnitlig indkomst i lavindkomstgruppen, 2001
Median indkomst, kr.................................................
50 pct. af medianindkomst, kr...................................

139.500
69.800
Gennemsnitlig indkomst i gruppen
- 25-59-årige ............................................................
47.200
- Over 67-årige.........................................................
50.000

60 pct. af medianindkomst, kr...................................

83.700
Gennemsnitlig indkomst i gruppen
- 25-59-årige ............................................................
61.400
- Over 67-årige.........................................................
73.200

Anm.: Ekskl. hjemmeboende børn på 18 år og derover.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.
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Aldersfordelingen af personerne i lavindkomstgruppen hænger tæt
sammen med den socioøkonomiske sammensætning i aldersgrupperne, jf.
figur 3.6. Ca. halvdelen af lavindkomstgruppen udgøres – uanset valget af
ækvivalensmål – af henholdsvis børn og studerende, dvs. af de yngste i
befolkningen. Kun ca. 4-5 pct. af lavindkomstgruppen er over 66 år. De
socioøkonomiske forskelle i over- og underrepræsentationen i lavindkomstgruppen tegner et endnu tydeligere billede. Stort set ingen fuldt beskæftigede har, relativt set, lav indkomst. Af efterlønsmodtagere, førtidspensionister og folkepensionister tilhører mellem 1 og 3 pct. Lavindkomstgruppen.
Andelen af børn og delvist beskæftigede i familier med relativt set lav
indkomst er en smule lavere end den samlede gennemsnitlige andel af
hele befolkningen, som er ca. 4-5 pct., med den valgte afgrænsning af
lavindkomstgruppen ved en indkomst på 50 pct. af medianindkomsten.
Fuldt ledige og selvstændige er overrepræsenterede i lavindkomstgruppen
svarende til en andel af disse på ca. 10-15 pct. Studerende samt andre 183
66-årige er stærkt overrepræsenterede i gruppen svarende til en sandsynlighed for disse grupper på ca. 30 pct. for at have relativt set lave indkomster.
En direkte sammenligning af indkomstniveauerne efter skat for diverse
overførselsmodtagere kan kun vanskeligt foretages. Det skyldes dels, at
ældre typisk ikke har børn, mens fx dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ofte har det, og dels, at kun en mindre andel af fx dagpengemodtagerne udelukkende lever af overførsler i et helt år, mens de over 67-årige
pr. definition typisk gør det.
Imidlertid kan gennemsnitlige disponible indkomster for forskellige
delgrupper af eksempelvis enlige pensionister sammenlignes med efter
skat-værdien af fx dagpenge og kontanthjælp uden supplerende ydelser i
form af boligsikring og tilskud til daginstitutionsbetaling. I praksis modtager dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere nemlig kun i begrænset
omfang sådanne supplerende ydelser, med mindre de netop har børn, og
dermed er i en familiesituation, der ikke er sammenlignelig med de over
67-åriges familiesituation.

3

Jf. anmærkningerne til figur 3.6.
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Figur 3.6. Lavindkomstgruppens socioøkonomiske fordeling samt andele af de enkelte grupper i lavindkomstgruppen, 2001
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Anm.: Lavindkomstgrænsen er, her, fastsat som 50 pct. af medianindkomsten. Den første søjle i hvert par angiver hvor stor en andel af lavindkomstgruppen, der udgøres
af en bestemt socioøkonomisk gruppe. Den sidste søjle i hvert par angiver, hvor
stor en andel af en bestemt socioøkonomisk gruppe, der tilhører lavindkomstgruppen. Den socioøkonomiske inddeling svarer til opdelingen af befolkningen i
forbindelse med de såkaldte forskelsbeløbsberegninger, jf. Fordeling og incitamenter
2002, og antallene i diverse grupper svarer dermed ikke nødvendigvis til fx den
officielle beskæftigelsesstatistik. Efterløn omfatter overgangsydelsesmodtagere.
Andre 18-66 omfatter blandt andet revalidender og personer, der udelukkende
har været i støtte beskæftigelse mfl. Denne gruppe udgør i alt ca. 155.000 personer. Børn tillægges samme andel af familiens samlede indkomst som de voksne
og indgår dermed i figuren med en andel af forældrenes indkomster, og ikke kun
med deres egne indkomster.
Ekskl. hjemmeboende børn på 18 år og derover samt ikke-hjemmeboende børn.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.

For personer uden supplerende private indkomster, som ikke modtager
tillægsydelser, udgør den disponible indkomst - dvs. folkepensionen efter
skat - for enlige ca. 75.300 kr., svarende til knap tre fjerdedele af maksimale dagpenge efter skat, jf. tabel 3.6. Folkepension uden boligydelse eller
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personlige tillæg sikrer et forsørgelsesniveau, der overstiger fx kontanthjælpsmodtagere uden forsørgerforpligtelse med ca. 8.000 kr. årligt.
Kun godt 1 pct. af de over 67-årige med supplerende private indkomster
på højest 5.000 kr. årligt modtager ikke offentlige tillægsydelser i form af
boligydelse, varmetillæg, nedsat licensbetaling, nedsat ejendomsværdiskat
eller tillæg for høj kommuneskatteprocent. Folkepension med tillægsydelser svarende til gennemsnittet for ældre med supplerende indkomster
under 5.000 kr., udgør ca. 93.000 kr. efter skat, jf. tabel 3.6. Der var i
2001 ca. 123.000 enlige over 67-årige med supplerende indkomster
under 5.000 kr. og tillægsydelser i gennemsnitligt denne størrelsesorden.
Tabel 3.6. Overførselssatser for enlig uden forsørgerpligt, 2001
Kroner pr. år, 2001-prisniveau
A-dagpenge .........................................................................................
Kontanthjælp til ikke-forsørger over 25 år, uden særlig støtte...............
Kontanthjælp, under 25 år ..................................................................
Folkepension uden boligydelse og personlige tillæg..............................
1
Folkepension med gennemsnitlige ekstra ydelser .................................
Folkepension med maksimal boligydelse..............................................

Disponibel
indkomst
102.000
68.100
48.400
75.300
93.000
106.300

Anm.: 1) Beregnet som gennemsnittet af tillægsydelser – dvs. fortrinsvis boligydelse og
varmetillæg - til personer, der har 5.000 kr. pr. år eller mindre i supplerende
private indkomster. Der er ca. 123.000 enlige over 67-årige med sådanne indkomstforhold. Ikke-pensionister kan, afhængigt af indkomsten, også være berettigede til at modtage boligstøtte, men efter det mindre gunstige regelsæt vedr.
boligsikring. Varmetillæg og de øvrige særlige ydelser er forbeholdt over 67-årige.
Kilde: Beregninger på Finansministeriets Familietypemodel samt egne beregninger på
basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.

De forskellige indkomstniveauer skal ses i lyset af, at de ældres forbrugsbehov kan være lavere end forbrugsbehovet blandt yngre personer, der er i
etableringsfasen af livet og fx har forsørgerforpligtelser overfor hjemmeboende børn. Dertil kommer, at de ældre har mulighed for at benytte sig af
en række aldersbaserede rabatordninger mv., som ikke er til rådighed for
andre aldersgrupper.
Samtidig er indkomstbehovet typisk lavere blandt personer over 67 år end
blandt yngre aldersgrupper, fordi mange ældre har mulighed for at supplere den løbende indkomst med et vist årligt formueforbrug, jf. kapitel 2.

88

Kapitel 3 - De økonomisk svagest stillede ældre

3.5. De økonomisk svagest stillede blandt de ældre
I det følgende gives en beskrivelse af sammensætningen af gruppen af
ældre, der, med alternative afgrænsninger, er de økonomisk svagest
stillede. Der kan ikke findes en entydig afgrænsning af de økonomisk
svagest stillede, der udfra ethvert kriterium er mere korrekt end andre afgrænsninger. Udvalget for ældres økonomiske vilkår har derfor valgt at benytte en række alternative afgrænsninger af, hvem der er de økonomisk
svagest stillede blandt de ældre, jf. boks 3.4.
Boks 3.4. Alternative afgrænsninger af de svagest stillede ældre
To af de benyttede afgrænsninger svarer til internationalt benyttede mål for lavindkomstgruppens størrelse:
• Personer med disponible indkomster under 50 pct. af medianindkomsten i hele befolkningen.
• Personer med disponible indkomster under 60 pct. af medianindkomsten i hele befolkningen.
Herudover benyttes også:
• Over-67-årige, der har disponible indkomster under nettofolkepensionen
efter skat.
Og der sker endvidere sammenligninger med:
• De 10 pct. af de over 67-årige, der har de laveste indkomster.
De tre førstnævnte afgrænsninger tager alle udgangspunkt i den ækvivalerede disponible indkomst og dermed i den indbyrdes rangordning af enlige og par, der er
resultatet af det valgte ækvivalensmål. Afgrænsningen med udgangspunkt i en
sammenligning med nettofolkepensionen efter skat er derimod uafhængig af
vurderingen af stordriftsfordelenes betydning.
Det antal personer, der afgrænses med hver metode, skal ses i lyset af, at en vis
andel af de således udpegede økonomisk svagest stillede må vurderes at have bedre
økonomiske vilkår, end de målbare indkomstforhold tilsiger. Enten fordi den opgjorte indkomst giver et ufuldstændigt billede af indkomstforholdene, eller fordi
de pågældende personer nyder godt af ikke-målbare stordriftsfordele.

I andre analyser af de ældres økonomiske vilkår kan der, eventuelt
indirekte, være foretaget andre afgrænsninger af, hvem der er de økonomisk svagest stillede blandt de ældre. Således har Socialforskningsinstituttet for nyligt offentliggjort en analyse af levevilkår blandt folkepensionister
uden supplerende indkomst, jf. boks 3.5.
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Boks 3.5. Socialforskningsinstituttet: Levevilkår blandt folkepensionister uden supplerende indkomst
I publikationen Levevilkår blandt pensionister uden supplerende indkomst, Socialforskningsinstituttet, september 2003, er der benyttet en anden analytisk tilgang:
Heri er de ældre delt i to grupper bestående af personer med hhv. uden supplerende indkomster som, udover ATP-indtægter, overstiger 1.000 kr. De årlige
ATP-beløb kan imidlertid variere fra nul til godt 25.000 kr., derfor er der stor
spredning i indkomsterne i begge grupper, jf. figur a.
Figur a. Fordelingen af disp. indkomster blandt ældre med og uden suppl. Indkomst udover ATP, 2001
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Anm.: Over 67-årige opdelt efter størrelsen af supplerende private indkomster
(hhv. over/ under 1.000 kr) udover ATP-indtægt svarende til SFI’s defini
tion.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.
Fortsættes på næste side.
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Boks 3.5. Fortsat
SFI finder, at 24 pct. af de ældre ikke har supplerende indkomster udover ATP,
men der konkluderes ikke, og kan naturligvis ikke konkluderes at det medfører, at
disse 24 pct. af de ældre er økonomisk svagt stillede, eller at der ikke findes
økonomisk svagt stillede personer i den anden gruppe.
Uanset den valgte metode for afgrænsning af de økonomisk svagest stillede blandt
de ældre, vurderes knap to tredjedele af de respektive lavindkomstgrupper at
tilhøre den således definerede gruppe af pensionister uden supplerende indkomst,
mens den sidste tredjedel tilhører gruppen med supplerende indkomst, jf. tabel a.
Tabel a. Andel med og uden supplerende indkomster blandt de økonomisk svagest stillede over 67-årige, 2001
Pensionister Pensionister
uden suppl. med suppl.
Grupper af over 67-årige
indkomst
indkomst I alt
---------------Pct.--------------Alle over 66-årige i 1999 ifølge SFI...................
24
76
100
1
Alle over 67-årige i 2001, egne beregninger ......
29
71
100
A. De økonomisk svagest stillede
< 50 pct. af medianindkomsten i befolknin66
34
100
gen ...................................................................
< 60 pct. af medianindkomsten i befolknin65
35
100
gen ...................................................................
I 1. decil blandt de ældre...................................
63
37
100
Disponibel indkomst < nettofolkepensionen .....
65
35
100
B. De økonomisk svagest stillede ekskl. personer der vurderes at have bedre økonomiske vilkår
< 50 pct. af medianindkomsten i befolknin73
27
100
gen ...................................................................
< 60 pct. af medianindkomsten i befolknin77
23
100
gen ...................................................................
I 1. decil blandt de ældre ..................................
70
30
100
Disponibel indkomst < nettofolkepensionen .....
76
24
100
1

Anm.: Udover, at der er regnet på forskellige år, skyldes forskellen blandt andet,
at SFI har inkluderet 67-årige i datamaterialet, mens de er udeladt i egne
beregninger, da deres økonomiske forhold typisk er en blanding af forhold
før og efter pensioneringen. Uden supplerende indkomst: (privat indkomst
ekskl. ATP)<1.000 kr.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.

Afhængigt af, hvorledes de økonomisk svagest stillede ældre er afgrænset,
udgør enlige mellem 72 og 80 pct. af de økonomisk svagest stillede, jf.
tabel 3.7. At de enlige udgør omkring tre fjerdedele af de økonomisk
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svagest stillede er tæt forbundet med den valgte ækvivalensskala, dvs. med
hvilken betydning, stordriftsfordele tillægges, jf. appendiks 3.2.
Tabel 3.7. Antal ældre, som er økonomisk svagest stillede, 2001

Under 50 pct. af medianindkomsten i befolkningen ..........
Under 60 pct. af medianindkomsten i befolkningen ..........
Indkomst under nettofolkepensionen efter skat .................

Antal
personer
1.000
8,8
45,2
12,8

Første decil blandt de ældre ...............................................

65,5

72

Alle over 67 år ...................................................................

655,0

54

Afgrænsning

Heraf enlige
Pct.
80
79
75

Afgrænset ved 50 pct. af medianindkomsten udgør de økonomisk svagest
stillede ca. 8.800 personer. Ca. 12.800 over 67-årige har indkomster under nettofolkepensionen efter skat, og afgrænset ved 60 pct. af medianindkomsten udgør de økonomisk svagest stillede ældre ca. 45.200 personer.
En del af de økonomisk svagest stillede ældre skønnes imidlertid at have
bedre økonomiske vilkår, end den målbare disponible indkomst antyder.
Når der ses bort fra disse, formodet bedre stillede, personer, falder andelen af enlige blandt de økonomisk svagest stillede til knap to tredjedele.
Det er en konsekvens af, at blandt andet en række plejehjemsbeboere og en
række personer, der har mistet ægtefællen i årets løb frasorteres, og de er –
stort set uden undtagelse – enlige.
I det følgende sættes der fokus på de 10 pct. af de over 67-årige, der har
de laveste indkomster (1. decil blandt de ældre). De økonomiske vilkår
for denne gruppe kan ikke beskrives dækkende udfra de målbare økonomiske forhold alene.
Som det fremgik af afsnit 2.3, er formuefordelingen og indkomstfordelingen blandt de ældre kun delvist afhængige. Når bidraget til den
årlige forbrugsmulighed fra formue medregnes i indkomsten, er det derfor
ikke de samme 10 pct. af de ældre, der har de laveste indkomster, som når
kun løbende indkomst medtages, jf. tabel 3.8.
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Tabel 3.8. Sammenhæng mellem lav disponibel indkomst og forbrugsmulighed inkl. bidrag fra formue, personer over 67 år, 2001
Samlet forbrugsmulighed inkl. bidrag fra formue
7 –10.
1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6.decil decil
---------------------------Pct. af gruppen--------------------------Personer fra 1. decil ....... 80,3
9,8
3,5
1,8
1,8
0,7
2,0
Personer fra 2. decil ....... 19,7
48,4
15,0
6,6
4,9
2,7
2,7
Disponibel indkomst

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.

20 pct. af de ældre i 1. decil, målt på løbende indkomst, rykker således
højere op i indkomstfordelingen når den årlige forbrugsmulighed fra formue medregnes i indkomsten. Disse personer fordeler sig nogenlunde
ligeligt imellem henholdsvis 2. decil og 3. decil og der over.
Tilsvarende rykker 20 pct. af de ældre i 2. decil, målt på løbende indkomst, ned i 1. forbrugsdecil, når forbrugsmuligheden fra formuen medregnes, mens andre 32 pct. rykker højere op i fordelingen. Dette illustrerer vanskeligheden i at foretage en entydig afgrænsning af, hvilke personer
blandt de ældre, der er de økonomisk svagest stillede.
Godt halvdelen af de ældre i 1. indkomstdecil skønnes at have bedre økonomiske vilkår, end den målbare indkomst i sig selv tilsiger, enten fordi
den opgjorte indkomst giver et ufuldstændigt billede af indkomstforholdene, eller fordi de pågældende personer nyder godt af ikke-målbare stordriftsfordele, jf. tabel 3.9:
•

•

18 pct. af de 65.500 ældre med de laveste indkomster er plejehjemsbeboere, som modtager boligydelse i form af en lavere huslejebetaling. Det indebærer, at den boligydelse, plejehjemsbeboerne
reelt modtager, ikke kan medregnes i deres disponible indkomster, fordi der ikke findes oplysninger om størrelsen heraf i datagrundlaget. Hertil kommer, at plejehjemsbeboerne i en vis udstrækning nyder godt af stordriftsfordele forbundet med at være
mere end én person i husholdningen.
Andre 13 pct. af personerne i 1. decil deler husstand med én eller
flere andre familier. Dermed nyder de godt af stordriftsfordelene
forbundet med at være mere end én person i husholdningen uden
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•

•

at det afspejles i den ækvivalerede indkomst4. Sandsynligvis ville
mange af disse personer ikke befinde sig i 1. decil i en fordeling,
der tager udgangspunkt i et mere omfattende familiebegreb.
Yderligere 20 pct. af personerne i 1. decil har, jf. ovenfor, formue,
som sammen med den løbende indkomst giver en årlig forbrugsmulighed, som placerer disse personer udenfor 1. decil i en fordeling af indkomster inkl. formueforbrugsmuligheden.
Ca. 9 pct. af personerne i 1. decil har mistet ægtefællen i løbet af
det år, indkomstopgørelsen vedrører. Disse personer registreres i
analysen som enlige, og dermed som personer, der ikke nyder godt
af stordriftsfordele, uagtet, at de i en del af året har været mere
end én i husholdningen, og tilsvarende modtaget - den lavere –
folkepension som gifte/samboende.

Atypiske indkomstforhold forklarer den lave disponible indkomst for
mellem en fjerdedel og halvdelen, afhængigt af afgrænsningen, af de
økonomisk svagest stillede. Ca. 17 pct. af alle i 1. decil har kapitaludgifter
udover 10.000 kr. Yderligere ca. 3 pct. har virksomhedsunderskud i samme størrelsesorden.
Knap 6 pct. er brøkpensionister, dvs. personer, som på grund af længden af
den forudgående bopælstid i Danmark ikke modtager fuld pension. For
denne gruppe kan de reelle økonomiske vilkår i øvrigt være bedre, end
den disponible indkomst viser: En andel af brøkpensionisterne har formentlig udenlandske indkomster, der ikke fuldt ud indgår i den danske
indkomstopgørelse, mens andre af brøkpensionisterne modtager personligt
tillæg, som sikrer en acceptabel levestandard, men ikke indgår i indkomstopgørelsen. Der kan være overlap imellem disse grupper, og samlet set 25
pct. af personerne i 1. decil blandt de ældre har atypiske indkomstforhold.

4

Jf. beskrivelsen af hvilken familieenhed der ligger til grund for ækvivaleringen i afsnit
3.2.
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Tabel 3.9. Andel med udvalgte karakteristika blandt økonomisk svagest
stillede over 67-årige, 2001

Karakteristika/gruppe:
Plejehjemsbeboere ...............................
Andre i flerfamiliehusstande ...............
Uf. gruppen inkl. bidrag fra formue.....
Mistet partner i årets løb .....................
Mindst 1 indikation af reelt bedre økonomiske vilkår end målbart ...................
Brøkpensionister .................................
Virksomhedsindkomst <-10.000 kr. ....
Nettokapitalindkomst <-10.000 kr. .....
Mindst 1 dominerende årsag til lav
disponibel indkomst .............................
I alt, mindst 1forklarende kriterium
opfyldt..................................................
Samlet antal ........................................
1)
Samlet antal ekskl. særlige grupper. .....

Indkomst
Under
Under
under
50 pct.
60 pct.
nettoaf meaf mefolkeFørAlle
dianind- dianind- pension
ste
over
komsten komsten efter skat decil 67 år
---------------Pct.andel af gruppen----------------5
24
6
18
3
28
17
24
13
4
25
24
27
20
…
36
12
30
9
2
77
29
10
21

65
8
4
15

71
23
10
23

53
6
3
17

…
1
1
14

57

26

53

25

16

94
77
89
67
…
------------------1.000 personer-----------------8,8
45,2 12,8
65,5 655,0
2,0
15,8
3,7
31,1
…

Anm.: Ekskl. særlige grupper er ekskl. plejehjemsbeboere, andre i husstande med flere familier, andel personer uden for den pågældende gruppe, når bidrag fra formue
medregnes samt personer, der året før har mistet partneren.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001

Jo mere gruppen af økonomisk svagere stillede indsnævres antalsmæssigt,
jo mere markant bliver billedet af, at kun en lille andel af gruppen vurderes at have økonomiske vilkår, der afspejles korrekt i den målbare indkomst. Således kan 65 pct. af de, der har indkomster under 60 pct. af
medianindkomsten, 71 pct. af de, der har indkomst under nettofolkepensionen og hele 77 pct. af de, der har indkomster under 50 pct. af
medianen, vurderes at have bedre økonomiske vilkår, end de målbare indkomstforhold antyder.
Der resterer således mellem 2.000 og 15.800 personer i de respektive
grupper af økonomisk svagest stillede, når der ses bort fra personer, som
kan vurderes at have bedre økonomiske vilkår end indkomsten tilsiger. I
1. decil resterer der på tilsvarende måde ca. 31.100 personer ekskl. perso95
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nerne, der vurderes at have bedre økonomiske vilkår end indkomsten
afspejler.
Gennemsnitsindkomsten blandt de enlige i 1. decil er 76.100 kr., og
blandt parrene er den 120.900 kr. For i gennemsnit at sikre samme levestandard blandt parrene, som blandt de enlige i 1 decil, kræves en
gennemsnitsindkomst på 115.300 kr. Blandt de 10 pct. med de laveste
indkomster har parrene altså gennemsnitligt set lidt højere indkomster
end de enlige, jf. tabel 3.10.
Tabel 3.10. Gennemsnitsindkomster i forskelligt afgrænsede grupper af
de svagest stillede over 67-årige, 2001
Enlige
Par
Disp.
Disp.
Disp. indkomst Disp. indkomst
Indinkl.
Indinkl.
komst
formue
komst
formue
-------------------Kr. ---------------Gruppe afgrænset ved indkomst alene
Indkomst < 50 pct. af medianindkomsten......... 50.400
Indkomst < 60 pct. af medianindkomsten......... 72.900
Indkomst < nettofolkepensionen efter skat........ 56.600

60.900 73.200
79.900 112.400
67.400 91.000

80.800
120.300
100.000

Blandt de 10 pct. med laveste indkomster ......... 76.100

83.500 120.900

128.900

Gruppe ekskl. personer med formodet bedre økonomiske vilkår
Indkomst < 50 pct. af medianindkomsten......... 49.500
52.100 77.600
Indkomst < 60 pct. af medianindkomsten......... 74.400
75.600 113.600
Indkomst < nettofolkepensionen efter skat........ 59.400
61.500 93.500

79.800
115.900
96.000

Blandt de 10 pct. med laveste indkomster ......... 79.000

124.600

Nettofolkepensionen efter skat..........................

80.600 121.900

75.300

117.400

Anm.: Opgørelsen omfatter alle over 67-årige, og er foretaget på basis af en rangordning
efter disponibel indkomst ekskl. forbrugsmuligheden fra formue. Rangordningen
er foretaget i en fordeling af ækvivalerede indkomster, men de viste indkomstniveauer for par er uden ækvivalering, dvs. viser parrets samlede indkomst. Gruppe
ekskl. personer med formodet bedre økonomiske vilkår er ekskl. plejehjemsbeboere,
andre i husstande med flere familier, andel personer uden for den pågældende
gruppe, når bidrag fra formue medregnes samt personer, der året før har mistet
partneren.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.
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Uanset den valgte afgrænsning har også de økonomisk svagest stillede
blandt de ældre gennemsnitligt set mulighed for at supplere den løbende
indkomst med et årligt formueforbrug af en vis størrelse – det drejer sig
om et supplement til indkomsten på ca. 6.000-10.000 kr. årligt. Billedet
af, at parrene er lidt bedre stillede end de enlige i 1. decil svækkes, når
forbrugsmuligheden fra formuen inddrages.
Personerne, der er tilbage i grupperne af økonomisk svagest stillede efter
frasorteringen af de særlige grupper, har gennemsnitligt set kun mulighed
for et meget beskedent årligt formueforbrug som supplement til den løbende indkomst.
Forskellige metoder til afgrænsning af de økonomisk svagest stillede
blandt de ældre afgrænser således vidt forskellige antal personer, jf. tabel
3.11, hvor der for hver afgrænsning er angivet et interval for det skønnede
antal personer, som er fremkommet ved at beregne antallene under anvendelse af andre forudsætninger om stordriftsfordelenes betydning, jf.
appendiks 3.2.
Tabel 3.11. De økonomisk svagest stillede ældre ved forskellige
afgrænsninger, 2001
Metode for afgrænsning af disponibel indkomst
Antal personer
A. Inkl. alle
< 50 pct. af medianindkomsten i befolkningen .....
8.800
< 60 pct. af medianindkomsten i befolkningen .....
45.200
< nettofolkepensionen ..........................................
12.800
I 1. decil blandt de ældre ......................................

Interval
7.100-17.400
28.400-75.400
-

65.500

-

B. Ekskl. personer der vurderes at have bedre økonomiske vilkår
< 50 pct. af medianindkomsten i befolkningen .....
2.000
< 60 pct. af medianindkomsten i befolkningen .....
15.800
< nettofolkepensionen ..........................................
3.700

1.800- 4.400
12.500-33.000
-

I 1. decil blandt de ældre ......................................

30.200-35.100

31.100

Anm.: Det centrale ækvivalensmål (0,6) er markeret med rødt. De to øvrige ækvivalensmål, svarende til forudsætninger om enten begrænsede stordriftsfordele eller betydelige stordriftsfordele er anvendt til at angive et usikkerhedsinterval rundt om de
centrale skøn.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.
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Når der ses bort fra personer med formodet bedre økonomiske vilkår
varierer skønnet for antallet af ældre med, relativt set, lav indkomst således imellem ca. 2.000 personer, afgrænset ved 50 pct. af medianindkomsten, og 15.800 personer, afgrænset ved 60 pct. af medianindkomsten. Andre opfattelser af stordriftsfordelenes betydning angiver et usikkerhedsinterval omkring disse skøn på mellem 1.800 og 33.000 ældre, der
kan betragtes som de økonomisk svagest stillede.
De økonomisk svagest stillede over 67-årige afviger i sammensætning på
forskellige karakteristika fra gruppen af over 67-årige som helhed, jf. tabel
3.12.
Tabel 3.12. Karakteristikafordeling for de økonomisk svagest stillede
ældre, 2001
Alle
over
67årige
Køn
Kvinder ...........
Mænd .............
Boligform
Ejerbolig .........
Lejebolig .........
Enlig/par
Enlige..............
I par ................
Alder, år
68-70 ..............
71-75 ..............
76-80 ..............
Over 80 ..........
Note:

Indkomst<
Indkomst<
Blandt 10
Indkomst<
50 pct. af
60 pct. af
pct. med
nettomedian
median
laveste indk. folkepension
Alle Ekskl. Alle Ekskl Alle Ekskl. Alle Ekskl.
1
1
1
1
visse
visse
visse
visse
-----------------------------------Pct.-------------- -------------------59
62
43
63
57
63
60
58
45
41
38
57
37
43
37
40
42
55

49
51

42
58

43
57

32
68

31
69

34
66

30
70

45
55

42
58

54
46

80
20

61
39

79
21

65
35

72
28

60
40

75
25

60
40

19
29
23
29

25
34
22
18

42
34
15
9

14
23
22
40

20
28
22
30

14
25
22
39

18
30
23
29

22
34
22
22

35
35
18
12

1

Ekskl. plejehjemsbeboere, andre i flerfamiliehusstande, personer uden for gruppen inkl. bidrag fra formue samt personer, der har mistet partneren i årets løb.
Kilde: Egne beregninger på stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.

Jo bredere gruppen af økonomisk svagest stillede defineres antalsmæssigt,
des højere er gennemsnitsalderen i gruppen. Således er de økonomisk
svagest stillede ældre i gennemsnit ældre end pensionistgruppen som helhed, når afgrænsningen foretages ved 60 pct. af medianindkomsten. Med
den højere gennemsnitsalder følger, at også enlige og dermed også personer, som bor til leje, er overrepræsenterede blandt de svagest stillede. Der
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er endvidere en meget svag tendens til, at kvinder er overrepræsenterede
blandt de økonomisk svagest stillede, hvilket også hænger sammen med
forskellene i aldersfordelingen i lavindkomstgruppen relativt til blandt alle
ældre.
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3.1

Appendiks
Lavindkomstgruppens sammensætning

Tabel 1. Andele af befolkningsgrupper i lavindkomstfamilier, 2001
2001
0,5
Boform:
Lejere ......................................
Ejere........................................
Afstamning:
Dansk .....................................
Indvandrere.............................
Familiekategori
Enlige under 67 år uden børn..
Enlige forsørgere .....................
Enlige over 66 år .....................
Par under 67 år uden børn ......
Par med børn ..........................
Par, 1 eller begge over 66 år.....
Aldersgruppe, år:.......................
Under 18 .............................
18-24 ...................................
25-29 ...................................
30-39 ...................................
40-49 ...................................
50-59 ...................................
60-66 ...................................
over 66 ................................

Fortsættes på næste side.

100

50 pct. median
60 pct. median
0,6
0,8b
0,5
0,6
0,8b
------ Pct.andel i lavindkomstfamilier----

9,1
2,2

7,7
2,0

6,6
1,9

17,0
4,4

15,7
4,0

13,0
3,8

4,2
16,8

3,5
16,3

3,0
15,7

8,3
26,0

7,1
27,9

5,9
27,2

18,0
6,4
5,2
1,9
2,0
0,8

14,7
6,0
2,2
1,7
2,5
0,6

11,8
3,9
1,5
1,9
2,7
0,8

26,1
17,5
19,8
3,5
4,1
4,5

21,6
19,4
11,0
3,2
5,6
3,4

17,6
9,1
4,2
3,8
6,3
5,7

2,9
35,4
11,7
4,0
2,5
1,7
1,7
2,7

3,4
30,6
10,0
3,7
2,2
1,4
1,4
1,3

3,1
26,5
8,6
3,3
1,9
1,3
1,4
1,1

6,6
47,7
17,9
7,3
4,8
3,6
4,8
11,3

8,7
43,3
16,8
7,6
4,4
2,7
3,0
6,9

7,4
39,1
15,3
6,7
3,8
2,5
3,0
4,4

Appendiks 3.1 - Lavindkomstgruppens sammensætning

Tabel 1. Fortsat
2001
0,5
Beskæftigelsesstatus:
Børn.....................................
Lønmodtagere ......................
Selvstændige og medhj.ægtef.
Delvist beskæftigede .............
Kontanthjælpsmodtagere....
Ikke kontanthjælpsmodt.....
Fuldt ledige m.fl...................
Kontanthjælpsmodtagere....
Ikke kontanthjælpsmodt.....
Uddannelsessøgende.............
Efterløn og overgangsydelse
Førtidspensionister ...............
Folkepensionister .................
Øvrige..................................
Kontanthjælpsmodtager
Ja .........................................
Nej.......................................

50 pct. median
60 pct. median
0,6
0,8b
0,5
0,6
0,8b
------ Pct.andel i lavindkomstfamilier----

2,9
0,7
9,6
6,1
15,6
5,3
15,9
24,4
4,3
38,2
0,9
1,4
2,7
27,7

3,4
0,6
9,3
5,3
11,1
4,6
12,2
18,9
4,0
32,0
0,6
1,0
1,3
27,3

3,1
0,5
9,3
4,5
8,3
4,1
8,6
12,2
3,6
27,0
0,5
1,0
1,1
27,5

6,6
1,4
14,4
11,0
22,3
6,5
30,7
34,0
6,0
53,4
5,0
5,0
11,3
34,5

8,7
1,3
14,1
9,6
25,8
7,9
30,4
46,0
9,5
48,9
2,0
2,8
6,9
34,1

7,4
1,2
14,4
8,3
19,4
7,2
25,4
37,2
8,3
43,4
1,7
2,3
4,4
33,9

22,5
4,7

17,2
4,2

11,3
3,8

42,4
8,8

41,5
7,9

33,3
6,9

Anm.: Det centrale ækvivalensmål (0,6) er markeret med rødt. De to øvrige ækvivalensmål, svarende til forudsætninger om enten begrænsede stordriftsfordele eller
betydelige stordriftsfordele er anvendt til at angive et usikkerhedsinterval rundt
om de centrale skøn. Den socioøkonomiske inddeling svarer til opdelingen af befolkningen i forbindelse med de såkaldte forskelsbeløbsberegninger, jf. Fordeling og
incitamenter 2002, og antallene i diverse grupper svarer dermed ikke nødvendigvis til f.eks. den officielle beskæftigelsesstatistik. Efterløn omfatter overgangsydelsesmodtagere. Andre 18-66 omfatter bl.a. revalidender og personer, der
udelukkende har været i støttet beskæftigelse m.fl. Denne gruppe udgør i alt ca.
155.000 personer. Børn tillægges samme andel af familiens samlede indkomst
som de voksne og indgår dermed med en andel af forældrenes indkomster, og
ikke kun med deres egne indkomster.
Ekskl. hjemmeboende børn på 18 år og derover samt ikke-hjemmeboende børn.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen i 2001.
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3.2

Appendiks
Ækvivalensmål, indkomstfordeling og afgrænsning af økonomisk svagt stillede
Jf. diskussionen i kapitel 3, afsnit 3.2, er det ikke muligt på grundlag af
empiriske eller teoretiske overvejelser at fastlægge et objektivt korrekt
ækvivalensmål. Derfor præsenteres i det følgende, som supplement til
analysen i kapitlet, beregninger vedrørende to andre ækvivalensmål. I
hovedanalysen anvendes overalt en ækvivalensfaktor givet ved (antal
0,6
personer i familien) . Disse beregninger suppleres her med beregninger
vedr. ækvivalensmål på henholdsvis (antal personer i familien)0,5, svarende
til det af OECD anvendte, og (antal voksne i familien)0,8 + ½(antal børn i
familien)0,8, svarende til den af Finansministeriet hidtil anvendte skala.
Finansministeriet agter fremover ar anvende ækvivalensmålet givet ved
(antal personer i familien)0,6. Udskiftningen af ækvivalensmålet i forhold
til det af Finansministeriet tidligere anvendte skyldes, at stordriftsfordele
vurderes at være tillagt for lille en vægt i den hidtil anvendte skala,
ligesom det vurderes, at børn og voksne bør indgå på samme måde i ækvivaleringen.
Den vægt, stordriftsfordelene tillægges, påvirker den gennemsnitlige ækvivalerede disponible indkomst i befolkningen. Ved en vægt på 0,5 har den
gennemsnitlige borger en stordriftsfordel på op mod 60.000 kr. i disponibel indkomst, jf. figur 1, kurven for hele befolkningen, betragtet som forskellen imellem den disponible indkomst ved ækvivalensvægt 0,5 og ækvivalensvægt 1.
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Figur 1. Ækvivalering og gennemsnitlig disponibel indkomst, 2001
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Personer over 67 år

Anm.: Gennemsnitsindkomsten er fundet ved at summere indkomsten inden for
familien og herefter dividere denne med antal personer i familien opløftet med
ækvivalensskalaen på x-aksen. Med familie menes, som overalt i rapporten, jf. appendiks 2.1, Danmarks Statistiks C-familiebegreb. Kurverne med børn ½ vægt
fremkommer ved at dividere med antal voksne opløftet med ækvivalensskalaen
plus ½ gange antal børn opløftet med ækvivalensskalaen.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Uanset hvor stor betydning, stordriftsfordelene vurderes at have, påvirker
indregningen af stordriftsfordele i væsentlig mindre grad gennemsnitsindkomsten for de over 67-årige, men forøgelsen af den gennemsnitlige
indkomst kan dog nå op på 20.000 kr., hvis stordriftsfordelene tillægges
stor betydning. Årsagen er, at de over 67-årige typisk indgår i mindre
familieenheder: Der er typisk ingen børn, og mange er enlige.
Andelen af en given befolkningsgruppe i lavindkomstgruppen afhænger
både af ækvivalensfaktoren, af ved hvilken procentandel af medianindkomsten, lavindkomstgrænsen fastsættes, og af indkomstfordelingen i den
pågældende befolkningsgruppe, jf. figur 2 og figur 3.
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Figur 2. Befolkningsandele under varierende lavindkomstgrænser, 2001
a. Ækvivalensskala 0,5

b. Ækvivalensskala 0,8b
Pct. af gruppen

Pct. af gruppen

40

50

30

40

Pct. af gruppen

Pct. af gruppen

40

40

30

30

20

20

10

10

30

20

20

10

10

0

0
0,7

0,6

0,5

Andel af medianindkomst

Hele bef.

over 67 år

0,4

0

0
0,7

0,6

0,5

0,4

Andel af medianindkomst

Hele bef.

over 67 år

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Enlige udgør ca. 54 pct. af personerne over 67 år, og der er tilsyneladende
relativt flere enlige i 1. decil samt i 4.-7. decil og tilsvarende relativt flere
ældre i par i enten 2.-3. decil eller 8.-10. decil end deres andel af aldersgruppen på 46 pct. berettiger til. Des større betydning, stordriftsfordele
antages at have – (og dermed jo lavere ækvivalensmålet), des flere enlige
befinder der sig i bunden af indkomstfordelingen, og des flere par i toppen.
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Figur 3. Enlige og par i indkomstfordelingen afhængigt af ækvivalensskalaen, personer over 67 år, 2001
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Anm.: I figuren er personerne rangordnet efter størrelsen af den disponible indkomst
således at de ti pct., der har de laveste indkomster, befinder sig i 1. søjlesæt,
svarende til 1. decil osv. Ca. 54 pct. af alle over 67-årige er enlige.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Lavindkomstgrænsen ændres som følge heraf også med tiden, og i et
givent samfund, på et givet tidspunkt, afhænger lavindkomstgrænsen dels
af, hvilken procentandel af medianindkomsten, der vælges samt af indkomstfordelingens form og dermed også af, hvordan indkomsterne er
ækvivaleret.
Grænsen for relativ lavindkomst i Danmark varierer i 2001 imellem
58.500 kr. og 91.900 kr. i disponibel indkomst, jf. tabel 1, afhængig af
den anvendte forudsætning om stordriftsfordelenes betydning samt af,
ved hvilken procentandel af medianindkomsten, grænsen drages. Jo lavere
procentandel og jo mindre betydningen af stordriftsfordele vurderes at
være, jo lavere bliver lavindkomstgrænsen.
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Tabel 1. Relativ lavindkomstgrænse, 2001
Disponibel indkomstgrænse
Median ..........................................
50 pct.............................................
60 pct.............................................
Højeste indkomst i 1. decil .............

Ækvivalensskala
0,5
0,6
0,7
0,8
-------------------------Kr.------------------------153.200
139.500
127.400
117.000
76.600
69.800
63.700
58.500
91.900
83.700
76.400
70.200
92.600

86.000

78.900

72.000

Anm.: Afrundet til nærmeste 100 kr. Det centrale ækvivalensmål (0,6) er markeret med
rødt. Ekskl. hjemmeboende børn på 18 år og derover.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Dermed varierer skønnet for antal personer med indkomster under lavindkomstgrænsen også med den valgte ækvivalensskala og procentandel af
medianindkomsten, jf. tabel 2. I befolkningen som helhed er variationen i
andelen, der skønnes at indgå i lavindkomstgruppen, ikke stor – fra 4,6 til
5,3 pct. under 50 pct. af medianindkomsten og fra 8,7 til 9,7 pct. under
60 pct. af denne.
Tabel 2. Antal personer med relativt set lave indkomster, 2001

50 pct..........................................
- heraf over 67-årige .....................
50 pct..........................................
- heraf over 67-årige .....................
60 pct..........................................
- heraf over 67-årige .....................
60 pct..........................................
- heraf over 67-årige .....................
Laveste 10 pct. ............................
- heraf over 67-årige .....................
Laveste 10 pct. ............................
- heraf over 67-årige .....................

Ækvivalensskala
0,5
0,6
0,7
0,8
------------------------Personer-----------------------271.900
241.700
234.600
244.100
17.400
8.800
6.500
4.900
-----------------Pct. af aldersgruppen----------------5,3
4,7
4,6
4,7
2,7
1,3
1,0
0,7
------------------------Personer-----------------------499.100
461.000
449.600
468.200
75.400
45.200
21.800
12.700
-----------------Pct. af aldersgruppen----------------9,7
9,0
8,7
9,1
11,5
6,9
3,3
1,9
------------------------Personer-----------------------514.700
514.700
514.700
514.700
80.000
54.400
33.700
15.500
-----------------Pct. af aldersgruppen----------------10,0
10,0
10,0
10,0
12,2
8,3
5,1
2,4

Anm.: Disponibel indkomst. Det centrale ækvivalensmål (0,6) er markeret med rødt.
Ekskl. hjemmeboende børn på 18 år og derover.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 af befolkningen.
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Blandt de ældre har den valgte ækvivalensskala og procentandel noget
større betydning for, hvor stor en andel, der skønnes at tilhøre lavindkomstgruppen. Ved en ækvivalensfaktor på 0,8 skønnes ca. 0,7 pct. af
de ældre at have mindre end 50 pct. af medianindkomsten, mens det
gælder for ca. 2,7 pct. af de ældre, eller ca. 4 gange så mange, med en
ækvivalensfaktor på 0,5. Den store forskel skyldes, at en større andel af de
ældre er enlige samtidig med, at spredningen i de enlige ældres indkomster er meget lille.
Figur 4. Lavindkomstgruppens socioøkonomiske fordeling, 2001
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Anm.: Lavindkomstgrænsen er, her, fastsat som 50 pct. af medianindkomsten. Den
socioøkonomiske inddeling svarer til opdelingen af befolkningen i forbindelse
med de såkaldte forskelsbeløbsberegninger, og antallene i diverse grupper svarer
dermed ikke nødvendigvis til fx den officielle beskæftigelsesstatistik. Efterløn
omfatter overgangsydelsesmodtagere. Andre 18-66 omfatter blandt andet revalidender og personer, der udelukkende har været i støtte beskæftigelse mfl. Denne
gruppe udgør i alt ca. 155.000 personer. Det centrale ækvivalensmål (0,6) er vist
som den midterste søjle i hvert sæt. Ekskl. hjemmeboende børn på 18 år og
derover samt ikke-hjemmeboende børn.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.
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Afgrænset ved 60 pct. af medianindkomsten er der endnu større forskelle
i, hvor stor en andel af de ældre der tilhører lavindkomstgruppen. Hvis
stordriftsfordele tillægges ringe betydning tilhører ca. 1,9 pct. lavindkomstgruppen, sammenlignet med ca. 11,5 pct., eller 6 gange så mange,
når stordriftsfordele tillægges stor betydning.
Den socioøkonomiske sammensætning af lavindkomstgruppen er i mindre grad påvirket af valget af ækvivalensskala, jf. figur 4.
Kun blandt børnene – som gennemsnitligt set tilhører relativt store familier – og blandt de over 66-årige – som tilsvarende tilhører relativt små
familier – er ækvivalensmålet af stor betydning: Tillægges stordriftsfordele
stor betydning udgør børnene en noget mindre andel og de ældre en
noget større andel af lavindkomstgruppen, end når stordriftsfordelene tillægges en mere begrænset betydning.
Forskellige ækvivalensmål har mindre betydning for, hvor stor en andel af
børnene, der indgår i lavindkomstgruppen, mens valget af ækvivalensmål
har noget større betydning for andelen af henholdsvis studerende og fuldt
ledige, og, i mindre grad, over 66-årige i lavindkomstgruppen, jf. figur 5.
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Figur 5. Andele af socioøkonomiske grupper i lavindkomstgruppen,
2001
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Anm.: Figuren kan fortolkes som sandsynligheden eller risikoen for relativ fattigdom (et
mål for risk of poverty), givet socioøkonomisk tilhørsforhold. Den socioøkonomiske inddeling svarer til opdelingen af befolkningen i forbindelse med de
såkaldte forskelsbeløbsberegninger, og antallene i diverse grupper svarer dermed
ikke nødvendigvis til fx den officielle beskæftigelsesstatistik. Efterløn omfatter
overgangsydelsesmodtagere. Andre 18-66 omfatter blandt andet revalidender og
personer, der udelukkende har været i støtte beskæftigelse mfl. Denne gruppe
udgør i alt ca. 155.000 personer. Det centrale ækvivalensmål (0,6) er vist som
den midterste søjle i hvert sæt.
Ekskl. hjemmeboende børn på 18 år og derover samt ikke-hjemmeboende børn.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Med en ækvivalensfaktor på 0,5 udgør de enlige 88 pct. af 1. decil, og
enlige og par i 1. decil vurderes gennemsnitligt at have samme levestandard, jf. tabel 3.
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Tabel 3. De ti pct. af de ældre med de laveste indkomster, 2001
Indkomstbegreb og
stordriftsfordele:

Højeste indkomst i
Gennemsnit
gruppen
( ikke ækvivaleret)
( ikke ækvivaleret)
Enlige
Par
Enlige
Par
------- 1.000 kr. (uden ækvivalering) ------

Disponibel indkomst
Ækvivalensmål
0,5
90,2
127,5
0,6
87,7
132,9
0,8b
80,6
140,4
Samlet forbrugsmulighed inkl. bidrag fra formue
Ækvivalensmål
0,5
93,9
132,8
0,6
91,4
138,6
0,8b
84,0
146,2

Andel
enlige
Pct.

78,0
76,1
70,3

114,5
122,4
130,3

88
76
46

81,0
78,9
73,0

120,7
127,2
134,6

85
72
45

Anm.: Opgørelsen omfatter kun par, hvor begge er over 67 år, og er opgjort på basis af
to forskellige decilfordelinger af henholdsvis disponibel indkomst og samlet forbrugsmulighed inkl. bidrag fra formue.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Med en højere ækvivalensfaktor – svarende til at stordriftsfordelenes betydning vurderes lavere – ændres sammensætningen af 1. decil henimod
relativt flere par således, at de enlige nu kun udgør 76 pct. af gruppen.
Dermed stiger gennemsnitsindkomsten for parrene, mens den falder for
de enlige, og dette mere end opvejer den lavere vægt, stordriftsfordelene
tillægges hvilket indebærer, at levestandarden nu er højere blandt parrene
i 1. decil end blandt de enlige.
10 pct. af de ældre svarer til ca. 65.500 personer – uanset ækvivalensmålet, naturligvis. Men vurderingen af, hvor stor en andel af de 10 pct. med
de laveste målbare indkomster, der reelt har en højere levestandard, end
indkomsten tilsiger, afhænger af den valgte ækvivalensskala, jf. tabel 4.
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Tabel 4. Andel af over 67-årige med udvalgte karakteristika i 1. decil,
2001
Ækvivalensmål:

0,5

0,6

0,8b

Karakteristika/gruppe:
-----------------Pct.--------------18,6
18,0
13,8
13,8
13,5
11,1
19,4
19,7
19,8
10,4
9,3
7,5

Plejehjemsbeboere ............................................
Andre i flerfamiliehusstande ............................
Uf. gruppen inkl. bidrag fra formue..................
Mistet partner året før ......................................
Mindst 1 indikation af reelt højere
levestandard end målbart ..................................

53,9

52,6

46,4

Brøkpensionister ..............................................
Virksomhedsindkomst <-10.000 kr. .................
Nettokapitalindkomst <-10.000 kr. ..................

5,6
3,2
13,7

5,8
3,4
16,8

5,6
3,8
21,8

Mindst 1 dominerende årsag til lav disponibel
indkomst ...........................................................
I alt, mindst 1 forklarende kriterium opfyldt........

21,7
65,5

25,1
66,8

30,2
65,0

Samlet antal .....................................................
Heraf enlige.......................................................
Samlet antal ekskl. særlige grupper.......................
Heraf enlige.......................................................

-------------1.000 personer-----------65,5
65,5
65,5
55,6
47,3
27,8
30,2
23,6

31,1
18,7

35,1
7,8

Anm.: Særlige grupper omfatter plejehjemsbeboere, andre i husstande med flere familier,
personer uden for den pågældende gruppe, når bidrag fra formue medregnes
samt personer, der året før har mistet partneren.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen

Jo større betydning, stordriftsfordele tillægges, jo større skønnes andelen
af de 10 pct., der reelt vurderes at have højere levestandard, at være. Det
hænger sammen med, at andelen af enlige i 1. decil er højere, jo større
betydning stordriftsfordele tillægges, dvs. jo lavere ækvivalensfaktor. Og
samtidig er hovedparten af personerne, der vurderes reelt at have en højere levestandard end indkomsten tilsiger, at finde blandt de enlige.
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Kapitel
Betydningen af social- og skattelovgivningen
for de ældres økonomiske situation 
4.1. Indledning
Folkepensionen er den vigtigste indkomstkilde for de ældre. Formålet
med folkepensionen er at sikre de ældre et passende forsørgelsesniveau.
Set i sammenhæng med finansieringen finder der endvidere en væsentlig
omfordeling sted gennem folkepensionssystemet.
Der ydes desuden en række økonomiske tilskud enten kun til ældre eller
efter mere gunstige regler end de, der gælder for andre aldersgrupper.
Disse tilskud, der som hovedregel er indtægtsregulerede og skattefrie, omfatter blandt andet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boligydelse
Varmetillæg
Helbredstillæg
Personligt tillæg
Tillæg som følge af højt kommunalt skatteniveau
Den supplerende engangsydelse til folkepensionister i 2003
Betaling for ophold på plejehjem
Børnetilskud
Reduceret ejendomsværdiskat
Mulighed for indefrysning af ejendomsskat
Tilskud til energibesparende foranstaltninger

Udover disse ydelser eksisterer der en række offentligt finansierede rabatordninger forbeholdt pensionister i form af blandt andet nedsat licens og
rabatordninger ved den kollektive trafik, museer, teatre mv.
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I afsnit 4.2 beskrives de samlede virkninger af de supplerende ydelser for
de ældres økonomiske situation, hvorefter virkningen af de enkelte regler
beskrives i afsnit 4.3. Hovedresultaterne fremgår af boks 4.1.
Boks 4.1. Hovedresultater
•

Udover folkepensionen ydes en række supplerende ydelser til ældre enten i
form af særlige indkomstoverførsler eller mere gunstige regler end for andre.
Disse ydelser er som hovedregel indkomstregulerede og behovsafhængige.
Derimod er kun få af ydelserne direkte formueafhængige.

•

De økonomisk svagest stillede blandt de ældre modtager i gennemsnit relativt
lave supplerende ydelser sammenlignet med ældrebefolkningen som helhed.
Det kan blandt andet dels skyldes, at udgiftsbehovet er relativt lavt, eksempelvis pga. lave boligudgifter, dels at udmålingskriteriet ikke er indrettet på
særligt at tilgodese pensionister med atypiske indkomstforhold, fx store renteudgifter.

•

Set i forhold til en fordeling af de disponible indkomster eksklusive værdien af
de supplerende ydelser aftager den gennemsnitlige størrelse af de supplerende
ydelser samlet set med voksende indkomst, dog sådan at en vis andel af de
supplerende ydelser tilfalder den økonomisk bedst stillede halvdel af især de
enlige pensionister.

•

Set i forhold til en fordeling af de disponible indkomster inklusive værdien af
de supplerende ydelser er den gennemsnitlige størrelse af de supplerende
ydelser samlet set størst for pensionister omkring midten af indkomstfordelingen. Dette gælder specielt for de enlige.

•

Forskellen mellem de to fordelinger afspejler, at indkomstforskellene for de
50-60 pct. af de ældre med de laveste indkomster som udgangspunkt er ret
små, hvorfor relativt små forskelle i supplerende ydelser kan være bestemmende for den enkeltes placering i indkomstfordelingen.

4.2. Samlede virkninger af supplerende ydelser til de
ældre
Af de supplerende ydelser har boligydelsen langt den største betydning, jf.
tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Oversigt over offentlige udgifter til de enkelte ydelser, 2003
2003
1)

Folkepension ..............................................
2) 3)
Boligydelse ...............................................
Varmetillæg..................................................
Helbredstillæg ..............................................
Øvrige personlige tillæg ................................
Tillæg s.f.a. højt kommunalt skatteniveau.....
1)
Den supplerende engangsydelse ..................
Børnetilskud.................................................
Reduceret ejendomsværdiskat .......................
Tilskud til energibesp. foranstaltninger .........

Udgift
Mio.kr.
61.630
4.800
510
600
300
130
340
<1
550
40

Antal
Gns. beløb
modtagere pr. modtager
1.000
1.000 Kr.
717
86,0
325
14,8
3)
229
2,2
238
0,5
105
3,2
<1
225
2,4
3
13,3

Noter: 1) Inkl. folkepensionister bosiddende i udlandet.
2) Særfordelen i fht. boligsikring til ikke-pensionister udgør ca. 3,6 mia.kr.
3) Tal for 2002.
( - ): Antallet kendes ikke.
Kilde: Rammeredegørelse II, 2003, FL 2003, særudtræk fra KMD og lovmodelberegning
på en stikprøve på 1 pct. befolkningen i 2001

I figur 4.1 er en række supplerende ydelser til ældre udover folkepensionen fordelt efter størrelsen af den disponible indkomst.
I figur 4.1.a og figur 4.1.b er ydelserne vist fordelt efter den disponible
indkomst eksklusive værdien af de viste ydelser.
Ydelserne er set under ét størst for de ældre med de laveste indkomster.
Den ringe variation i de gennemsnitlige supplerende ydelser til enlige i de
fem første indkomstdeciler skal ses i lyset af, at indkomstvariationen
mellem disse deciler er forholdsvis lille, fordi ca. halvdelen af de enlige
over 67 år har et indkomstgrundlag stort set svarende til folkepensionen.
De supplerende ydelser til enlige i 1. decil er lidt lavere end i 2.-4. decil,
fordi 1. decil blandt andet omfatter et antal ældre, der ikke er berettiget til
folkepension og derfor heller ikke til boligydelse. De supplerende ydelser
til enlige ældre i 6.-8. indkomstdecil udgør i gennemsnit rundt regnet
10.000 kr. årligt og er således af et betydeligt omfang.
De supplerende ydelser er for parrene i højere grad end for de enlige
målrettet mod familierne i de laveste indkomstdeciler. Parrene i de to
laveste indkomstdeciler modtager således i gennemsnit væsentlig større
ydelser end parrene i de højere deciler.
115

Ældres økonomiske vilkår

Figur 4.1. Gennemsnitsydelser til over 67-årige fordelt efter indkomst,
2001
a. Enlige, indkomst uden ydelser

b. Par, begge o. 67 år, indkomst u. ydelser
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Anm.: Der er anvendt to forskellige decilfordelinger. I figur 4.1a-b er den disponible
indkomst opgjort eksklusive de ydelser, der er vist i figuren, mens den i figur 4.1cd er opgjort inklusive de viste ydelser. Figuren viser gennemsnittet for alle i decilet, uanset om de modtager den pågældende ydelse.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Samlet set aftager størrelsen af de supplerende ydelser med voksende indkomst. Det bemærkes, at ydelserne som hovedregel er indkomstregulerede
og behovsafhængige, dvs. fordelingen af ydelserne afhænger ikke blot af
indkomsten, men også af forskelle i fx udgiften til husleje og opvarmning.
Graden af målrettethed skal endvidere ses i lyset af hensynet til at undgå
samspilsproblemer. En højere grad af målretning af ydelserne mod ældre
med de laveste indkomster ville indebære en forholdsvis kraftig indkomstaftrapning af ydelserne. Det ville i givet fald medvirke til at mindske
incitamentet til privat opsparing og kunne således få en ugunstig virkning
på de offentlige finanser på længere sigt.
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Af de supplerende ydelser er boligydelsen langt den største i næsten alle
indkomstdeciler. Nedslag i ejendomsværdiskatten har derimod størst betydning for den halvdel af de enlige med de højeste indkomster og de 70
pct. af parrene med de højeste indkomster før supplerende ydelser. Det
skyldes, at andelen af ældre i ejerbolig i de lavere indkomstdeciler er
relativt lav.
I figur 4.1c og figur 4.1.d er ydelserne vist fordelt efter den disponible
indkomst inklusive værdien af de viste ydelser. Med denne opgørelsesmetode er de supplerende ydelser gennemsnitligt set størst omkring de midterste indkomstdeciler. Forskellen mellem de to fordelinger afspejler, at
indkomstforskellene for de 50-60 pct. af de ældre med de laveste indkomster som udgangspunkt er ret små, hvorfor relativt små forskelle i
supplerende ydelser kan være bestemmende for den enkeltes placering i
indkomstfordelingen.
Det bemærkes, at der udover de ydelser, der fremgår af figuren, ydes en
række andre tillæg – blandt andet helbredstillæg og personligt tillæg – til
dækning af konkrete udgifter. Hertil kommer den supplerende éngangsydelse i 2003.
Virkningen af folkepensionen er ikke vist, da folkepensionen for de fleste
ældre udgør så væsentlig en del af indkomsten, at det ikke er meningsfyldt
at fordele denne efter størrelsen af indkomsten ekskl. folkepensionen.
Sættes de supplerende ydelser i forhold til de ældres formueforhold, ses en
tilsvarende fordelingsprofil i de samlede ydelser, jf. figur 4.2. Det skyldes
først og fremmest sammenhængen mellem de ældres indkomstforhold og
formueforhold, jf. kapitel 2, idet tildelingen af de fleste sociale ydelser
ikke er afhængige af formuen, men kun af indkomsten. Boligydelsen er
ganske vist formueafhængig, men kun i det omfang formuen overstiger
knap 600.000 kr.
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Figur 4.2. Gennemsnitsydelser til over 67-årige fordelt efter formue,
2001
a. Enlige over 67 år

b. Par, begge over 67 år
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Anm.: Figuren viser gennemsnittet for alle i decilet, uanset om de modtager den pågældende ydelse.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Den reducerede ejendomsværdiskat er overvejende til gavn for den halvdel af de ældre med de største formuer. Det skyldes dels, at ældre i de
lavere formuedeciler i overvejende grad er lejere, dels at de højeste ejendomsværdier findes i de højeste formuedeciler. Også varmetillæg ydes i
betydeligt omfang til ældre med relativt store nettoformuer i forholdsvis
store boliger med en høj varmeudgift.

4.3. Virkningen af de enkelte regler
I dette afsnit beskrives blandt andet fordelingsvirkningerne af de enkelte
regler. Ved tildelingen af de fleste sociale ydelser udgøres indkomstgrundlaget af den personlige indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst og
aktieindkomst over 5.000 kr. I de øvrige kapitler og i afsnit 4.2 er det
derimod den disponible indkomst, der lægges til grund for fordelingsanalyserne, jf. boks 2.4.
I figur 4.3 er de ældre fordelt efter størrelsen af indkomsten, der anvendes
ved tildelingen af ydelserne.
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Figur 4.3. Fordeling af over 67-årige efter indkomst, 2001
b. Par, begge over 67 år
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Anm.: Indkomsten er opgjort som summen af personlig indkomst, positiv nettokapitalindkomst samt aktieindkomst over 5.000 kr.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Målt på det anvendte indkomstbegreb er fordelingen af de enlige ældres
indkomster meget koncentreret, idet næsten 60 pct. har indkomster
mellem 100.000 og 125.000 kr. En meget lille andel af de enlige ældre
har indkomster under 100.000 kr. 37 pct. af parrene har indkomster mellem 150.000 og 175.000 kr. En meget lille andel har indkomster under
150.000 kr.
I figur 4.4 er de ældre fordelt efter størrelsen af nettoformuen. Knap 30
pct. af de enlige ældre har nettoformuer mellem 0 og 50.000 kr. 37 pct. af
de enlige har formuer på over ½ mio.kr. 40 pct. af parrene har nettoformuer over 1 mio.kr. En mindre del af parrene har nettoformuer under
250.000 kr.
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Figur 4.4. Fordeling af over 67-årige efter formue, 2001
Andel, pct.
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Kilde: Egne beregninger på stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen.

4.3.1. Folkepension
Personer med dansk indfødsret, der er født den 1.7.1939 eller senere, har
ret til folkepension fra det 65. år, hvis de har haft fast bopæl i Danmark
og har boet her i mindst tre år mellem det 15. og det 65. år1. For personer, der er født før den 1.7.39 er folkepensionsalderen 67 år, og bopælskravet skal være opfyldt inden det 67. år.
Der udbetales fuld folkepension ved bopæl her i landet i mindst 40 år.
Ved kortere bopælstid beregnes pensionen forholdsmæssigt. 10 års bopæl
giver eksempelvis ret til 10/40 af den fulde pension. Folkepension består
af et grundbeløb og et pensionstillæg.
Grundbeløb

Grundbeløbet udbetales som udgangspunkt til alle pensionister. Grundbeløbet er skattepligtigt og udgør i 2003 54.204 kr. om året. Grundbeløbet indtægtsreguleres alene på baggrund af pensionistens indtægter ved
personligt arbejde, dvs. pensionsudbetalinger og renteindtægter mv. fører
ikke til aftrapning af grundbeløbet. Ved en årlig arbejdsindkomst over
230.300 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag nedsættes grundbeløbet med 30
pct. af den del af indtægten, som overstiger 230.300 kr. årligt. Grundbeløbet er derfor helt bortreguleret ved en arbejdsindtægt over 410.900 kr. I
figur 4.5 er vist grundbeløbets størrelse ved varierende arbejdsindkomst.
1

Flygtninge, personer fra lande Danmark har overenskomst med, og borgere fra andre
EU/EØS lande, samt personer, der har haft bopæl i Danmark i mindst 10 år, kan også
modtage folkepension.
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Figur 4.5. Indkomstregulering af folkepensionens grundbeløb, 2003
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Pensionstillæg

Pensionstillægget udbetales til pensionister med begrænsede indtægter ved
siden af pensionen. Pensionstillægget udgør i 2003 54.564 kr. til reelt enlige og 25.464 kr. til andre. Pensionstillægget er skattepligtigt og indkomstafhængigt. Indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillægget
opgøres på grundlag af de samme indkomstbegreber, som anvendes i
skattelovgivningen, dvs. personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. Pensionstillægget nedsættes på baggrund af pensionistens og ægtefællens/samleverens samlede indtægter ud over den sociale pension.
For reelt enlige2 nedsættes pensionstillægget med 30 pct. af den del af den
supplerende indtægt, som overstiger 50.800 kr. Pensionstillægget bortfalder derfor ved en supplerende indtægt over 232.600 kr.

2

Samlevende betragtes som enlige, når pensionen er tilkendt før 1. marts 1999 og samlivsforholdet er påbegyndt før denne dato, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december
1998.
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For andre nedsættes pensionstillægget med 30 pct. af den del af den samlede supplerende indtægt, som overstiger 102.000 kr. Hvis pensionistens
ægtefælle også har ret til pensionstillæg, nedsættes pensionstillægget dog
med 15 pct. for hver ægtefælle. Pensionstillægget bortfalder derfor ved en
supplerende indtægt over 271.700 kr. for pensionistpar og 186.800 kr.
for par med en pensionist.
For pensionister, hvis ægtefælle/samlever ikke modtager pension, ses der
ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregningen af pensionstillægget
bort fra halvdelen af ægtefællens/samleverens indtægter op til 159.000 kr.
Figur 4.6 illustrerer sammenhængen mellem indtægtsgrundlaget og pensionisternes pensionstillæg/samlede folkepension.
Figur 4.6. Indkomstregulering af folkepensionens pensionstillæg, 2003
b. Husstandens folkepension ved fuldt
grundbeløb

a. Aftrapning af pensionstillæg
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De samlede udgifter til folkepension udgør ca. 61,6 mia.kr. i 2003.
4.3.2. Boligydelse
Boligydelse ydes som udgangspunkt som et skattefrit tilskud til lejere.
Boligydelse kan også ydes til pensionister med ejerbolig som et lån og til
pensionister med andelsbolig som et 60 pct. lån/ 40 pct. tilskud.
Boligydelse til pensionister beregnes fra 1. januar 2004 som 75 pct. af
lejen med et tillæg på 4.700 kr., fratrukket 22,5 pct. af indkomsten over
111.600 kr.3 Dog skal boligydelsesmodtageren altid selv betale mindst
3

I perioden 1999-2003 er reglerne om boligydelse gradvist ændret. Reglerne, der er
gældende i 2003 er derfor sidste led i overgangsordningen, hvorfor det her er valgt at
beskrive de permanente regler, der vil være gældende fra og med 2004.
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11.800 kr. af lejen og mindst 11 pct. af sin indkomst. Grænsen for,
hvornår boligydelse påvirkes af indkomstens størrelse, forøges fra 111.600
kr. med 29.400 kr. for hvert af det 2.–4. barn i husstanden.
Til husstanden medregnes samtlige beboere i lejligheden undtagen logerende. Støttemodtagerens hjemmeboende børn betragtes som børn, indtil
de fylder 23 år.
Den indkomst, der ligger til grund for beregningen, er samtlige husstandsmedlemmers bruttoindtægt, primært i form af personlig indkomst
og positiv nettokapitalindkomst. Derudover indgår 10 pct. af nettoformuen over 587.500 kr. og yderligere 10 pct. af formuen over 1.175.500
kr. i indkomstopgørelsen. Ved indkomstopgørelsen ses bort fra de første
15.700 kr. i hvert barns indkomst, som et lommepengebeløb barnet kan
tjene, uden at forældrenes boligydelse påvirkes.
Den leje, der ydes boligydelse til, er normalt den leje, som betales. Dog
beregnes boligstøtten af et forhøjet beløb, hvis lejeren udover lejen selv
skal betale udgifter til fx vand eller vedligeholdelse, der kunne være opkrævet af udlejeren i huslejen, eller hvis lejeren har fjernvarme eller anden
kollektiv varmeforsyning. Dermed ligestilles lejere, uanset hvad der indgår
i huslejen. For ejere beregnes boligstøtten på grundlag af 80 pct. af renter
og afdrag på lån i ejendommen samt ejendomsskatter og et standardbeløb
til vedligeholdelse.
Boligydelse ydes maksimalt til lejen for et vist areal (bruttoetageareal dvs.
inkl. opgang, svalegange, fællesrum, gavlvægge mv.). Der ydes boligstøtte
til 65 m² for den første person i husstanden. Arealet forøges med 20 m²
for hver person i husstanden herudover. En pensionist har dog ret til at få
boligydelse til et uændret stort areal, hvis ægtefællen dør eller flytter på
plejehjem eller i plejebolig, forudsat pensionisten ikke skifter bolig.
Boligydelse ydes til leje indtil et maksimum på 62.600 kr., der forhøjes
med 5 pct. for hvert af de 4 første børn i husstanden. Boligydelsen kan
som hovedregel maksimalt udgøre 33.036 kr. årligt. Der gælder dog ikke
noget maksimum for lejens og boligydelsens størrelse, hvis en pensionist
af kommunen anvises til en almen bolig eller en ældrebolig efter den
tidligere ældreboliglov. Der gælder endvidere den regel, at kommunen
kan afslå at yde støtte eller nedsætte støtten, hvis huslejen udgør en
uforholdsmæssig stor andel af indkomsten.
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Boligydelse er mere gunstig end boligsikring, som ydes til andre end
folkepensionister. Disse gunstige regler for folkepensionister indebærer i
forhold til andre, at:
•

•

•
•

•

•
•
•

Pensionister ikke er omfattet af ”15 pct. reglen”, som gælder for
ikke-pensionister uden børn. 15 pct. reglen betyder, at ikke-pensionister uden børn maksimalt kan få boligsikring svarende til 15
pct. af boligudgiften.
Huslejen indgår med større vægt i beregningen af boligydelse end
boligsikring. Boligydelsen beregnes således som 75 pct. af huslejen, mens der i forhold til boligsikring anvendes en medregningsprocent på 60 pct.
Ved beregning af boligydelse tillægges huslejen rent beregningsteknisk et beløb på 4.700 kr. årligt. I beregningen af boligsikring
indgår alene den faktiske boligudgift.
Ydelsen gives ikke blot til lejere, men også til pensionister i private
andelsboliger. Boligydelse til pensionister i andelsboliger udbetales
med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som lån. Der kan også udbetales boligydelse til boligejere i form af lån.
I tilfælde af at pensionistens ægtefælle/husstandsfælle dør eller
samlivet ophører, idet ægtefællen/husstandsfællen optages i plejebolig eller lignende, dispenseres for arealnormen, hvilket giver
mulighed for en højere boligstøtte. En tilsvarende dispensationsmulighed findes ikke for modtagere af boligsikring.
Mindsteegenbetalingen er i de fleste tilfælde lavere. Den skal
mindst udgøre 11.800 kr. af lejen og mindst 11 pct. af indkomsten mod 18.800 kr. for modtagere af boligsikring.
Der er ikke et maksimumsbeløb for boligydelse og den støtteberettigede husleje, hvis pensionister af kommunen er anvist en ældrebolig eller en almen bolig.
Boligydelsen aftrappes dog med en højere procentsats af husstandsindkomsten end boligsikring (22,5 pct. i stedet for 18 pct.).

Forskellen mellem de to regelsæt er illustreret i figur 4.7. For relativt lave
husstandsindkomster er boligstøtten op til fem gange så høj efter reglerne
om boligydelse som efter reglerne for boligsikring.
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Figur 4.7. Boligydelse og boligsikring som funktion af indkomst og
boligudgift, 2004
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Anm.: Boligudgiften i de viste eksempler udgør henholdsvis 36.000 kr. og 43.000 kr.

Betydningen af boligydelsesreglerne kan illustreres ved en familietypeberegning, der sammenligner 3 folkepensionister, som er uden indkomst
udover folkepensionen, og hvor den eneste forskel er huslejens størrelse.
Der er taget udgangspunkt i månedlige huslejer på henholdsvis 2.500 kr.,
3.750 kr. og 5.000 kr. Den disponible indkomst efter bolig er ca.
henholdsvis 65.000 kr. 64.000 kr. og 52.000 kr.
Tabel 4.2. Effekt af boligydelsesregler, 2004
Kr.
Årlig husleje .........................................................
Beregnet boligydelse .............................................
Disponibel indkomst efter nettoboligudgift ..........
Forskel i disp. indk. i forhold til lav husleje...........

Lav
husleje
30.000
15.972
65.186
0

Middel
husleje
45.000
29.904
64.118
1.068

Høj
husleje
60.000
33.036
52.250
12.936

Kilde: Egne beregninger
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Eksemplet viser, at boligstøtten virker endog meget udlignende på de ældres nettoboligudgifter. Der er således kun ca. 1.000 kr. til forskel i den
disponible indkomst efter bolig mellem de to pensionister, der betaler
henholdsvis lav og middel husleje, selv om der er tale om en huslejeforskel
på 15.000 kr. om året. Forskellen i disponibel indkomst ved henholdsvis
den højeste og den laveste husleje er ca. 13.000 kr. om året.
Som følge af boligydelsens indkomstafhængighed modtager ældre med
relativt lav indkomst forholdsvis mere i boligstøtte end ældre med relativt
høje indkomster, jf. figur 4.8. Boligydelsens aftrapningsprofil indebærer,
at også pensionister med ganske høje indkomster kan modtage betydelige
beløb i boligydelse. Andelen af enlige, der modtager boligydelse, er størst
for indkomster mellem 100.000 og 125.000 kr., hvor den udgør godt 60
pct. Andelen af modtagere blandt enlige med indkomster under 100.000
kr. udgør derimod kun 30 pct. Det skal dog ses i lyset af, at relativt få
enlige har indkomster under 100.000 kr.
Figur 4.8. Gennemsnitlig boligydelse og andel af modtagere og samlet
udgift hertil fordelt efter indkomst, 2001
b. Par, begge over 67 år
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Anm.: Indkomsten er opgjort som summen af personlig indkomst, positiv nettokapitalindkomst samt aktieindkomst over 5.000 kr.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Det er samtidig sådan, at en stor del af de ældre med de laveste disponible
indkomster slet ikke modtager boligydelse, jf. tabel 4.3. Gennemsnitsbeløbet for de ældre med lave disponible indkomster, der modtager boligydelse, er lavere end gennemsnittet for modtagerne blandt de over 67årige som helhed.
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Tabel 4.3. Modtagere af boligydelse og gennemsnitsbeløb for ældre
med de laveste disponible indkomster, 2001

Indkomst

Enlige
Gns.
Andel
beløb,
modmodtagere
tagere
Pct.
Kr.

Par, begge o. 67 år
Gns.
Andel
beløb,
modmodtagere
tagere
Pct.
Kr.

A. Gruppe afgrænset ved indkomst alene
Indkomst < 50 pct. af medianindkomsten ......
Indkomst < 60 pct. af medianindkomsten .......
Indkomst < nettofolkepensionen efter skat ......

9
11
9

15.900
10.400
16.500

18
-

9.400
-

Blandt de 10 pct. med laveste indkomster........

21

9.300

28

8.700

B. Gruppe ekskl. personer med formodet bedre økonomiske vilkår
Indkomst < 50 pct. af medianindkomsten ......
Indkomst < 60 pct. af medianindkomsten ....... 26
9.300
Indkomst < nettofolkepensionen efter skat ......

28
-

9.300
-

Blandt de 10 pct. med laveste indkomster........

41

8.400

39

8.900

C. Alle enlige/samgifte over 67 år.......................

49

22.000

23

17.100

Anm.: Disponibel indkomst, jf. boks 2.1. Afgrænsning af grupperne, jf. afsnit 3.6.
Note: ”-” angiver mindre end 15 observationer i stikprøven. Disse grupper omfatter
forholdsvis få ældre, jf. tabel 3.9. Se i øvrigt tabel 3.12, hvoraf andelen af lejere i
grupperne fremgår. Beløbsstørrelser er afrundet til nærmeste hundrede kr.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Der er en række forklaringer på, at andelen af modtagere blandt ældre
med de laveste indkomster er relativt lav. For det første yder boligydelsen
et betydeligt bidrag til omfordelingen mellem de ældre, jf. figur 4.1. En
væsentlig forklaring på en meget lav indkomst kan således netop være, at
man ikke modtager boligydelse. Hertil kommer, at en mindre del af de
ældre i gruppen har boligudgifter under minimumsegenbetalingen. Andre
er i gruppen med de laveste indkomster som følge af store negative nettokapitalindkomster, der ikke indgår i indkomstgrundlaget for udmåling
af boligstøtte. Endelig kan nogle i gruppen have undladt at søge om
boligstøtte, selvom de er berettiget dertil.
Da boligydelsen ikke er påvirket af formuer under 587.500 kr., er der
ikke den store forskel i de modtagne beløb for enlige pensionister med en
formue på op til ½ mio.kr., jf. figur 4.9. For formuer over ½ mio.kr.
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falder gennemsnitsydelsen en smule. Formuekriteriet giver sig dog især
udslag i en faldende andel af modtagere. For par er der nogenlunde den
samme tendens, dog falder ydelsens størrelse allerede ved formuer over
100.000 kr. på trods af, at afhængigheden af formue først sætter ind ved
en betydeligt højere formue. For begge grupper af pensionister gælder
dog, at hovedparten af den samlede boligydelse gives til personer med en
formue under 50.000 kr.
Figur 4.9. Gennemsnitlig boligydelse og andel af modtagere og samlet
udgift hertil fordelt efter formue, 2001
b. Par, begge over 67 år
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Boligydelsen afhænger foruden af indkomsten også af boligudgiften, jf.
figur 4.10. Med stigende boligudgift vokser den gennemsnitlige boligydelse.
Den største del af udgiften til boligydelse til folkepensionister gives til boligudgifter mellem 30.000 og 50.000 kr. årligt.
Udgifterne til boligydelse til folkepensionister udgør omtrent 4,8 mia.kr. i
2003. Opgøres folkepensionisternes særfordele i forhold til boligsikring til
ikke-pensionister, herunder at der ikke tildeles boligsikring til ikke-pensionister i andels- og ejerboliger, udgør denne omtrent 3,6 mia.kr. Den
samlede boligstøtteudgift til pensionisterne ville således udgøre ca. 1,2
mia.kr. i 2003, hvis boligstøtten til folkepensionisterne blev beregnet efter
sikringsreglerne.
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Figur 4.10. Sammenhæng mellem boligudgift og boligydelse til folkepensionister, 2001
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Anm.: Gennemsnit af faktisk udbetalt boligydelse og andel af samlet udgift for de viste
intervaller af boligudgifter. Fordelingen af modtagere svarer stort set til fordelingen af de samlede udgifter.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

4.3.3. Den personlige tillægsprocent
Varmetillæg og helbredstillæg til folkepensionister jf. afsnit 4.3.4 og 4.3.5,
beregnes på baggrund af den personlige tillægsprocent. Den personlige
tillægsprocent fastsættes på baggrund af såvel pensionistens som en eventuel ægtefælles/samlevers samlede indtægter ud over den sociale pension.
For gifte eller samlevende pensionister er den personlige tillægsprocent
100, hvis pensionistens og ægtefællens/samleverens samlede indtægter ud
over pensionen ikke overstiger et fradragsbeløb på 29.100 kr. årligt i
2003. For enlige er den personlige tillægsprocent 100, hvis den samlede
indtægt ikke overstiger et fradragsbeløb på 14.700 kr.
For gifte eller samlevende pensionister nedsættes tillægsprocenten med 1
pct.enhed for hver 729 kr., som pensionistens og ægtefællens/samleverens
samlede indtægter overstiger fradragsbeløbet for gifte/samlevende. For
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enlige pensionister nedsættes tillægsprocenten med 1 pct.enhed for hver
361 kr., som pensionistens indtægter overstiger fradragsbeløbet for enlige.
Det betyder, at særydelser, som beregnes på baggrund af den personlige
tillægsprocent, ikke udbetales, hvis gifte/samlevende har et indtægtsgrundlag på 102.000 kr. eller derover, og hvis enlige har et indtægtsgrundlag på 50.800 kr. eller derover. I figur 4.11 ses sammenhængen
mellem den personlige indkomst og den personlige tillægsprocent.
Figur 4.11. Aftrapningen af den personlige tillægsprocent, 2003
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Mens varmetillægget er uafhængigt af formueforholdene, kan helbredstillæg alene udbetales til pensionister, som har en personlig tillægsprocent,
der er større end nul og en likvid formue, der er mindre end 53.100 kr. (i
2003). For pensionister, der er samlevende eller gift, opgøres den likvide
formue for parret under ét. Ved likvid formue forstås indestående i pengeinstitutter, kursværdien af obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser, pantebreve i depot, kontant beholdning og andre værdipapirer.
I 2001 var der i alt godt 691.000 folkepensionister bosiddende i Danmark, jf. tabel 4.4. Heraf havde ca. 63 pct., svarende til 436.000 personer,
en personlig tillægsprocent over 0 – og var dermed potentielt berettigede
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til varmetillæg – mens de resterende 37 pct., svarende til 255.000 personer, havde en tillægsprocent på 0 og dermed ikke var berettiget til varmetillæg.
Tabel 4.4. Folkepensionister fordelt på personlig tillægsprocent og
likvid formue, 2001
Personlig tillægsprocent
0 .............................................
1-50 ........................................
51-99 ......................................
100 .........................................
1-100 i alt ...............................
I alt ........................................
Andel, pct. ...............................

Andel,
Likvid formue
Likvid formue
pct.
under 50.100 kr. over 50.100 kr.
I alt
------------Antal personer-----------37
74.700
180.500
255.200
6
14.600
28.900
43.500
11
27.900
49.300
77.200
46
205.500
110.000
315.400
63
248.000
188.200
436.100
100
322.700
368.600
691.400
47
53
100

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Af de 436.000 folkepensionister med en tillægsprocent over 0 havde ca.
248.000 en likvid formue under 50.100 kr. og var dermed potentielt
berettigede til at modtage helbredstillæg. De resterende godt 188.000
folkepensionister med en tillægsprocent over 0, men en likvid formue
over 50.100 kr., var ikke berettigede til varmetillæg.
4.3.4. Personlige tillæg til varmeudgifter
Pensionister kan modtage varmetillæg til delvis dækning af varmeudgifter
over 3.500 kr. årligt for enlige og 5.250 kr. for gifte/samlevende pensionister. Varmetillæg kan alene ydes til de egentlige opvarmningsudgifter,
dvs. udgifter til køb af el, gas, olie og andre brændselsformer.
Efter de gældende regler foretages der derfor et standardfradrag på 10 pct.
af varmeregningen for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for pensionister med kollektiv varmeforsyning, og der foretages en samordning med
kompensationen efter boligsstøttereglerne.
Varmetillæg er skattefrit og ydes både til lejere og ejere efter ansøgning.
Varmetillægget, der beregnes i forhold til gennemsnittet af de seneste tre
års opvarmningsudgift (beregningsgrundlaget), udgør summen af:
• ¾ af den del af beregningsgrundlaget, der ligger over
egenbetalingen og op til 9.800 kr.,
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•
•

½ af den del af beregningsgrundlaget, der ligger over 9.800 kr. og
op til 12.800 kr., og
¼ af den del af beregningsgrundlaget, der ligger over 12.800 kr.
og op til 15.900 kr.

Det beregnede varmetillæg udbetales med størrelsen af den personlige
tillægsprocent. Er den personlige tillægsprocent eksempelvis 50, udbetales
halvdelen af det beregnede varmetillæg. I figur 4.12 ses størrelsen af varmetillæg som en funktion af varmeudgiften ved en personlig tillægsprocent på 100.
Figur 4.12. Sammenhæng mellem varmeudgifter og varmetillæg, 2003
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Varmetillægget kan højest udgøre 5.688 kr. for gifte/samlevende og 7.000
kr. for enlige om året.
Dette maksimum gælder dog ikke for pensionister, der ved udgangen af
1987 modtog varmetillæg og har bopæl i samme kommune som dengang.
For disse pensionister gælder en overgangsregel, hvorefter de får varmetillæg efter de dengang gældende regler, der var fastsat af den enkelte kom132
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mune, såfremt en sådan beregning giver et større beløb end en beregning
efter de nugældende regler. Dette bevirker også, at der er pensionister,
som får varmetillæg, selvom deres personlige tillægsprocent er 0.
I figur 4.13 er vist en fordeling af de gennemsnitlige varmetillægsudbetalinger til ældre, der får udbetalt varmetillæg. Det er ældre med indkomster op til 125.000 kr. for enlige og 175.000 kr. for par, der modtager de
største varmetillæg. Kun meget få ældre med en indkomst over 150.000
kr. for enlige og 250.000 kr. for samlevende modtager varmetillæg.
Figur 4.13. Gennemsnitligt varmetillæg og andel af modtagere og
samlet udgift hertil fordelt efter indkomst, 2001
b. Par, begge over 67 år
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Anm.: Indkomsten er opgjort som summen af personlig indkomst, positiv
nettokapitalindkomst samt aktieindkomst over 5.000 kr.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Der er en tendens til, at en lidt større andel af grupperne af ældre med de
laveste disponible indkomster modtager varmetillæg end blandt de ældre
som helhed, jf. tabel 4.5. Det gennemsnitlige beløb for modtagerne er dog
omtrent det samme i grupperne med de laveste indkomster som blandt
hele ældregruppen.
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Tabel 4.5. Modtagere af varmetilllæg og gennemsnitsbeløb for ældre
med de laveste disponible indkomster, 2001

Indkomst

Enlige
Gns.
Andel
beløb,
modmodtagere
tagere
Pct.
Kr.

Par, begge o. 67 år
Gns.
Andel
beløb,
modmodtagere
tagere
Pct.
Kr.

A. Gruppe afgrænset ved indkomst alene
Indkomst < 50 pct. af medianindkomsten ......
Indkomst < 60 pct. af medianindkomsten .......
Indkomst < nettofolkepensionen efter skat ......

16
33
19

2.400
1.800
2.300

41
31

2.500
3.300

Blandt de 10 pct. med laveste indkomster........

35

2.000

47

2.500

B. Gruppe ekskl. personer med formodet bedre økonomiske vilkår
Indkomst < 50 pct. af medianindkomsten ......
Indkomst < 60 pct. af medianindkomsten ....... 34
2.200
Indkomst < nettofolkepensionen efter skat ...... 27
2.600

45
-

2.600
-

Blandt de 10 pct. med laveste indkomster........

40

2.200

48

2.400

C. Alle enlige/samgifte over 67 år.......................

35

2.500

32

2.400

Anm.: Disponibel indkomst, jf. boks 2.1. Afgrænsning af grupperne jf. afsnit 3.6.
Note: ”-” angiver mindre end 15 observationer i stikprøven. Disse grupper omfatter
forholdsvis få ældre, jf. tabel 3.9. Se i øvrigt tabel 3.12, hvoraf andelen af ejere i
grupperne fremgår. Beløbsstørrelser er afrundet til nærmeste hundrede kr.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen

I overensstemmelse med at varmetillægget er formueuafhængigt, er andelen af modtagere af varmetillæg stort set uafhængig af formuen, bortset fra
formuer over 1 mio.kr., jf. figur 4.14. Endvidere er det gennemsnitlige
varmetillæg størst for ældre med de største formuer. En stor del af
udgiften til varmetillæg går til enlige med en formue mellem 0 og 50.000
kr., fordi en stor del af de enlige har formuer i dette interval. Disse er i
overvejende grad lejere. Der er ligeledes en stor andel af udgiften til
varmetillæg, der tilfalder enlige med en formue på over 500.000 kr. og
par med formuer på mellem ½ og 1½ mio.kr. Det skyldes, at en stor del
af disse er ejere, der bor i forholdsvis store boliger, som har en høj varmeudgift.
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Figur 4.14. Gennemsnitligt varmetillæg og andel af modtagere og
samlet udgift hertil fordelt efter formue, 2001
b. Par, begge over 67 år
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

De samlede udgifter til varmetillæg forventes i 2003 at være på 510
mio.kr.
4.3.5. Helbredstillæg og personlige tillæg i øvrigt
Pensionister kan søge om helbredstillæg. Helbredstillæg ydes til dækning
af pensionistens egne udgifter til medicin, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor og psykologhjælp. Der kan kun ydes tilskud til de typer medicin og
behandling, som sygesikringen giver tilskud til.
Pr. 1. januar 2003 er reglerne om helbredstillæg blevet udvidet til også at
omfatte dækning af udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling.
Disse nye udgiftstyper er ikke omfattet af den offentlige sygesikring, og
kommunen skal derfor i hvert enkelt tilfælde foretage en vurdering af, om
der er tale om en nødvendig udgift.
Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften
for pensionister med en personlig tillægsprocent på 100. Helbredstillæggets dækning aftager i takt med den personlige tillægsprocent. Helbredstillæg kan dog ikke udbetales til pensionister, hvis den likvide formue er
større end 53.100 kr. Der er mulighed for at søge om personligt tillæg til
dækning af den resterende egenbetaling, jf. nedenfor.
Helbredstillæg er således målrettet pensionister med en relativ lav indkomst og tilsvarende lav likvid formue. Da helbredstillægget udbetales til
dækning af konkrete udgifter, er der tale om et skattefrit beløb.
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Der må forventes at være stor spredning i de udbetalte beløb blandt de
økonomisk svagest stillede ældre, idet tildelingen forudsætter, at der skal
afholdes konkrete udgifter. I det omfang ældre har hyppigere behov for
tandproteser, nye briller, medicin og lignende, betyder helbredstillægget i
lighed med de sundhedsrelaterede ydelser, at de ældres forbrugsmuligheder, der er beskrevet ovenfor, ikke indskrænkes på trods af, at der er en
række udgiftskrævende risici, som stiger i takt med alderen.
Personlige tillæg

Pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige, kan tilkendes
et personligt tillæg. Tillægget ydes efter ansøgning til dækning af nødvendige og rimelige udgifter. Der er ikke i lovgivningen fastlagt begrænsninger med hensyn til, hvilke formål tillægget kan ydes til eller størrelsen af
tillægget. Det er den enkelte kommune, der træffer afgørelse efter en
nærmere konkret, individuel vurdering af pensionistens samlede økonomiske forhold – dvs. alle indtægter og formue. Personligt tillæg ydes uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Personlige tillæg ydes kun, hvis
det økonomiske behov ikke kan dækkes på anden måde.
Personlige tillæg er skattefri, da de udbetales til hel eller delvis dækning af
en konkret udgift.
I 2003 skønnes den offentlige udgift til personlige tillæg (inkl. Førtidspensionister) til ca. 900 mio.kr. Heraf skønnes udgiften til helbredstillæg
at udgøre 2/3 svarende til 600 mio.kr.
4.3.6. Tillæg som følge af højt kommunalt skatteniveau
Folkepensionister bosiddende i kommuner med særlig høj skatteprocent
kan få kompensationen for den ekstra høje skattebetaling. Kompensationen ydes alene på baggrund af den lokale kommune-, amts- og kirkeskatteprocent. Tillægget, der udbetales én gang årligt som et skattefrit beløb,
er uafhængigt af pensionistens indkomst og er således ikke målrettet de
økonomisk svagest stillede ældre. Kompensationen er under afvikling,
idet den udløsende skatteprocent hvert år forhøjes med 0,4 pct.enheder. I
2003 udgør tillægget 59 kr. for enlige og 34 kr. for andre pr. 0,1 pct.enhed, hvormed skatteprocenten overstiger 33,8 pct.
På finansloven for 2003 skønnes tillægget at koste 133 mio.kr.
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4.3.7. Den supplerende engangsydelse til folkepensionister i
2003
I 2003 har folkepensionister uden andre indtægter end folkepensionens
grundbeløb og pensionstillæg kunnet få udbetalt en supplerende engangsydelse pr. person på op til 5.000 kr. Ydelsen er skattepligtig og aftrappes
med 100 pct. af pensionistens og en eventuel ægtefælle/samlevers personlige indkomst ud over grundbeløbet og pensionstillæg. Udbetaling af den
supplerende engangsydelse forudsatte endvidere, at pensionisten og dennes ægtefælle/samlever ikke havde samlet likvid formue, der oversteg
53.100 kr. I alt skønnes det, at knapt 105.000 folkepensionister modtog
ca. 337 mio.kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig udbetaling før skat på
3.217 kr.
Der foreligger endnu ikke centralt registrerede oplysninger om de faktiske
modtagere i 2003 af den supplerende engangsydelse, men i figur 4.15 er
vist en fordeling af den supplerende engangsydelse på indkomst- og formuedeciler med udgangspunkt i oplysninger om de ældres indkomster og
formuer i 2001. Figur 4.15 viser således, hvordan engangsydelsens fordelingsprofil ville have været, hvis ydelsen havde eksisteret i 2001.
Ved fordeling af ydelsen efter det indkomstgrundlag, der anvendes for tildelingen, modtager kun personer i de laveste indkomstdeciler engangsydelse. I første indkomstdecil modtager over 80 pct. af de enlige og knap
60 pct. af parrene engangsydelse. I gennemsnit modtager alle enlige og
par i første indkomstdecil knap 4.000 kr. Formuekriteriet er den væsentligste årsag til, at ikke alle i første indkomstdecil modtager ydelsen.
Herudover er der i første indkomstdecil mange brøkpensionister, som
ikke er berettigede til den fulde folkepension og dermed også kun er
berettigede til en andel af engangsydelsen, samt personer som slet ikke er
berettiget til folkepension og dermed heller ikke til engangsydelsen. Endvidere vil personer med forholdsvis høj indkomst i forhold til tildelingskriteriet for engangsydelsen, men med store nettokapitaludgifter, - som
ikke påvirker tildelingskriteriet – kunne have en relativ lav disponibel indkomst.
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Figur 4.15. Supplerende éngangsydelse til folkepensionister fordelt efter
indkomst- og formuedeciler i 2001
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Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige ydelse beregnet på basis af alle i decilet samt andelen af modtagere i decilet.
Note : 1) Begge over 67 år
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Fordelt efter disponibel indkomst, jf. boks 2.2, udgør andelen af modtagere blandt enlige i de fem første indkomstdeciler 35-40 pct. I 6.-8. decil
udgør andelen 10-40 pct. Andelen af modtagere blandt par udgør 35 pct.
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i 1. indkomstdecil faldende til 9 pct. i 4. indkomstdecil. Der findes også
par i 5. og 6. indkomstdecil, der modtager engangsydelse. I gennemsnit
modtager enlige i 1. decil knap 1.500 kr. For parrene er tallet tilsvarende
godt 1.900 kr.
Forskellen i forhold til fordelingen efter indkomstgrundlag skyldes hovedsalig boligydelsen og lejeværdikorrektionen, der ikke indgår i tildelingskriteriet.
Blandt de 30 pct. enlige ældre med de laveste formuer modtager ca. halvdelen engangsydelse, og i gennemsnit modtager de 30 pct. med de laveste
formuer godt 1.700 kr. I de højere formuedeciler falder andelen af modtagere kraftigt, men der er en bemærkelsesværdig top i 7. formuedecil,
hvor godt 20 pct. modtager engangsydelse. Det kan henføres til, at
ejendomsformue ikke indgår i udmålingskriteriet. En tredjedel af parrene
i 1. formuedecil modtager engangsydelse. Andelen i 2.-5. formuedecil er
væsentlig lavere, 20-40 pct. I 7.-10. formuedecil modtager stort set ingen
engangsydelse.
Andelen af ”potentielle” modtagere af engangsydelse i 2001 blandt alle
med indkomster under 60 pct. af medianindkomsten, udgør 40-50 pct.,
jf. tabel 4.6.
Det er således under halvdelen i disse grupper, der ville kunne modtage
ydelsen i 2001. I gennemsnit ville de enlige kunne få ca. 3.500 kr. og
parrene 5-6.000 kr. Tallene skal sammenholdes med, at 22 pct. af de
enlige folkepensionister og 9 pct. af parrene ville kunne få ydelsen i 2001.
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Tabel 4.6. Engangsydelse og gennemsnitlige beløb for ældre med de
laveste disponible indkomster, 2001

Indkomst

Enlige
Gns.
Andel
beløb,
modmodtagere
tagere
Pct.
Kr.

Par, begge o. 67 år
Gns.
Andel
beløb,
modmodtagere
tagere
Pct.
Kr.

A. Gruppe afgrænset ved indkomst alene
Indkomst < 50 pct. af medianindkomsten ......
Indkomst < 60 pct. af medianindkomsten .......
Indkomst < nettofolkepensionen efter skat ......

22
41
29

3.800
3.500
3.900

43
41

5.800
7.100

Blandt de 10 pct. med laveste indkomster........

39

3.500

40

5.500

B. Gruppe ekskl. personer med formodet bedre økonomiske vilkår
Indkomst < 50 pct. af medianindkomsten ......
Indkomst < 60 pct. af medianindkomsten ....... 53
3.300
Indkomst < nettofolkepensionen efter skat ...... 43
4.000

47
-

5.800
-

Blandt de 10 pct. med laveste indkomster........

47

3.400

43

5.200

C. Alle enlige/samgifte over 67 år.......................

22

3.300

9

5.000

Note: ”-” angiver mindre end 15 observationer i stikprøven. Disse grupper omfatter
forholdsvis få ældre, jf. tabel 3.9. Se i øvrigt tabel 3.12, hvoraf andelen af lejere i
grupperne fremgår. Beløbsstørrelser er afrundet til nærmeste hundrede kr.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

4.3.8. Betaling for ophold på plejehjem
Beboere på plejehjem og i beskyttede boliger modtager normalt pension
og betaler for deres ophold på plejehjem. Betalingen afhænger såvel af
boligens omkostninger som af beboerens indkomstforhold. Den samlede
betaling opgøres som 10 pct. af boligens omkostninger + 10 pct. af husstandsindkomst op til 141.100 kr. + 20 pct. af husstandsindkomst over
141.100 kr.
Boligens omkostninger bliver opgjort som driftsudgifter til boligen (ekskl.
renter og afdrag på lån) + 10 pct. af den offentlige ejendomsvurdering.
De samlede omkostninger forbundet med plejehjemmene bliver opdelt på
en servicedel og en boligdel, hvorefter boligdelen bliver fordelt på de enkelte boliger efter arealstørrelse. Kommunerne har mulighed for at nedsætte betalingen i de tilfælde, hvor 10 pct. af den offentlige ejendomsvurdering overstiger de faktiske boligudgifter (renter og afdrag på lån i boli140
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gen). Nedsættelsen kan dog maksimalt svare til forskellen mellem 10 pct.
af ejendomsvurderingen og de faktiske boligudgifter.
Betalingen afhænger derudover af husstandsindkomsten. For enlige pensionister nedsættes husstandsindkomsten med 30.700 kr. Derudover er
der en særlig regel for pensionistpar. Disse får nedsat deres boligbetaling
med 25 pct. Denne rabat nedsættes med 1 pct. for hver 3.655 kr., som
den samlede indkomst overstiger den sociale pension.
Beboere på plejehjem modtager ikke boligydelse. Det skyldes, at betalingsreglerne afspejler boligstøttereglerne, således at betalingen for opholdet på plejehjem og i beskyttede boliger stort set svarer til nettoudgiften
efter boligstøtte i en almen ældrebolig. Reglerne om betaling for ophold
på plejehjem bevirker således, at betalingen nedsættes for pensionisten
stort set svarende til værdien af boligstøtte.
4.3.9. Børnetilskud
Der ydes ordinært børnetilskud til folkepensionister, når begge et barns
forældre modtager folkepension. Der ydes endvidere et særligt børnetilskud, når en af eller begge barnets forældre modtager folkepension eller
4
førtidspension .
Det ordinære børnetilskud udgør i 2003 4.040 kr. årligt og det særlige
børnetilskud 10.308 kr. årligt. Til det særlige børnetilskud kommer et tillæg på 1.332 kr. årligt såfremt begge forældre modtager folkepension eller
førtidspension. Tilskuddene er skattefrie beløb.
Det særlige børnetilskud til en pensionistfamilie nedsættes, når familiens
indtægt overstiger indtægtsgrænsen for bortfald af pensionstillægget. Det
særlige børnetilskud nedsættes med 3 pct. af den del af indtægten, der
overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder.
Det særlige børnetilskud til en pensionist bortfalder, hvis der kan fastsættes bidrag efter lov om børns forsørgelse. I så fald vil den bidragspligtige
kunne få det særlige børnetilskud, hvis pågældende er pensionist.

4

Der ydes kun ordinært og særligt børnetilskud, hvis den ene eller begge forældre er
førtidspensionister efter de før 1. januar 2003 gældende regler.
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Det er meget få folkepensionister, der modtager børnetilskud. Udgiften
til børnetilskud til folkepensionister er derfor yderst beskeden.
4.3.10. Reduceret ejendomsværdiskat
Ejere, der er fyldt 65 år, får nedsat den beregnede ejendomsværdiskat med
et pensionistnedslag, der udgør 4 promille af ejendomsværdien, dog maksimalt 6.000 kr. for helårsboliger og 2.000 kr. for fritidsboliger.
Pensionistnedslaget er indkomstafhængigt og aftrappes med 5 pct. af den
del af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst
samt aktieindkomst udover 5.000 kr., der samlet overstiger 148.500 kr. i
2003. For ægtepar, hvor aktieindkomst udover 10.000 kr. indgår i indkomstgrundlaget, er grænsen 228.500 kr. i 2003. I figur 4.16 ses
eksempler på størrelsen af reduktionen af ejendomsværdiskatten som
funktion af ejendommens værdi for enlige pensionister med årlige
indkomster på henholdsvis 108.768 kr. – svarende til den fulde folkepension uden supplerende indkomster - 200.000 kr. og 250.000 kr.
Figur 4.16. Eksempler på reduktion af ejendomsværdiskatten for enlig
pensionist i helårsbolig, 2003
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For pensionister begrænses den årlige stigning i ejendomsværdiskat, således at ejendomsværdiskatten maksimalt kan stige 500 kr., dog altid 20
pct. fratrukket 900 kr.
Som følge af ejendomsværdiskattestoppet fra og med 2002 vil begrænsningsreglerne kun få betydning i meget specielle tilfælde og først efter
nogle år, såfremt der kommer markante ejendomsværdistigninger efter et
eller flere år med fald. Udgiften til reduceret ejendomsværdiskat kan opgøres til ca. 550 mio.kr. i 2003.
Af figur 4.17 fremgår, hvilke indkomstgrupper, der har glæde af den reducerede ejendomsværdibeskatning. Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem indkomsten og nedslaget i ejendomsværdibeskatningen.
Figur 4.17. Gennemsnitlig reduktion i ejendomsværdiskat som følge af
pensionistnedslaget og andel af modtagere og samlet provenutab fordelt
efter indkomst, 2001
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Der er relativt få blandt de enlige ældre med de laveste indkomster, der
har glæde af den reducerede ejendomsværdibeskatning, jf. tabel 4.7. Det
skyldes især, at andelen i ejerbolig er lav.
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Tabel 4.7. Modtagere af pensionistnedslag i ejendomsværdiskatten og
gennemsnitsbeløb for ældre med de laveste disponible indkomster,
2001

Indkomst

Enlige
Gns.
Andel
beløb,
modmodtagere
tagere
Pct.
Kr.

Par, begge o. 67 år
Gns.
Andel
beløb,
modmodtagere
tagere
Pct.
Kr.

A. Gruppe afgrænset ved indkomst alene
Indkomst < 50 pct. af medianindkomsten ......
Indkomst < 60 pct. af medianindkomsten .......
Indkomst < nettofolkepensionen efter skat ......

25
15
26

2.500
2.100
2.300

32
32

1.700
1.700

Blandt de 10 pct. med laveste indkomster........

17

2.000

32

1.700

B. Gruppe ekskl. personer med formodet bedre økonomiske vilkår
Indkomst < 50 pct. af medianindkomsten ......
Indkomst < 60 pct. af medianindkomsten ....... 14
2.200
Indkomst < nettofolkepensionen efter skat ...... 32
2.300

32
-

1.600
-

Blandt de 10 pct. med laveste indkomster........

16

1.900

28

1.600

C. Alle enlige/samgifte over 67 år.......................

29

2.400

30

2.300

Anm.: Disponibel indkomst jf. boks 2.1. Afgrænsning af grupperne, jf. afsnit 2.6.
Note: ”-” angiver mindre end 15 observationer i stikprøven. Disse grupper omfatter
forholdsvis få ældre, jf. tabel 3.9. Se i øvrigt tabel 3.12, hvoraf andelen af ejere i
grupperne fremgår. Beløbsstørrelser er afrundet til nærmeste hundrede kr.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

Sættes den reducerede ejendomsværdibeskatning i forhold til de ældres
formueforhold, fremgår det ikke overraskende, at ældre med de største
formuer får størst nedslag i ejendomsværdiskatten, jf. figur 4.18. Årsagen
er en tæt sammenhæng mellem ældres boligformue og nettoformue. De
mest formuende ældre bor således i de dyreste boliger og får derfor størst
glæde af pensionistnedslaget.
Mere end halvdelen af det mistede provenu som følge af pensionistnedslaget går således til ældre, enlige eller par, med en formue på over en
mio.kr. Andelen af modtagere er ligeledes størst for formuer på over 1
mio.kr. Selv ved formuer på over 3 mio.kr. er der en betydelig andel, der
modtager nedslag i ejendomsværdiskatten. Det er dog en relativt lille
andel af de ældre, der har så høj en formue, jf. figur 4.4.
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Figur 4.18. Mistet provenu fra ejendomsværdiskat som følge af pensionistnedslaget og andel af samlet provenutab fordelt efter formue, 2001
b. Par, begge over 67 år
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

4.3.11. Mulighed for indefrysning af ejendomsskatter
Boligejere har ret til at optage lån hos kommunen til betaling af ejendomsskatterne (også kaldet indefrysning af ejendomsskatter), såfremt
ejeren eller dennes ægtefælle er fyldt 65 år. Låneadgangen omfatter den
kommunale og den amtskommunale grundskyld. Ejendomsværdiskatten
er derimod ikke omfattet af låneordningen.
Det er en betingelse, at ejeren giver kommunen sikkerhed for lånet gennem et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev med panteret inden for ejendomsværdien. Tinglysningsafgiften for skadesløsbrevet skal ifølge en særregel i tinglysningsafgiftsloven betales af kommunen.
Lån ydes derefter ved, at ejendomsskatterne ikke opkræves. I stedet anses
ejendomsskatterne for betalt ved, at der, efterhånden som de forfalder til
betaling, løbende tilskrives kommunen et tilsvarende lånebeløb, der har
sikkerhed i skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet. Lånene forrentes med en
årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1.
oktober i det foregående år. Der er ikke fradragsret i indkomstopgørelsen
for de tilskrevne renter.
Kommunernes samlede udestående ifølge låneordningen var ultimo 2001
ca. 2,1 mia.kr. Der foreligger ikke en sikker opgørelse over det tilsvarende
beløb for amtskommunerne.
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4.3.12. Tilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger
Efter denne ordning kan pensionister, der modtager varmetillæg, søge om
tilskud til at gennemføre energibesparende foranstaltninger i boligen.
Tilskud ydes som udgangspunkt til ejere af tilskudsberettigede boliger,
men kan også for enkelte foranstaltningers vedkommende ydes til lejere
og andelshavere.
Der ydes tilskud til energibesparende foranstaltninger vedrørende rumopvarmning og varmt brugsvand, hvis foranstaltningen er:
• anbefalet i en energiplan som besparelsesforslag, jf. Lov om fremme af
energi- og vandbesparelser i bygninger og Bekendtgørelse om energimærkning mv. i bygninger, eller
• anført på positivlisterne over tilskudsberettigede energibesparende foranstaltninger, herunder også foranstaltninger i små ejendomme (under 1.500 m2), hvis foranstaltningen er anbefalet som rentabel af en
godkendt energikonsulent.
Tilskuddet kan ydes til energibesparende foranstaltninger som fx isolering
af tage/lofter, gulve, ydervægge samt af uisolerede varmtvandsbeholdere,
centralvarmekedler og varmerør, tætningslister, tætning af utætte fuger og
samlinger, forsatsruder på vinduer med 1 lag glas, radiatortermostatventiler samt automatik til natsænkning.
Tilskud ydes med 50 pct. af de godkendte tilskudsberettigede udgifter.
De samlede tilskud pr. bolig kan i alt højst udgøre 25.000 kr. Der kan
årligt søges om statstilskud på ca. 44 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger.
Ordningen er således målrettet pensionister, der opfylder betingelserne og
har søgt om varmetillæg, men afhænger i øvrigt ikke af pensionistens indkomst eller formueforhold. Gennemførelse af energibesparende foranstaltninger kan desuden betyde, at udbetalingen af varmetillæg reduceres, som
følge af forbedringen.
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4.3.13. Nedsat licens, transportrabat samt rabatordninger i
kulturtilbud
Nedsat licens

Pensionister kan søge om fritagelse for radiolicens og nedsættelse til halv
fjernsynslicens. Det er en betingelse, at pensionisten har en personlig tillægsprocent på 100. I 2003 er den årlige licensbetaling for farve-TV
2.080 kr. Den årlige besparelse for pensionister med en personlig tillægsprocent på 100 er derfor 1.040 kr. Nedsat licens giver samlet pensionisterne en lettelse på 345 mio.kr. inkl. moms.
Transportrabat

I hovedstadsområdet tilbyder DSB og HT særlige pensionistkort til personer, der er fyldt 65 år (67 år). Uden for hovedstadsområdet yder DSB på
de fleste strækninger rabat til personer, der er fyldt 65 år (67 år). Endvidere har de lokale og regionale trafikselskaber rabatordninger for ældre.
Det er umiddelbart svært at opgøre, hvor stor en værdi rabatten på de
kollektive transportmidler har for den enkelte ældre.
DSB får i 2003 et bloktilskud på 116,7 mio.kr. fra Socialministeriets område på finansloven, heraf forudsættes ca. 75 pct. afsat til personer på 65
år og derover, svarende til ca. 88 mio.kr.
Rabatordninger på museer og teatre mv.

De statslige museer og de fleste statsstøttede museer har rabatordninger
for pensionister. Det Kongelige Teater har ligeledes en rabatordning for
personer over 65 år (67 år).5

5

Ifølge Kulturministeriet er der ikke lavet en sammenhængende rapport, der afdækker
betydningen af rabatordninger til ældre.
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5

Kapitel
Ældreservice og ældres forbrug af sundhedsservice
5.1. Indledning
I kapitel 2 blev de ældres forbrugsmuligheder belyst ud fra indkomst- og
formueforhold. Disse forhold beskriver imidlertid ikke fuldt ud forbrugsmulighederne for den enkelte. Det offentlige stiller således en række serviceydelser til rådighed for de ældre blandt andet i form af sundhedsydelser,
plejehjemspladser og hjemmehjælp. Disse ydelser bør tages i betragtning i
en samlet vurdering af de ældres økonomiske situation. I dette kapitel betragtes de ældres forbrug af sundhedsydelser og ældreservice.
Boks 5.1. Hovedresultater
•

De over 67-årige er den aldersgruppe, som har størst fordel af de samlede
offentlige servicetilbud, idet de af naturlige årsager nyder godt af en stor del af
sundheds- og ældreplejeydelserne.

•

De ældre er i højere grad end den øvrige befolkning afhængige af et velfungerende offentligt sygehusvæsen med kvalitet i behandlingen og korte ventelister. Denne afhængighed forstærkes yderligere af de nuværende ældres begrænsede muligheder for at tegne private sygdomsforsikringer.

•

De senere års tilførsel af øgede ressourcer til det offentlige sundhedsvæsen er i
særlig grad kommet de ældre til gavn.

•

Et velfungerende sygehusvæsen har ikke blot stor betydning for de ældres
samlede velfærd, men i særdeleshed for velfærden for de økonomisk svagest
stillede blandt de ældre, idet de benytter sygehusene mest.

•

Det skønnes, at der blev brugt 25,4 mia.kr. på ældreservice i 2002. Dette svarer til en gennemsnitlig udgift på 36.300 kr. pr. person på 67 år og derover.
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I afsnit 5.2 diskuteres betydningen af skattefinanseringen af offentlige
serviceydelser til ældre. Derefter betragtes de ældres forbrug af henholdsvis sundhedsydelser og ældreservice i afsnit 5.3 og 5.4.

5.2. Betydningen af skattefinansieringen af serviceydelser
De ældre har, i lighed med den øvrige befolkning, mulighed for at
benytte en række offentlige servicetilbud, der, som hovedregel, stilles gratis til rådighed for brugerne. De ældres samlede forbrugsmuligheder kan
derfor i udvidet form opgøres inklusiv de kronebeløb, som produktionen
af de enkelte serviceydelser koster. Fordelingen af den disponible indkomst
tillagt forbrug af offentlig service kan ikke ses som et udtryk for, at des større den enkeltes behov for eksempelvis sundhedsydelser, des større dennes
”forbrugsmulighed” og dermed velfærd. De færreste vil således forbinde
forbrug af sygehusydelser med øget velfærd.
Men i fraværet af skattefinansieret offentlig service ville de ældre skulle
forsikre sig til rettigheder til sundhedsydelser og foretage en forudgående
opsparing for at kunne betale for fx hjemmehjælp. Dette modsvares af, at
skattebetalingen ville være mindre. Det ville dog ikke være sådan, at fordelingsprofilen af skattebesparelsen ville svare til fordelingsprofilen af forsikringsbetalinger. Eksistensen af skattefinansieret service indebærer således et element af omfordeling mellem grupper med forskellig indkomst
og risiko for brug af sygehusydelser m.m.
Retten til at modtage offentlige serviceydelser betyder imidlertid, at de
forbrugsmuligheder, der er beskrevet i kapitel 2, ikke indskrænkes af, at
behovet for en række serviceydelser stiger med alderen. Derfor er det
relevant som supplement at vurdere de ældres samlede forbrugsmuligheder ved at indregne værdien af forbruget af offentlig service. Den samlede
forbrugsmulighed kan således opgøres som disponibel indkomst tillagt
forbruget af offentlig service fratrukket betalingen af afgifter og ejendoms1
skatter .

1

I denne sammenhæng ses bort fra de ældres muligheder for formueforbrug, som er
beskrevet i afsnit 2.3.
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Den offentlige service gavner først og fremmest de grupper, der nyder
godt af de store offentlige serviceydelser såsom uddannelses- og børnepasningstilbud samt sundheds- og ældreplejeydelser, jf. figur 5.1. Inddragelsen af offentlig service i beskrivelsen af det samlede forbrug viser således
en kraftig omfordeling af forbruget mellem befolkningsgrupper i forskellige aldre.
De over 67-årige er den aldersgruppe, som har størst fordel af de samlede
offentlige servicetilbud, idet de af naturlige årsager nyder godt af en stor
del af sundheds- og ældreplejeydelserne. Forbruget af disse ydelser er
væsentligt større end den disponible indkomst efter afgifter for de ældste
aldersgrupper.
Figur 5.1. Forbrugsmuligheder fordelt efter alder, 2000
b. Disponible indkomst tillagt forbrug af
offentlig service
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Anm.: Personer over 17 år er fordelt efter ækvivaleret disponibel indkomst. Øvrig service
dækker over eksempelvis kulturtilbud, offentlig transport, støttet boligbyggeri
m.m.
Kilde: Fordeling og incitamenter, Finansministeriet, 2002.

5.3. Ældres forbrug af offentlige sundhedsydelser
Sygehusydelserne udgør langt størstedelen af de samlede sundhedsudgifter
pr. indbygger – omkring 75 pct. Aldersgruppen over 67 år, der udgør 13
pct. af befolkningen, forbruger godt 35 pct. af sygehusydelserne. Forbruget af sundhedsydelser stiger generelt med alderen, jf. figur 5.2.
De ældre er derfor i højere grad end den øvrige befolkning afhængige af et
velfungerende offentligt sygehusvæsen med kvalitet i behandlingen og
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korte ventelister. Denne afhængighed forstærkes yderligere af ældres begrænsede muligheder for at tegne private sygdomsforsikringer.
Der har i de senere år været en stærk stigning i andelen af befolkningen,
der er dækket af private forsikringsordninger. En stigende del af befolkningen har dermed blandt andet forsikret sig mod risikoen for at vente på
behandling i det offentlige sundhedsvæsen. Dansk Institut for Sundhedsvæsen anslår således, at ca. 250.000 personer i dag er dækket af arbejdsgiverbetalte sygdomsforsikringer.
Befolkningen over 60 år har imidlertid på nuværende tidspunkt ikke
samme forsikringsmuligheder som den øvrige befolkning. Sundhedsforsikringer kan således som hovedregel kun tegnes, hvis man endnu ikke er
fyldt 60 år. Kvaliteten i det offentlige sygehusvæsen må således siges at
udgøre en vigtig parameter for de ældres samlede velfærd.
Figur 5.2. Fordeling af forskellige typer offentlig service efter alder,
2000
Indeks gnst. =100
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Anm.: Figuren illustrerer den relative aldersfordeling af udgifterne til den enkelte serviceydelse, men ikke udgifternes absolutte niveau.
Kilde: Fordeling og incitamenter, Finansministeriet, 2002.
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Generelt benytter ældre med de laveste indkomster sygehusene væsentligt
mere end ældre med de højeste indkomster, jf. figur 5.3. Antallet af
sengedage er således godt 30 pct.enheder højere for ældre med en
bruttoindkomst, der er mindre end 100.000 kr., end for ældre med en
bruttoindkomst, der er højere end 200.000 kr.
Figur 5.3. Sammenhængen mellem indkomst og brugen af sygehuse
b. Indeks for sengedage blandt ældre over
67 år opdelt på bruttoindkomst, standara. Andel af ældre, der har været indlagt i
løbet af året, fordelt efter bruttoindkomst, diseret for køn og alder, 2001, 100=gennemsnitforbruget
2001.
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Anm: Bruttoindkomsten er opgjort på familieniveau (ud fra Danmarks Statistiks Cfamiliebegreb). Familiens indkomst er korrigeret for at tage højde for forskelle i
familiens størrelse og sammensætning. Ækvivalensmål lig (antal personer i famili
en)
Kilde: Forebyggelsesregisteret.

Sammenhængen skyldes i nogen grad, at det først og fremmest er de ældste over 67-årige, der benytter sygehusene, og de ældste blandt de over 67årige har en relativ lav indkomst, jf. kapitel 2. Samtidig er indkomsten
dog også i gennemsnit lavere for indlagte patienter end for ikke indlagte
indenfor de enkelte aldersgrupper2.
Det er således ældre med de laveste indkomster, som har det største behov
for sundhedsydelser. Et velfungerende offentligt sundhedsvæsen er derfor
ikke blot en vigtig parameter for velfærden for de ældre som samlet gruppe, men i særdeleshed for de økonomisk svagest stillede blandt de ældre.
Igennem de seneste år er der gradvist tilført flere ressourcer til det offentlige sygehusvæsen. Fra 1996 til 2001 steg de offentlige sundhedsudgifter
2

Jf. egne beregninger på baggrund af tal fra forebyggelsesregistret.
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fra 62 mia.kr. til 72 mia.kr. i 2001-priser. Det svarer til en stigning på 16
pct. realt. Herudover blev der særligt i 2002 afsat en pulje på 1,5 mia.kr.
til at øge aktiviteten og dermed nedbringe ventetiderne i sygehusvæsenet.
Figur 5.4 giver et indtryk af, hvordan de øgede midler til sundhedsvæsenet fordeles mellem aldersgrupperne. Figuren sammenligner udgifterne
pr. indbygger i hver aldersgruppe henholdsvis i 1996 og 2001. Det fremgår, at de ældre forbruger stadig flere sundhedsydelser i forhold til den
øvrige befolkning. De øgede ressourcer i det offentlige sundhedsvæsen er
dermed i særlig grad kommet de ældre til gavn.
Figur 5.4. Aldersgruppernes gennemsnitlige forbrug af offentlige sundhedsydelser i 1996 og 2001 (kr. pr. indbygger)
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Anm.: Beregningerne er for en standardbefolkning. Løbende 5-års gennemsnit.
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregning af data fra DRG-systemet,
lægemiddelregisteret og sygesikringsregisteret.
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5.4. Offentlige tilbud om ældreservice
Udgifterne til ældreservice er i det kommunale budget- og regnskabssystem delt op i Pleje og omsorg mv. og Plejehjem og beskyttede boliger. Pleje
og omsorg mv. dækker over udgifter til hjemmehjælp (personlig og praktisk bistand), generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte,
hjemmesygepleje samt forebyggende hjemmebesøg. Plejehjem og beskyttede
boliger dækker over de udgifter, som er forbundet med driften af disse.
Betragtes hjemmehjælpen isoleret, blev det i uge 10 i 2002 opgjort, at der
var godt 203.000 modtagere af varig hjemmehjælp. Det er i høj grad de
ældste ældre, som modtager hjemmehjælp. Tabel 5.1 viser, at over halvdelen af disse hjemmehjælpsmodtagere er på 80 år og derover. Godt 30 pct.
af hjemmehjælpsmodtagerne er mellem 67 år og 79 år, mens knap 15 pct.
af modtagerne af varig hjemmehjælp er under 67 år. Dette svarer til, at 50
pct. af alle personer på 80 år og derover modtager hjemmehjælp, at 13,4
pct. af personer i aldersintervallet 67 til 79 år modtager hjemmehjælp,
samt at 0,6 pct. af personer under 67 år modtager hjemmehjælp. Dertil
kommer, at de ældste modtagere af hjemmehjælp får hjælp i væsentlig
flere timer end såvel yngre over 67 år som øvrige modtagere.
Tabel 5.1. Antal modtagere af hjemmehjælp i 2002 fordelt på alder og
timer
Timer:
<2
2-3,9
4 -7,9 8 -11,9 12-19,9
20+
--------------------Antal modtagere-------------------Alder
0-66 ...... 17.200
4.900
3.500
1.400
1.300
1.700
67-79 .... 37.900
8.700
7.500
3.500
3.300
3.600
80+ ....... 49.800 15.300 16.000
9.000
9.500
9.200
I alt ....... 104.900 28.900 27.000 13.900 14.100 14.500

I alt

Pct.

29.900
64.600
108.800
203.300

14,7
31,8
53,5
100,0

Note: Inkl. 10.300 modtagere af varig hjemmehjælp, som er bosiddende på plejehjem
eller i beskyttede boliger.
Kilde: Den Sociale ressourceopgørelse 2002, Danmarks Statistik.

I uge 10 2002 blev antallet af boliger for ældre samt antallet af beboere i
disse ligeledes optalt. Der var i alt 91.500 personer bosiddende i 89.300
boliger. I tabel 5.2 nedenfor ses aldersfordelingen i de forskellige boligtyper. Overordnet er knap 58 pct. af samtlige beboere 80 år eller derover,
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knap 28 pct. af beboerne er mellem 67 år og 79 år og knap 15 pct. er
under 67 år.
Tabel 5.2. Antal beboere i boliger for ældre 2002 fordelt på type og
alder
Bolig
Alder
0-66 .....................
67-79 ...................
80+ ......................
I alt ......................

Plejehjems- Beskyttede
ÆldreAndre
pladser
boliger
boliger
boliger
---------------Antal beboere--------------2.300
600
5.200
5.500
5.500
1.000
12.000
6.700
18.200
2.400
23.200
8.900
26.000
4.000
40.400 21.100

I alt

Pct.

13.600
25.200
52.700
91.500

14,9
27,5
57,6
100,0

Kilde: Den sociale ressourceopgørelse 2002, Danmarks Statistik

Aldersfordelingen varierer dog mellem de forskellige boligtyper. På de traditionelle plejehjem er 70 pct. af beboerne på 80 år og derover. I de beskyttede boliger og i ældreboligerne er henholdsvis 60 pct. og 57 pct. på
80 år og derover. Andelen blandt de andre boliger for ældre er på 42 pct.
I 2002 blev der samlet brugt godt 30 mia.kr. til ældreservice. Udgifterne
vedrører dog, som det er fremgået ovenfor, ikke alene tilbud til ældre,
men også i et vist omfang tilbud til fysisk eller psykisk handicappede. Fx
er en del modtagere af hjemmehjælp og en del beboere i plejehjem mv.
under 67 år. I tabel 5.3 er der derfor lavet en skønsmæssig opdeling af udgifterne vedrørende over og under 67-årige3.
Tabel 5.3. Nettodriftsudgifter til ældreservice i 2002, mia.kr.
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede samt plejehjem og beskyttede boliger...............

Under 67 år

67+

I alt

5,1

25,4

30,5

Kilde: Socialministeriet

Tages der udgangspunkt i skønnet for de over 67-årige på 25,4 mia.kr. i
2002, giver dette en gennemsnitlig udgift pr. ældre på 67 år og derover på
36.300 kr. Bruger man fordelingen af antallet af hjemmehjælpstimer på
de respektive aldersfordelinger som tilnærmelse for udgiften til ældreservi3

Skønnet over udgifterne på +/- 67-årige er udarbejdet på baggrund af de primærkommunale indberetninger i forbindelse med grundtakstfinansieringen
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ce til denne gruppe, bliver den gennemsnitlige udgift pr. 67-79-årige på
16.700 kr. og den gennemsnitlige udgift pr. person på 80 år og derover
bliver 87.200 kr.
Den store niveauforskel skyldes, at der sker en kraftig stigning i behovet
for såvel hjemmehjælp som plejehjemsbenyttelse for ældre omkring det
80. år, jf. figur 5.5.
Figur 5.5. Forbrug af ældreservice, 2000
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Kilde: Fordeling og incitamenter, Finansministeriet, 2002
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6.1. Indledning
Forskelle i de ældres indkomster afspejler først og fremmest forskelle i
den forudgående opsparing, dvs. forskelle i både opsparingstilbøjeligheder og –muligheder. Udviklingen i de fremtidige indkomstforskelle
blandt de ældre vil derfor primært afhænge af de ændringer i pensionsopsparingens udbredelse og omfang, herunder særligt i arbejdsmarkedspensionsordningerne, der har fundet sted i de senere år samt af eventuelle yderligere ændringer, der måtte finde sted fremover.
Boks 6.1. Hovedresultaterne om udviklingen i de ældres økonomiske
vilkår
•

Arbejdsmarkedspensionsordningerne er udvidet betydeligt op gennem
1990’erne, således at hovedparten af de beskæftigede nu er omfattet af
ordningerne. Bidragsprocenterne i de nyere ordninger er gradvist optrappet,
således at hovedparten af de beskæftigede kan forvente dækningsgrader af en
vis størrelse.

•

For at sikre personer med ingen eller perifer tilknytning til arbejdsmarkedet
imod væsentlig ringere indkomstforhold som ældre, er ATP-pensionsopsparingen for overførselsmodtagere optrappet sideløbende med udvidelsen
af arbejdsmarkedspensionsordningerne for de beskæftigede, og en ny frivillig
opsparingsordning - Den Supplerende Arbejdsmarkedspension - er blevet
indført for førtidspensionister. Sammen med indførelsen af SP-ordningen fra
og med 1999 indebærer dette en forøget pensionsopsparing blandt overførselsmodtagerne.

Fortsættes på næste side.
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Boks 6.1. Fortsat
•

Mangel på oplysninger om individuelle indeståender i arbejdsmarkeds- og
andre pensionsordninger umuliggør en velunderbygget forudsigelse af
fordelingen af indkomsterne blandt de fremtidige ældre. Ændringer i
fordelingen af pensionsindbetalingerne fra 1995 til 2001 tyder dog på, at
spredningen i de private pensionsudbetalinger må forventes langsomt at aftage
fremover.

•

Andelen af folkepensionisterne, der modtager ATP, forventes at stige fra knap
70 pct. i 2001 til ca. 93 pct. i 2018, og udbredelsen forventes at stige
yderligere i de følgende år.

Indtil slutningen af 1980’erne var kun ca. en tredjedel af befolkningen i
den erhvervsaktive alder omfattet af arbejdsmarkedspensioner udover
ATP, jf. afsnit 6.2.
Fra og med starten af 1990’erne blev der, som led i overenskomstaftalerne, oprettet nye arbejdsmarkedspensionsordninger indenfor en række
overenskomstområder, der ikke hidtil havde været omfattet af sådanne.
Hovedparten af de fremtidige ældre, der har haft stabil tilknytning til
arbejdsmarkedet, vil dermed være omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger, om end udbetalingerne fra disse i de nærmeste år ofte vil være
relativt små.
For at sikre personer med svingende, eller helt perifer, tilknytning til arbejdsmarkedet imod væsentlig ringere indkomstforhold som ældre, skete
der sideløbende med opbygningen af de nye arbejdsmarkedspensioner
blandt andet en optrapning af pensionsopsparingen for overførselsmodtagerne i form af forøgede indbetalinger til ATP.
Kun med betydelig usikkerhed ville det kunne forudsiges, i hvilket omfang de beskrevne ændringer i arbejdsmarkedspensionernes fordeling vil
medvirke til at reducere indkomstforskellene på det korte til mellemlange
sigt blandt fremtidens ældre.
Det er imidlertid med en relativt høj grad af sikkerhed muligt at forudsige den fremtidige fordeling af ATP-pensionsudbetalinger. En analyse af
udviklingen i fordelingen af ATP-udbetalingerne frem til 2018 foretaget
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af ATP viser, at der sker en meget kraftig vækst i antallet af personer, der
modtager pension fra ATP – fra knap 500.000 i 2001 til lidt over 1
mio.kr. i 2018, jf. afsnit 6.3.
Andelen af folkepensionisterne, der modtager ATP, stiger dermed fra
knap 70 pct. i 2001 til ca. 93 pct. i 2018, og udbredelsen vil stige yderligere i de følgende år. Samtidig vokser den gennemsnitlige udbetalte ATPpension, og ændringerne i ATP-ordningen op gennem 1990'erne betyder, at spredningen i udbetalingerne bliver mindre.

6.2. Forventningerne om indkomstudviklingen
blandt de ældre på kort til mellemlangt sigt
Forskellene i disponible indkomster mellem de ældre skyldes, jf. kapitel
2, på helt afgørende vis forskelle i de ældres private indkomster; dvs.
forskelle i kapitalindkomst og private pensionsindtægter, herunder arbejdsmarkedspensioner og ATP. Offentlige overførsler til pensionisterne
tjener, sammen med indkomstbeskatningen, til i nogen grad at udjævne
forskellene i de private indkomster.
Udviklingen fremover i indkomstforskellene blandt de ældre afhænger
derfor dels af de ændringer i pensionsopsparingsmønsteret, særligt arbejdsmarkedspensionsordningerne, der er fundet sted i de senere år, jf.
boks 6.2 og dels af eventuelle ændringer, der måtte finde sted fremover.
Indtil slutningen af 1980’erne var kun ca. en tredjedel af befolkningen i
den erhvervsaktive alder omfattet af arbejdsmarkedspensioner udover
ATP. På baggrund af et forslag fra LO og Arbejdsmarkedspensionsudvalgets arbejde, og som led i overenskomstfornyelserne på en række
centrale områder, blev der fra og med starten af 1990’erne oprettet nye
arbejdsmarkedspensionsordninger indenfor en række overenskomstområder, der ikke hidtil havde været omfattet af sådanne.
Op igennem 1990’erne optrappedes bidragsprocenterne i de nye ordninger, således at store dele af arbejdsmarkedet nu er omfattet af pensionsordninger med bidragsprocenter på mellem 7,2 og 16,8 pct. Forskellen i
bidragsprocenter afspejler, udover overenskomstområdernes individuelle
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præferencer, dels at pensionsordningerne på nogle områder formentlig
endnu ikke er fuldt udbyggede, og dels at bidragsprocenterne skal være
højere, des højere den gennemsnitlige aflønning i en given overenskomst
er og jo senere indbetalingerne påbegyndes, for at sikre dækningsgrader
af nogenlunde samme størrelsesorden1, jf. kapitel 7.
Boks 6.2. Den historiske udvikling i arbejdsmarkedspensionerne
1849
1870’erne
1900

1919

1950’erne

1960’erne
1985

De kongeligt udnævnte tjenestemænds sociale goder etableres.
Enkelte pengeinstitutter opretter pensionsordninger
Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien i Danmark oprettes. Den ældste fortsat fungerende selvstændige arbejdsmarkedspensionsordning.
Den første tjenestemandslov. Pensionskasserne for pengeinstitutterne blev også udvidet i disse år. Endvidere oprettedes omkring
dette tidspunkt en række pensionsforsikringsselskaber: Pensionsforsikringsanstalten (PFA) og Arbejdernes Pension (AP).
Oprettelse af en række tværgående ordninger med udgangspunkt i
den offentlige sundhedssektor. Disse ordninger fik en pendant
blandt akademikere.
De offentligt ansatte LO’ere og FTF’ere får egne pensionsordninger.
LO fremlægger et forslag til en pensionsreform. Begrundelserne
var blandt andet, at kun en tredjedel af befolkningen var omfattet
af en arbejdsmarkedspensionsordning og hensynet til fremtidig
forsørgelse.

Fortsættes på næste side.

1

Det skyldes, at social pension og andre offentlige ydelser til de ældre sikrer et højere bidrag til den samlede dækningsgrad, jo mindre de supplerende indkomster er. Dækningsgraden viser forholdet mellem den disponible indkomst henholdsvis efter og før pensionering.
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Boks 6.2. Fortsat
1989-93

1993-2000

2000-

På baggrund af LO’s forslag oprettedes en række nye overenskomstbaserede pensionsordninger i den offentlige sektor og på det
private arbejdsmarked bl.a. inden for transport, bygge- og anlæg
samt for kvindelige arbejdere. Arbejdsmarkedspensionsordningerne blev etableret, fordi det var aftalt af parterne i "Fælleserklæring
fra regeringen, DA, LO, FTF og SALA" af 8. december 1987,
hvoraf det fremgår: Der er enighed om, at en forøgelse af den private
opsparing bl.a. bør ske ved en udbygning af ordningerne med arbejdsmarkedspensioner til de grupper, der ikke har supplerende ordninger
til folkepensionen og ATP. Med henblik herpå vil regeringen i det nye
år indbyde parterne på det private og det offentlige arbejdsmarked til
drøftelse om igangsætning af et udvalgsarbejde om pensionsordninger.
På baggrund af dette udvalgsarbejde blev det ved overenskomstforhandlingerne i 1991 aftalt, at der med virkning senest fra 1. januar
1993 etableredes en pensionsordning for ansatte under overenskomster, hvor kravet om pensionsordning var rejst.
Løbende udbygning af arbejdsmarkedspensionsordningerne på
specielt LO/DA-området til samlede pensionsbidrag på over 5 pct.
For hovedparten af lønmodtagere i 2000.
Yderligere opbygning på LO/DA-området med ca. 80 pct. af lønmodtagerne på 9 pct. i 2004. Fortsat mindre udbygning på landbrugsområdet og i den finansielle og offentlige sektor.

Generelt har størrelsen og opbygningen af arbejdsmarkedspensionerne været forholdsvis forskellig på tværs af fagområder siden midten af 1980’erne, jf. tabel a.
Tabel a. Samlet pensionsbidrag på udvalgte overenskomstområder
Pct.
1985
1993
2000 2003/4
DA/LO-området
- DI/CO-Industri (Industrien) ...................
0,0
0,9
6,7
9,0
- DI/CO-Industri (Funktionærer) ..............
0,0
0,9
5,4
8,1
- Dansk Handel og Service/HK (Butik)......
0,0
0,9
5,4
7,2
Staten
1)
- akademikere ...........................................
15,0
15,0
15,0
16,8
- kontorfunktionærer..................................
0,0
7,2
12,0
12,0
1) Er pr. 1. april 2000 beregnet på grundlag af nettolønnen

Hovedparten af de fremtidige ældre, der har haft stabil tilknytning til
arbejdsmarkedet, vil dermed være omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger. Udbetalingerne fra disse vil dog i de nærmeste år ofte være
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relativt små. For at sikre personer med svingende, eller helt perifer, tilknytning til arbejdsmarkedet imod væsentlig ringere indkomstforhold
som ældre, skete der sideløbende med opbygningen af de nye arbejdsmarkedspensioner en optrapning af pensionsopsparingen for overførselsmodtagerne i form af forøgede indbetalinger til ATP, jf. tabel 6.1.
Tabel 6.1. Årlig indbetaling til ATP for forskellige grupper på og udenfor arbejdsmarkedet, 2003
Persongruppe
Privatansatte..............................................................................................
Offentligt ansatte, A-sats ...........................................................................
Offentligt ansatte, B-sats............................................................................
Offentligt ansatte, C-sats ...........................................................................
Ledige, sygedagpengemodtagere, barselsorlov, aktiverede forsikrede mfl.....
Kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister mfl..................
Efterlønsmodtagere....................................................................................

Årligt ATPbidrag i kr.
2.684
2.684
1.166
1.517
6.234
2.684
2.732

Anm.: For visse af overførselskategorierne er indbetaling til ATP frivillig. A-kassen,
kommunen eller staten betaler bestemte andele af overførselsmodtagernes bidrag
til ATP, typisk to tredjedele. I praksis kan indbetalingerne for visse grupper afvige
marginalt fra de angivne satser pga. afrundings- og periodiseringsforskelle.
Kilde: www.ATP.dk

Indkomstfordelingen blandt fremtidens ældre på langt sigt - dvs. omkring
2040-50 - lader sig med nogen sikkerhed forudsige, fordi hovedparten af
den tids ældre har levet hele deres arbejdsliv i perioden efter indførelsen
og udbygningen af de nye arbejdsmarkedspensionsordninger2. Eksempler
på analyser af arbejdsmarkedspensionernes fordelingsvirkninger på langt
sigt kan findes i blandt andet: Pensionsopsparingens udbredelse og dækning,
Finans- og Økonomiministeriet, juni 1995, i Et bæredygtigt pensionssystem, Regeringen (Nyrup Rasmussen), januar 2000 samt i Finansredegørelse 2002.
Udviklingen i fordelingen på kortere sigt lader sig vanskeligere forudsige,
fordi de personer, der fylder 65 år og dermed bliver pensionister de
kommende 10-15 år, allerede har gennemløbet hovedparten af deres arbejdsliv. For disse personer har den allerede foretagne pensionsopsparing
2

Virkningerne af eventuelle yderligere udbygninger af arbejdsmarkedspensionsordningerne kendes dog, ifølge sagens natur, ikke.
164

Kapitel 6 - De ældres fremtidige økonomiske vilkår

langt større betydning for størrelsen af de kommende udbetalinger end de
resterende indbetalinger, der finder sted frem til pensioneringen. Der findes imidlertid ikke centrale registre over summen af allerede foretagen
pensionsopsparing, og heller ikke over indestående pensionsformue, på
individniveau3.
I fraværet af sådanne data må et forsøg på at give et skøn over indkomstfordelingen blandt de ældre på kort til mellemlangt sigt derfor tage
udgangspunkt i ændringer i fordelingen af de årlige pensionsind- og udbetalinger i årene 1995-2001.
Fra 1995 til 2001 vokser andelen af både 30-årige og 45-årige, som foretager pensionsopsparing i ordninger med løbende udbetaling ekskl. ATP,
jf. figur 6.1. Blandt de 30-årige vokser andelen, der indbetaler fra ca. 50
pct. til ca. 60 pct. af aldersgruppen, og de gennemsnitlige indbetalinger
pr. person vokser nogenlunde ligeligt, uanset indbetalingens størrelse.
Blandt de 45-årige vokser andelen, der indbetaler fra ca. 55 pct. til ca. 60
pct., og hertil kommer, at de gennemsnitlige indbetalinger vokser mest
ca. midt i fordelingen, og stort set ikke i toppen af fordelingen. Begge
disse resultater – udvidelsen af personkredsen og den marginale ændring i
fordelingen af indbetalingerne – trækker alt andet lige i retning af mindre
forskelle i pensionsindbetalingerne over tid.

3

Individfordelinger af den arbejdsgiveradministrerede andel af de årlige pensionsindbetalinger kendes først fra og med 1995. Som led i efterlønsreformen er der fra 2000
blevet indsamlet data for samlede pensionsindeståender for hver generation, efterhånden
som disse når efterlønsalderen. Om nogle år vil det derfor blive muligt at foretage kvantitative analyser af pensionsopsparingens fordelingsvirkninger på kort til mellemlangt
sigt.
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Figur 6.1. Pensionsindbetalingernes fordeling, 1995 og 2001
a. 30-årige

b. 45-årige
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Anm.: De 30- og 45-årige er rangordnet efter størrelsen af de løbende pensionsindbetalinger ekskl. ATP. Indbetalingerne er 2001-prisniveau.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2000.

6.3. Fremskrivning af de ældres ATP-indkomster
frem til 2018
Hovedparten af de ældre i 2003 har supplerende indtægter i form af
ATP-udbetalinger. De årlige løbende udbetalinger til modtagerne varierer
fra ca. 1.000 kr. til 24.-26.000 kr., men hovedparten har ATP-indkomst
på mellem 4.000 og 18.000 kr. årligt. I de kommende år sker der en
vækst i dels andelen af pensionisterne med ATP-indkomst, dels i de
gennemsnitlige ATP-pensioner.
ATP har foretaget en fremskrivning af ATP-udbetalingerne fordelt på
pensionsintervaller frem til 2018. Fremskrivningen er foretaget med
udgangspunkt i ATP's medlemsbestand i 2001 med forudsætninger om
afkast og lønudvikling som forudsat af Udvalget for ældres økonomiske
vilkår, jf. appendiks 6.1 om beregningsforudsætningerne.
6.3.1. Fremskrivningens resultater
Fremskrivningen viser, at ATP fremover får endnu større betydning som
supplement til folkepensionen, end det er tilfældet i dag.

166

Kapitel 6 - De ældres fremtidige økonomiske vilkår

Andelen af folkepensionister, der er berettiget til løbende pensionsudbetalinger fra ATP, stiger fra de nuværende ca. 68 pct. (her i ikke medregnet de ca. 26.000, der modtager løbende ægtefællepension) til et væsentlig højere niveau, jf. tabel 6.2. Sammenlignes fremskrivningens vurdering
af det samlede antal herboende ATP-pensionister med tilsvarende tal fra
Danmarks Statistiks befolkningsprognose, vil ca. 93 pct. af alle folkepensionister modtage ATP-pension i 2018. Fremskrivningerne er imidlertid
ikke fuldt ud sammenlignelige pga. forskelle imellem de to fremskrivningers forudsætninger om dødelighed og udvandring.
Med forbehold for disse metodeforskelle skønnes andelen af de ældre, der
har løbende ATP-indkomst således at vokse fra ca. 68 pct. i 2003 til knap
93 pct. i 2018, jf. tabel 6.2. Udbredelsen må forventes at stige yderligere
efter 2018, efterhånden som yngre årgange når pensionsalderen.
Tabel 6.2. Andel af de henholdsvis over-66-årige og over-64-årige med
løbende ATP-pension, 2003-2018
År
2003 .............................................
2008 .............................................
2013 .............................................
2018 .............................................

over 64-årige
over 66-årige
------------------Pct. af alle ----------------67,9
80,8
88,8
92,7
-

Anm.: Folkepensionsalderen er i 2003 67 år, mens den er 65 år fra og med 1. juli 2004.
Kilde: Egne beregninger på basis af Danmarks Statistiks befolkningsprognose og ATP’s
fremskrivning.

Samtidig med stigningen i udbredelsen sker der en stigning i den gennemsnitlige pension, således at andelen af pensionister, der modtager
under 5.000 kr. i pension falder, jf. figur 6.2. og tabel 6.3
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Figur 6.2. ATP-pensionister fordelt på beløbsintervaller, 2003-2018
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Kilde: Beregninger foretaget af ATP for Udvalget for ældres økonomiske vilkår.

ATP-ordningen fylder 40 år i 2004. Stigningen i den gennemsnitlige
pension er først og fremmest udtryk for en modning af ordningen. De
årgange, der går på pension i de kommende år, har haft mulighed for at
betale bidrag i flere år end de ældre årgange af pensionister, der "dør ud".
Samtidig har en højere erhvervsfrekvens for kvinder og indførelsen af
ATP-bidrag af dagpenge fra 1993 og siden for flere andre typer af
overførselsindkomst ført til mere stabile bidragsforløb. Derfor er der et
kraftigt fald i andelen af pensionister med løbende ATP-pension under
5.000 kr. i fremskrivningsperioden, jf. tabel 6.3.
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Tabel 6.3. Pensionister med ATP-pension under 5.000 kr. fordelt på
aldersgrupper, 2003-2018

År
2003 ..................
2008 ..................
2013 ..................
2018 ..................

Andel af ATP-pensionister med ATP på 5.000 kr. og derunder
Andel af alle
------------------Aldersgruppe-----------------1
over 64-årige
65/67 - 74
75-89
90 og derover
-----------------Pct. af ATP-modtagere i aldersgruppen---------------30
20
41
100
26
17
39
86
22
15
33
77
19
13
27
63

Note: 1) i 2003: over 66-årige.
Kilde: Beregninger foretaget af ATP for Udvalget for ældres økonomiske vilkår.

Mens der stadig vil være mange pensionister med små ATP-pensioner i
aldersgruppen over 90 år, bliver andelen af ATP-pensioner under 5.000
kr. næsten halveret i gruppen under 75 år. Det sker på trods af, at
pensionsalderen i 2003 er to år højere end i de senere år i fremskrivningen. I forhold til en pensionsalder på 67 år reduceres pensionen for de
yngre pensionister med 17-18 pct. ved pensionering som 65-årige.
Antallet af ATP-pensionister fordobles i fremskrivningsperioden, jf. tabel
6.4. Der er tre væsentlige forklaringer på stigningen i antallet af pensionister, der er berettiget til løbende pension fra ATP:
•
•
•

Den demografiske udvikling, hvor "de store årgange" fra
1940'erne når pensionsalderen.
Nedsættelsen af pensionsalderen fra 67 til 65 år, der i fremskrivningen forudsættes at slå fuldt igennem, bidrager med mere end
100.000 ekstra pensionister.
En langt større andel af de yngre årgange har optjent pensionsret i
ATP, dels på grund af højere erhvervsfrekvens for kvinder, dels på
grund af indførelsen af bidrag under fravær fra arbejdsmarkedet.

Det er det sidste element, der er grundlaget for ovennævnte stigning i udbredelsen af ATP-pensionen. En sammenligning af de yngste pensionistårgange i henholdsvis 2001 og 2018 viser, at mens 85 pct. af årgangene
1928-32 var berettigede til pension fra ATP i 2001, vil 98 pct. af årgangene 1948-52 være berettigede til en løbende pension fra ATP i 2018.
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Hertil kommer et mindre antal medlemmer, der har en pensionsret, der
udbetales som et engangsbeløb ved pensionering.1 Den høje dækning for
årgangene 1948-52 afspejler, at 99 pct. af den herboende befolkning i
disse årgange havde optjent pensionsret i ATP ved udgangen af 2001.
For eksempel var 75 pct. af årgang 1928-32 berettiget til pension fra ATP
i 2001. I 2018 viser fremskrivningen at 94 pct. af årgang 1943-47 har
optjent pensionsret. Det betyder, at i 2018 vil mindst 95 pct. af de 7074-årige være berettigede til pension fra ATP.
Tabel 6.4. Fordelingen af pensionister med løbende ATP-indtægter på
beløbsintervaller, 2003-2018

År
2003 ...................
2008 ...................
2013 ...................
2018 ...................

Kr. pr. år
Samlet antal
personer
507.800
733.500
920.600
1.035.000

1.0005.000

5.0017.500

7.501- 10.000over
10.000 15.000 15.000

-----Procentandel af ATP-modtagerne----30
19
17
22
26
16
16
28
22
15
18
36
19
15
21
42

12
15
9
3

i alt
Pct.
100
100
100
100

Anm.: I praksis vil kun få personer kunne have løbende udbetalinger på under ca. 1.000
kr. om året i 2003-priser, fordi ATP-opsparing under en vis størrelse udbetales
som et kapitaliseret engangsbeløb.
Kilde: Beregninger foretaget af ATP for Udvalget for ældres økonomiske vilkår.

Samtidig modtager aftagende andele af pensionisterne helt små ATPbeløb pr. år, jf. tabel 6.5.

1

Årgangene 1928-32, hhv. 1948-52 er de yngste årgange, der kan modtage pension i et
helt år i hhv. 2001 og 2018. Dækningen i 2001 og i 2018 er ikke fuldt ud sammenlignelig, fordi de forudsætninger om dødelighed, der indgår i ATP-fremskrivningen, ikke er
de samme, som de der indgår i Danmark Statistiks fremskrivning.
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Tabel 6.5. Andele med beskedne løbende ATP-indtægter, 2003-2018
Kr. pr. år
1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000
År
-----------------Andel af ATP-pensionister-----------------2003 ............
5,9
8,0
8,2
7,9
2008 ............
6,2
6,4
6,5
6,5
2013 ............
5,9
5,3
5,4
5,6
2018 ............
5,2
4,4
4,5
4,9

Andel af
samtlige
30
25,6
22,1
19,0

Anm.: I praksis vil kun få personer kunne have løbende udbetalinger på under ca. 1.000
kr. om året i 2003-priser, fordi ATP-opsparing under en vis størrelse udbetales
som et kapitaliseret engangsbeløb.
Kilde: Beregninger foretaget af ATP for Udvalget for ældres økonomiske vilkår.

Den større udbredelse og den højere gennemsnitspension betyder samlet,
at op mod tre fjerdedele af folkepensionisterne i 2018 kan forvente et
supplement til folkepensionen på mindst 5.000 kr., og denne andel vil –
med den forudsatte regulering af ATP-bidraget - stige yderligere i de efterfølgende år.
Der er ikke en entydig sammenhæng imellem udbetalingen af ATP-pensioner og andre løbende pensioner, jf. tabel 6.6. Blandt personer med
under 2.500 kr. i årlig ATP-udbetaling har godt tre fjerdedele ikke andre
løbende pensionsudbetalinger, der overstiger 2.500 kr. Men omvendt har
ca. 17 pct. af personerne med lav ATP-udbetaling andre løbende udbetalinger, som overstiger 25.000 kr. Samme mønster gør sig gældende for
fordelingen af personerne med mellem 2.500 og 5.000 kr. i årlig ATPudbetaling.
Tabel 6.6. Sammenhæng mellem ATP- og løbende private pensionsudbetalinger, 2000
Løbende private pensionsudbetalinger
Løbende ATP-udbetaling
<2.500 kr. ..............................................
2.500 – 5.000 kr. ...................................

Under 2.500 kr.
Over 25.000 kr.
---------------pct. af gruppen--------------76,6
16,8
72,9
15,8

Anm.: Private pensionsindbetalinger er inkl. tjenestemandspensioner.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen i 2000.
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6.3.2. Afkast, bidragsregulering og omregning til 2003-lønniveau
Fremskrivningen er foretaget med forudsætninger om afkast og bidragsregulering, der afviger fra det, der ligger til grund for fremregningen af
ATP's udbetalinger i årsberetningen for 2002, hvor der tages udgangspunkt i de fælles "samfundsforudsætninger" om afkast, inflation mv., som
er aftalt mellem pensionsbranchen og forbrugerombudsmanden.
Boks 6.3. Bidragsregulering og omregning til 2003-lønniveau
Der er ved fremskrivningen forudsat en regulering af det årlige bidrag på 3,5pct.
p.a. (fra 2005), svarende til den forventede lønstigning, mens der i ATP's bonusprognose forudsættes en regulering svarende til en inflation på 2 pct. p.a., og der
er anvendt et obligationsafkast på 6 pct. p.a., hvor der i årsberetningen for 2002 er
forudsat et obligationsafkast på 5,5 pct.
Pensionen er i alle tabeller deflateret med lønudviklingen, således at pensionen
opgøres i 2003-lønniveau (dog ikke for 2001). I fx ATP's årsberetning opgøres
pensionen typisk i faste priser, frem for i fast lønniveau. Da der forudsættes en
reallønsstigning på 1,5 pct. i fremskrivningsperioden, bliver fremtidige pensioner
opgjort i 2003-lønniveau lavere end pensioner opgjort i 2003-prisniveau.
Når ATP-pensionen udtrykkes i 2003-lønniveau, kan de opgjorte beløb umiddelbart sammenlignes med aktuelle lønninger og med det aktuelle niveau for folkepension.
Størstedelen af de pensioner, der udbetales i fremskrivningsperioden, er optjent på
ATP's gamle pensionsgrundlag, der i 2002 blev afløst af et nyt pensionsgrundlag
baseret på en grundlagsrente på 2 pct.

Ifølge ATP's bonusgrundlag afdækkes pensionsrettigheder optjent på
gammelt grundlag på et 3,5pct. grundlag. Med de anvendte afkastforudsætninger, vil der kun blive tale om en meget begrænset tilskrivning af
bonus for de gamle pensionsrettigheder i fremskrivningsperioden. Det
betyder, at den del af pensionen, der er baseret på bidrag indbetalt før
2002, vil aftage i realværdi i fremskrivningsperioden – dvs. ikke nominelt,
men i forhold til lønninger og folkepension.
For den del af pensionen, der er optjent efter 2002, vil det stort set være
muligt at tilskrive en bonus, der svarer til lønudviklingen, eller i det
mindste til reguleringen af folkepensionen, hvis der tages hensyn til at
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satsreguleringen reduceres med 0,3 pct.enheder i forhold til lønudviklingen.
Størstedelen af de pensioner, der udbetales i fremskrivningsperioden, er
optjent på det gamle pensionsgrundlag. Denne del af pensionen kan som
nævnt ikke reguleres i takt med lønudviklingen. Det betyder, at den
maksimale ATP-pension, dvs. den pension, der udbetales til et medlem,
der har betalt normalt bidrag fra 20-årsalderen, falder over fremskrivningsperioden – målt i 2003-lønniveau. For den del af medlemmerne,
der pensioneres efter 2004, falder den maksimale pension yderligere, fordi
pensionsalderen nedsættes fra 67 til 65 år. Derfor viser fremskrivningen
relativ færre pensionister med pension over 15.000 kr. i 2018 end i 2003,
når pensionen opgøres i 2003-lønniveau. For pensionisterne under et
stiger den gennemsnitlige pension – også i 2003-lønniveau – fordi de nye
årgange, der går på pension har optjent langt mere pension, end de ældre
årgange, hvor hovedparten af dødsfaldene sker.
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6.1

Appendiks
Metode for fremskrivning af ATP-udbetalinger

Beregningsforudsætninger

For den del af ATP-medlemmerne, der er pensioneret, er fremskrivningen
baseret på de dødelighedsforudsætninger, der anvendes i ATP's grundlag.
For den del af medlemmerne, der ikke har nået pensionsalderen ved
udgangen af 2001, er bidragene fremskrevet ud fra et-årige overgangssandsynligheder, hvor medlemsbestanden i 2000 og 2001 er opdelt i 24
grupper. For de ikke pensionerede afviger dødeligheden fra den, der er
forudsat i ATP's grundlag.
Boks 1. Fremskrivning af antallet af pensionister og pensioner
Fremskrivningen for de ikke-pensionerede afspejler bidragsmønstret i 2000/2001,
dvs. der forudsættes implicit samme arbejdsløshed og samme tilbagetrækningsmønster som i 2001. Da pensionsalderen nedsættes til 65 år i 2004, er det antaget,
at alle medlemmer vælger at gå på pension ved alder 65. Der er imidlertid allerede
i dag et mindre antal medlemmer, der vælger at udskyde pensioneringen. Hvis det
fortsat kun er denne lille del af medlemmerne, der vælger at udskyde
pensioneringen, har antagelsen om tidligst mulig pensionering ingen væsentlig
indflydelse på antallet af pensionister eller skønnet for den gennemsnitlige ATPpension. Hvis nedsættelsen af pensionsalderen fører til, at flere vælger at udskyde
pensioneringen, betyder det imidlertid, at fremskrivningen overvurderer antallet af
ATP-pensionister. Samtidig betyder en udskydelse af pensioneringen, at den gennemsnitlige pension undervurderes, fordi pensionen forhøjes, når udbetalingstidspunktet udskydes.
Andre elementer trækker i retning af en svag undervurdering af antallet af pensionister og frem for alt den gennemsnitlige pensions størrelse, fordi ændringer efter
2001 ikke påvirker fremskrivningen. Det gælder blandt andet førtidspensionsreformen, hvor alle nye førtidspensionister fra 2003 betaler ATP-bidrag, hvilket på
sigt kan føre til ca. 200.000 flere bidragsbetalende medlemmer om året (hvoraf de
fleste dog i forvejen vil have betalt bidrag til ATP), og forlængelsen af barselsorloven, hvor der betales dobbelt ATP-bidrag af barselsdagpenge, mens der ikke blev
betalt ATP-bidrag under forældreorlov. (Påvirker alene pensionens størrelse).
Fortsættes på næste side.
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Boks 1. Fortsat
Hvis ændringerne af efterlønsreglerne fører til senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, vil det ligeledes føre til en stigning i den gennemsnitlige pensions
størrelse. Den pensionsmæssige effekt er dog begrænset, hvis tilbagetrækningen
kun udskydes til 65 år, fordi bidrag indbetalt tæt på pensionsalderen har begrænset
pensionsmæssig betydning, og fordi ca. halvdelen af efterlønsmodtagerne allerede
betaler frivilligt bidrag til ATP.
Det skal bemærkes, at antallet af pensionister i fremskrivningen er opgjort som
alle, der modtager pension i løbet af året, uanset om pensionen kun er udbetalt en
del af året, mens indplaceringen i pensionsintervaller er sket ud fra den (hel)årlige
pension.
Fremskrivning af bidrag for ikke-pensionerede

For ikke pensionerede ATP-medlemmer, dvs. medlemmer der ikke er
fyldt 67 år ved udgangen af 2001 (årgang 1935 og yngre), fremskrives
bidraget frem til pensionering med 1-årige overgangssandsynligheder,
dannet ud fra medlemsbestanden i 2000 og 2001.
Medlemmerne inddeles i 24 grupper efter arten af ATP-indbetalingen i
2000, hvortil kommer nye medlemmer, dvs. personer, der betalte bidrag
for første gang i 2001, jf. tabel 1.
Tabel 1. Gruppering af ATP-medlemmer
Gruppe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Type
Mindst 90 pct. af fuldt A-bidrag
40-90 pct. af fuldt A-bidrag
Mindre end 40 pct. af A-bidrag
Mindst 90 pct. af fuldt B-bidrag
40-90 pct. af fuldt B-bidrag
Mindre end 40 pct. af B-bidrag
Mindst 90 pct. af fuldt C-bidrag
40-90 pct. af fuldt C-bidrag
Mindre end 40 pct. af C-bidrag
Blandet bidrag på sats A, B, C
A-dagpenge +
Uddannelsesgodtgørelse
Sygedagpenge

Gruppe
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Type
Kontanthjælp
Førtidspension
Efterløn
Selvstændig (frivillig indb.)
type 1-13
type 1-13 og 14
type 1-13 og 15
øvrige kombinationer
bidrag under bagatelgrænse
Død
Udvandret
Andet
Ikke i ATP

Kilde: Beregninger foretaget af ATP for Udvalget for ældres økonomiske vilkår.

Et medlem af en gruppe placeres i det følgende år tilfældigt i en gruppe
ud fra de beregnede overgangssandsynligheder. Bidraget for hver gruppe i
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fremskrivningen er beregnet som det gennemsnitlige bidrag for gruppen/årgangen i 2001.
Medlemmerne opdeles i fremskrivningen i to grupper
1 - medlemmer med bopæl i Danmark (langt den største gruppe)
2 - medlemmer med bopæl i Grønland, udlandet eller med ukendt bopæl
Frem til pensionsalderen kan et medlem skifte fra gruppe til gruppe, men
fra pensioneringstidspunktet forudsættes typen at være uændret (det samme gælder for de allerede pensionerede). Dvs. at et medlem, der var i
udlandet som 65-67-årig, forudsættes at forblive i udlandet, ligesom personer, der ved pensioneringen har bopæl i Danmark, forudsættes at forblive i Danmark.
Udskydelse af ATP-udbetalingen

Udbetalingen af ATP kan udskydes til medlemmet fylder 70 år. Ved
udskydelse af udbetalingstidspunktet i forhold til alder 67 forhøjes den
årlige pensionsret. Da det for de endnu ikke pensionerede forudsættes, at
de vælger at gå på pension tidligst muligt, er det valgt også at forudsætte,
at de, der allerede har nået pensionsalderen, umiddelbart går på pension.
Det medfører at antallet af pensionister forhøjes lidt i forhold til det
faktiske antal personer, der modtager løbende pension. Ca. 1/3 af de
personer, der har udskudt udbetalingen og alligevel tillægges en pension,
har bopæl i udlandet.
Kapitaliserede pensioner

Pensionsrettigheder under 1.240 kr. (2003-niveau) kapitaliseres, dvs.
pensionsretten omregnes til et engangsbeløb. Det er i fremskrivningen
forudsat, at alle medlemmer, der har en pensionsret på under 1.240 kr.,
når de når pensionsalderen, får pensionen udbetalt som et engangsbeløb.
På grund af det mere kontinuerte bidragsforløb falder antallet af herboende medlemmer, der får kapitaliseret pensionen, jf. tabel 2.
ATP-medlemmer, der modtager kapitaliserede éngangsbeløb, indgår ikke
i antallene af ATP-pensionister i kapitlet.
Med hensyn til medlemmer i udlandet, der får kapitaliseret pensionen,
skal det bemærkes, at der i fremskrivningen ikke tages hensyn til, at det
ikke altid i praksis er muligt at udbetale disse beløb, typisk fordi medlemmets adresse ikke er ATP bekendt (medlemmer, hvis adresse ikke er ATP176
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bekendt, er i fremskrivningen behandlet sammen med medlemmer i udlandet, idet flytning til udlandet er den mest sandsynlige forklaring på, at
ATP ikke har nogen adresse).
Tabel 2. Antal ATP-medlemmer, der får udbetalt pension som engangsbeløb ved pensionering, 2003-2018
År
Danmark...............................
Udland..................................
Grønland ..............................
I alt .......................................

2003
2.900
1.235
10
4.145

2008
2.105
2.438
38
4.581

2013
1.685
3.552
29
5.266

2018
1.639
3.346
37
5.022

Anm.: Antallet af kapitaliserede pensioner kan ikke sammenlignes med faktiske udbetalinger i 2001, fordi det i fremskrivningen er forudsat, at alle pensioner udbetales
fra alder 65/67, mens en del udbetalinger i realiteten udskydes.
Kilde: Beregninger foretaget af ATP for Udvalget for ældres økonomiske vilkår.
Kilder

ATP: Beskrivelse af fremskrivning af ATP-bidrag og beregning af pensionsret
for perioden 2001 – 2018, 29. april 2003
ATP: Fremskrivning af ATP-udbetalinger, 11. august 2003

177



Kapitel 7 – Dækningsgrader for pensionister

7

Kapitel
Dækningsgrader for pensionister

7.1. Indledning
For den enkelte medfører overgangen fra at være erhvervsaktiv til at være
folkepensionist ændringer i de økonomiske vilkår, som afhænger af både
indkomstens størrelse inden pensioneringen og af den forudgående
opsparing. Udover de umiddelbare indkomstforskelle mellem pensionisterne er der altså forskelle i den relative ændring i de økonomiske vilkår,
de enkelte personer oplever ved pensioneringen – som måles ved de såkaldte dækningsgrader.
I kapitlet analyseres sammenhængen mellem dækningsgrader og disponibel indkomst før og efter pensionering for personer i alderen 68-79 år.
Analysen af dækningsgraderne vedrører således kun de yngre pensionister.
Hovedresultaterne af analysen fremgår af boks 7.1.
Boks 7.1. Hovedresultaterne om dækningsgrader for pensionister
•

Overordnet set er der en høj grad af samvariation mellem indkomster før og
efter pensionering. Langt de fleste med relativt høj disponibel indkomst efter
pensionering har også haft relativ høj indkomst før pensionering. Omvendt
kan personerne med relativt lav indkomst efter pensionering have haft meget
forskellige indkomstforhold før pensionering, idet relativt få dog har haft en
meget høj indkomst.

•

Der er gennemgående stor variation i dækningsgraderne. Således kan personer
med samme indkomst som pensionister have haft meget forskellige indkomster før pensionering.

Fortsættes på næste side.

179

Ældres økonomiske vilkår

Boks 7.1. Fortsat
•

Fordelt efter indkomsten før pensionering er dækningsgraderne gennemgående størst for pensionisterne med de laveste indkomster før pensionering og
falder med stigende indkomst op til midten af indkomstskalaen. Det skal ses i
sammenhæng med, at niveauet for indkomsten efter pensionering er stort set
uafhængig af indkomsten før pensionering op til omkring midten af indkomstskalaen.

•

Omvendt vokser dækningsgraderne gennemgående med indkomsten efter
pensionering, og der er således en tendens til, at de økonomisk svagest stillede
blandt de ældre har lavere dækningsgrader end de øvrige. Denne konklusion
kan drages med rimelig sikkerhed for den yngste del af de ældre (personerne
op til 80 år), mens det ikke kan afgøres, om en tilsvarende tendens gælder for
den ældste del af befolkningen.

•

De gennemgående lave dækningsgrader for de økonomisk svagest stillede
pensionister skal ses i sammenhæng med, at en ikke ubetydelig del af gruppen
har haft forholdsvis normale indkomster før pensionering. Det bestyrker samlet set opfattelsen af, at det ofte er atypiske indkomstforhold som pensionist,
der er årsagen til, at nogle ældre kan henregnes til gruppen af økonomisk svagest stillede.

7.2. Dækningsgrader for de 68-74-årige
Dækningsgraden er betegnelsen for forholdet mellem den disponible indkomst efter pensionering og den disponible indkomst før pensionering,
og dermed et mål for, hvor meget de økonomiske vilkår ændrer sig for
den enkelte ved skiftet fra erhvervsaktiv til pensionist.
Hovedformålet med den foreliggende analyse er at foretage en sammenligning af de ældres økonomiske vilkår med vilkårene i tiden forud for
pensioneringen. Som følge af begrænsninger i data har det i praksis kun
været muligt at analysere dækningsgraderne blandt den yngre del af
pensionisterne, primært de 68-74-årige i 2001, jf. metodebeskrivelsen i
Boks 7.2.
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Boks 7.2. Metoden i dækningsgradsanalysen
Analysen er baseret på detaljerede indkomstdata for årene 1988, 1993 og 2001 for
en stikprøve på 10 pct. af befolkningen. Analysen af dækningsgrader er begrænset
til den personkreds, der er pensioneret i 2001, men som ikke var pensionerede
allerede i 1993. Personkredsen i undersøgelsen er således personer i alderen 68-74
år (i 2001). Der er dog lavet en supplerende analyse vedrørende en del af de 7579-årige, jf. appendiks. 7.1.
Dækningsgraderne beregnes med udgangspunkt i familiens samlede disponible
indkomst før og efter pensionering, jf. nedenfor. Oplysninger om indkomsten før
pensionering tages fra 1988 og 1993, oplysninger om indkomsten efter pensionering tages fra 2001. Ved at tage indkomsten før pensionering fra to forskellige år
sikres til en vis grad, at de beregnede dækningsgrader ikke påvirkes af tilfældige
udsving i indkomsten i et enkelt år.
For gifte og samlevende har ægtefællens henholdsvis samleverens indkomstforhold
betydning for opgørelsen af dækningsgraderne. For at sikre at indkomsterne før og
efter pensionering er fuldt sammenlignelige må ingen af parterne derfor være fyldt
68 år i startåret (1993), samtidig med at begge skal være fyldt 68 år i slutåret
(2001). Dette og enkelte andre forhold betyder, at analysen bliver begrænset til ca.
61 pct. af de 68-74-årige. Stikprøven omfatter 10 pct. af denne personkreds.
Dækningsgraderne opgøres ved først at beregne et ”indeks” for real disponibel
indkomst i 2001 som forholdet mellem den disponible indkomst før og efter
pensionering korrigeret for stigningen i forbrugerprisindekset. Det beregnede
”indeks” renses herefter for den generelle velstandsstigning, dvs. den stigning i
disponibel indkomst, familien ville have haft med uændrede socioøkonomiske
forhold over hele perioden. Den resterende del af udviklingen i det oprindelige
indeks er således tilnærmelsesvis et udtryk for indkomstændringen som følge af
ændringerne i de socioøkonomiske forhold (overgangen til folkepension), og kan
dermed fortolkes som en dækningsgrad. En mere uddybende beskrivelse af
metoden er givet i appendiks 7.2.

Det bemærkes, at de beregnede niveauer for dækningsgraderne i høj grad
afhænger af den anvendte beregningsmetode, og ikke bør anvendes til at
drage meget stærke konklusioner om størrelsesordenen af de ældres levestandard relativt til levestandarden inden pensioneringen. Derimod er
forskellene i dækningsgrader imellem forskellige grupper af ældre i højere
grad uafhængige af metodevalget.
Det skal ligeledes bemærkes, at dækningsgrader ikke udtrykker noget om
niveauet for den disponible indkomst efter pensionering. Eksempelvis har
en person med en dækningsgrad på 100 og en meget lav indkomst før
pensionering den samme (lave) indkomst efter pensionering. I dette
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tilfælde kan en dækningsgrad på over 100 godt være forenelig med, at
vedkommende efter én eller flere definitioner indgår i gruppen af dårligt
stillede ældre.
Det skal endelig bemærkes, at personernes placering i indkomstfordelingen før pensionering bygger på en opgørelse over indkomsterne i 2 enkelte år (og ikke på indkomsterne i hele den erhvervsaktive periode), og at
placeringen derfor kan være påvirket af tilfældige udsving, jf. metodebeskrivelsen i boks 7.2.
Som man ville forvente, er der overordnet set tale om en høj grad af samvariation mellem de 68-74-åriges indkomster henholdsvis før og efter
pensionering, jf. tabel 7.1.
Tabel 7.1. Indkomstniveauer før og efter pensionering, 68-74-årige,
2001
Decil, efter
pensionering
1 ..............................
2 ..............................
3 ..............................
4 ..............................
5 ..............................
6 ..............................
7 ..............................
8 ..............................
9 ..............................
10 ............................

Decil, før pensionering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-------------------------------Pct.-------------------------------26 16 13 12 10
9
5
4
3
1
17 17 15 14 12
9
8
5
4
1
12 15 15 15 12 10
8
7
4
2
11 15 14 14 13 11 10
7
4
2
10 13 13 13 12 12
9 10
6
3
9 10 10 10 12 13 12 11
9
4
7
8
9
8 11 11 14 14 12
7
5
5
6
9
9 12 14 16 16
9
3
2
4
4
7
9 11 17 23 19
2
1
1
2
3
4
7
9 19 53

Alle
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Anm.: I opgørelsen indgår de 68-74-årige, for hvem der har kunnet beregnes en dækningsgrad. Det vil sige, at der ikke indgår alle personer i alderen 60-66 år i 1993,
idet nogle af disse bliver frasorteret; det gælder for eksempel de personer, der dør
eller udvandrer i perioden. En del af de gifte og samlevende i 2001 indgår heller
ikke i grundlaget, jf. beskrivelsen af beregningsmetoden i appendiks 7.1. Den udvalgte personkreds er fordelt efter den ækvivalerede disponible indkomst i 2001
henholdsvis gennemsnittet af 1988 og 1993, således at der for hvert af ”årene”
sker en fordeling i 10 lige store grupper.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 10 pct. af befolkningen i 1988, 1993
og 2001. Beregningsgrundlaget omfatter 16.828 observationer, dvs. at der i hvert
decil indgår 1.682 eller 1.683 observationer.

De økonomisk bedst stillede af de 68-74-årige har således gennemgående
også haft de højeste indkomster før pensioneringen. Blandt de 10 pct.
182

Kapitel 7 – Dækningsgrader for pensionister

med de højeste indkomster havde 53 pct. således en disponibel indkomst
før pensionering, der placerede dem blandt de 10 pct. med de højeste
indkomster før pensionering. Godt 9 pct. af gruppen havde en disponibel
indkomst under medianindkomsten, og 2 pct. en så lav indkomst, at det
placerede dem i 1. decil.
De økonomisk dårligst stillede 68-74-årige har gennemgående også haft
relativt lave indkomster før pensioneringen, men sammenhængen er væsentlig mindre markant end for de bedst stillede i aldersgruppen. Blandt
de 10 pct. af de 68-74-årige med de laveste indkomster efter pensionering
havde således kun 26 pct. en disponibel indkomst før pensionering, der
placerede blandt dem med de 10 pct. laveste indkomster før pensionering.
Og lidt over 20 pct. af førstnævnte gruppe havde en disponibel indkomst
over medianindkomsten, idet der dog kun var 1 pct. med en indkomst i
10. decil før pensionering.
For den halvdel af de 68-74-årige, som havde de højeste indkomster før
pensioneringen, vokser indkomstniveauet efter pensionering klart med
indkomsten før pensionering, jf. figur 7.1. Ligeledes øges spredningen i
den disponible indkomst med niveauet for indkomsten før pensionering.
Dette billede må ses i sammenhæng med husholdningernes opsparingsmønster og er på den baggrund ikke overraskende. Jo højere indkomst i
de erhvervsaktive år, jo større vil muligheden gennemgående have været
for at spare op til pensionsårene. Og jo større faktisk opsparing, jo højere
indkomst efter pensionering.
For den halvdel af de nuværende 68-74-årige, som havde de laveste
indkomster før pensionering, er både indkomsten efter pensionering og
spredningen af denne stort set uafhængigt af indkomsten før
pensionering, jf. figur 7.1. Spredningen i indkomsterne efter pensionering
er i øvrigt lille, navnlig er forskellen mellem 10-pct.- fraktilen og 75-pct.fraktilen bemærkelsesværdig lav. Dette afspejler den meget sammenpressede indkomstfordeling blandt de 50-60 pct. af pensionisterne med de
laveste indkomster.

183

Ældres økonomiske vilkår

Figur 7.1. Median og fraktil-værdier for indkomst efter pensionering
fordelt efter indkomstniveau før pensionering, 68-74-årige, 2001
Indk. efter pensionering, 1.000 kr.
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Anm.: De 68-74-årige, som indgår i dækningsgradsanalysen, er rangordnet efter stigende indkomst (opgjort før pensionering) og inddelt i grupper hver bestående af 1
pct. af samtlige. Figuren viser fraktilværdier for den disponible indkomst efter
pensionering for hvert af disse intervaller. Nogle af kurverne er afkortet i den
højeste ende af indkomstgrupperne for bedre at kunne vise variationen i
indkomsten efter pensionering generelt.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 10 pct. af befolkningen i 1988, 1993
og 2001. Beregningsgrundlaget omfatter 16.828 observationer.

Denne sammenhæng indebærer, at mediandækningsgraden – fordelt efter
indkomsten før pensionering – falder med stigende indkomst op til lidt
over midten af indkomstskalaen, jf. figur 7.2. For indkomster i den
øverste halvdel af indkomstskalaen er dækningsgraden stort set konstant
op til de 2 øverste deciler, hvor dækningsgraden vokser svagt med
indkomsten.
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Figur 7.2. Median og fraktil-værdier for dækningsgrader fordelt efter
indkomstniveau før pensionering, 68-74-årige, 2001
Dækningsgrad, pct.
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Anm.: De 68-74-årige, som indgår i dækningsgradsanalysen, er rangordnet efter stigende indkomst (opgjort før pensionering) og inddelt i grupper hver bestående af 1
pct. af samtlige. Figuren viser fraktilværdier for dækningsgraderne for hver af disse grupper. Nogle af kurverne er afkortet i den laveste af indkomstgrupperne
(svarende til de 2 pct. laveste indkomster før pensionering), for bedre at kunne
vise variationen i dækningsgraderne generelt. (I de delvist ”skjulte” indkomstgrupper er fraktilværdierne af dækningsgraderne over 180, men det må ses i sammenhæng med, at den disponible indkomst før pensionering er endog meget lav
her.)
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 10 pct. af befolkningen i 1988, 1993
og 2001. Beregningsgrundlaget omfatter 16.828 observationer.

Årsagen er, at blandt de 68-74-årige i den nederste del af indkomstfordelingen, er medianindkomsten efter pensionering stort set den samme for
alle, jf. figur 7.1, så jo lavere indkomst før pensionering, jo højere er dækningsgraden. Først et stykke oppe i indkomstfordelingen har pensionsopsparingen en sådan udbredelse og et sådant omfang, at mediandækningsgraden ikke falder med størrelsen af indkomsten før pensionering.
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Det kan ligeledes udledes, at dækningsgraden for de 68-74-årige generelt
vokser med indkomstniveauet efter pensionering, jf. figur 7.3.
Figur 7.3. Median og fraktil-værdier for dækningsgrader fordelt efter
indkomstniveau efter pensionering, 68-74-årige, 2001
Dækningsgrad, pct.
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Anm.: De 68-74-årige, som indgår i dækningsgradsanalysen, er rangordnet efter stigende indkomst (opgjort efter pensionering) og inddelt i grupper hver bestående af 1
pct. af samtlige. Figuren viser fraktilværdier af dækningsgraden for hver af disse
grupper. Kurverne for medianen og de ovenfor liggende fraktiler er afkortede for
bedre at kunne fokusere på variationerne for de lavere dækningsgrader.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 10 pct. af befolkningen i 1988, 1993
og 2001. Beregningsgrundlaget omfatter 16.828 observationer.

Blandt den tredjedel af de 68-74-årige med de laveste indkomster efter
pensionering er dækningsgraden typisk mellem 60 og 85, voksende til
mellem 90 og 120 pct. i tredjedelen med de højeste indkomster.
Dækningsgraderne for de økonomisk svagest stillede blandt de 68-74årige er generelt lavere end for gruppen af ældre under ét, jf. tabel 7.2,
uanset hvordan de økonomisk svagest stillede afgrænses. Denne konklusion gælder også for de 75-79-årige pensionister, jf. appendiks 7.2, mens
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det ikke kan afgøres, om en lignende tendens gælder blandt de ældste
pensionister.
Tabel 7.2. Dækningsgrader, fordelt efter indkomst efter pensionering,
68-74-årige, 2001

Alle .........................................................................
Alle ekskl. frasorterede jf. anm.................................
Fuldt beskæftigede (1988) .......................................
Alle opdelt i hhv.
- Ejere .....................................................................
- Lejere....................................................................
- Enlige ...................................................................
- Par ........................................................................
Indkomst < 50 pct. af medianindkomsten ...............
Indkomst < 60 pct. af medianindkomsten ...............
Indkomst < folkepension netto for skat....................
1. decil blandt de ældre............................................

25 pct.
Median
75 pct.
fraktil
fraktil
---------------Pct.--------------74,1
88,2
106,2
74,3
88,4
106,3
70,4
84,2
100,4
77,5
71,0
75,9
72,2
44,4
56,8
50,2

93,4
83,6
89,7
86,4
57,8
68,5
62,5

113,1
98,3
107,1
105,0
74,9
83,2
79,8

59,8

70,9

86,3

Anm.: Beregningen af dækningsgraderne er baseret på indkomsterne i to forskellige år
forud for pensioneringen. I de fire grupperinger i den nederste halvdel af tabellen
er personer, der indgik i et par i 2000, men var enlige ultimo 2001, frasorteret,
idet indkomstforholdene i 2001 for disse personer kan være meget misvisende.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 10 pct. af befolkningen i 1988, 1993
og 2001. Det totale beregningsgrundlag omfatter 16.828 observationer. I de 4
afgrænsninger af svagt stillede ældre indgår (nævnt i rækkefølge) disse antal
observationer: 211, 987, 345 og 1.544, idet der (brutto) frasorteres 342 observationer, jf. anmærkningen.

Det forholder sig endvidere sådan, at indkomsten før pensionering gennemgående stiger med stigende indkomst efter pensionering, om end
forholdsvis svagt nederst i indkomstfordelingen jf. figur 7.4. Dog gælder
det, at især 10- og 25-pct. fraktilerne for indkomsten før pensionering
falder markant allernederst i indkomstfordelingen. Dette beror dog i
nogen grad på atypiske indkomstforhold for enkelte personer.
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Figur 7.4. Median og fraktil-værdier for indkomst før pensionering
fordelt efter indkomstniveau efter pensionering, 68-74-årige, 2001
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Anm.: De 68-74-årige, som indgår i dækningsgradsanalysen – og med en frasortering af
enkelte observationer, der kan have misvisende lave indkomster efter pensionering, jf. anmærkning til tabel 7.2 - er rangordnet efter stigende indkomst (opgjort
efter pensionering) og inddelt i grupper hver bestående af 1 pct. af samtlige.
Figuren viser fraktilværdier for den disponible indkomst før pensionering for
hvert af disse intervaller. Nogle af kurverne er afkortet i den højeste ende af indkomstgrupperne for bedre at kunne vise variationen i indkomsten før
pensionering generelt.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 10 pct. af befolkningen i 1988, 1993
og 2001. Beregningsgrundlaget omfatter 16.486 observationer.

Samlet set peger analysen på, at blandt de 50-60 pct. af pensionisterne
med de laveste indkomster efter pensionering kan forskellene i den disponible indkomst efter pensionering ikke primært tilskrives forskelle i indkomsten før pensionering, men mere forskelle i den effektive dækningsgrad som følge af blandt andet den individuelle tildeling af supplerende
ydelser mv. Fordelingen af de individuelle dækningsgrader er formentlig
ret følsom med hensyn til indregningen af supplerende ydelser i den disponible indkomst, jf. diskussionen i afsnit 4.2.
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Pensionister, som kan henregnes til gruppen af økonomisk svagest stillede
ældre, må i sagens natur enten have en relativt lav dækningsgrad eller en
relativt lav indkomst før pensionering eller en kombination heraf. Den
betydelige spredning i såvel dækningsgraderne som indkomsterne før
pensionering peger netop på, at der er tale om en kombination af flere
faktorer.
Analysen peger dog på, at dækningsgraderne for de økonomisk svagest
stillede blandt de 68-74-årige generelt er lavere end for gruppen under ét,
samtidig med, at en ikke ubetydelig andel af de økonomisk svagest stillede
pensionister har haft forholdsvis normale indkomster før pensionering.
Det bestyrker samlet set opfattelsen af, at det ofte er atypiske indkomstforhold som pensionist, der er årsagen til at enkelte personer kan henregnes til gruppen af økonomisk svagest stillede.
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7.1

Appendiks
Dækningsgrader for 75-79-årige

Med det formål at vurdere robustheden af konklusionerne om dækningsgrader er der foretaget en supplerende analyse af dækningsgraderne
for de 75-79-årige (i 2001). Der er tale om personer, der var 67 år eller
ældre i 1993, men som var 66 år eller yngre i 1988. For denne persongruppe kan dækningsgraderne dog kun opgøres med udgangspunkt i en
disponibel indkomster før pensionering taget i et enkelt år (1988). Også
for denne persongruppe er det nødvendigt at frasortere gifte og samlevende med en ægtefælle uden for det relevante aldersinterval, jf. ovenfor.
De beregnede dækningsgrader for de 75-79-årige er generelt højere end
dækningsgraderne for de 68-74-årige, jf. figur 1. Denne forskel er formentlig udelukkende et resultat i forskellene i den anvendte metode – for
de 75-79-årige baseres beregningen på indkomsterne i kun et enkelt år
forud for pensioneringen, samtidig med at der er forløbet længere tid
imellem de to indkomstmålinger i beregningen – og kan ikke betragtes
som en indikation af, at der er egentlige generationsforskelle i dækningsgraderne.
Det kan særlig bemærkes, at ved beregningerne for de 75-79-årige er indkomsten før pensioneringen gennemgående en del lavere end for de 6874-årige, især fordi knap 70 pct. af personerne fra gruppen selv var på
efterløn eller førtidspension i 1988. Som nævnt benyttes alene dette ene
års indkomster ved beregningen af dækningsgrader, mens der for de 6874-årige betragtes gennemsnittet af indkomsterne i 1988 og 1993. Der er
langt færre af de 68-74-årige, der i både 1988 og 1993 var på efterløn
eller førtidspension, og derfor vil den opgjorte indkomst før pensionering
være lavere for de 75-79-årige end for de 68-74-årige. (Indkomsten er
gennemgående lavere for efterlønsmodtagere end for lønmodtagere og
selvstændige, jf. i øvrigt bemærkninger i slutningen af appendiks 7.2).
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Figur 1. Median og fraktil-værdier for dækningsgrader fordelt efter indkomstniveau efter pensionering, 75-79-årige, 2001
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Anm.: De 75-79-årige, som indgår i dækningsgradsanalysen, er rangordnet efter stigende indkomst (opgjort efter pensionering) og inddelt i grupper hver bestående af 1
pct. af samtlige. Figuren viser fraktilværdier af dækningsgraden for hver af disse
grupper. Kurverne for medianen og de ovenfor liggende fraktiler er afkortede for
bedre at kunne fokusere på variationerne for de lavere dækningsgrader.
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 10 pct. af befolkningen i 1988, 1993
og 2001. Beregningsgrundlaget omfatter 5.286 observationer.
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7.2

Appendiks
Opgørelse af dækningsgrader

Beregningsmetoden for dækningsgrader er i reglen afhængig af formålet
med den pågældende analyse:
Hvis formålet er at give en beskrivelse af, hvorledes den enkeltes økonomiske vilkår ændrer sig i forbindelse med pensioneringen, vil en sammenligning af indkomstforholdene som henholdsvis 66-årig og 68-årig være
velegnet. Er formålet derimod at vurdere fx arbejdsmarkedspensionsordningernes dækningsgrader vil en sammenligning af indkomsterne blandt
de beskæftigede i fx en tiårig periode inden tilbagetrækningen med de
pågældendes indkomster som fx 68-årig, være relevant. (Det vil dog i
begge typer af analyser være nødvendigt at lave sammenligningen efter det
68. år, hvis personen fortsat er på arbejdsmarkedet og har betydelig
erhvervsindkomst på dette tidspunkt.)
Begge de beskrevne metoder stiller imidlertid meget store krav til datamaterialet: I førstnævnte tilfælde kræves ganske vist kun data for to år for
hver person i analysen, men hvilke to år vil blandt andet afhænge af
personens alder. I begge tilfælde kræves endvidere flerårige data omfattende en lang periode. Bemærk eksempelvis at en 90-årig i 2001 var 66 år
gammel ved udgangen af 1977. Der findes imidlertid ikke detaljerede
indkomstdata så langt tilbage i tiden.
Det er i den foreliggende sammenhæng valgt at benytte en metode, der
adskiller sig fra begge ovenstående: Analysen tager udgangspunkt i data
for årene 1988, 1993 og 2001. Oplysninger om disponible indkomster
inden pensioneringen tages fra de to første år, og oplysninger om disponibel indkomst efter pensionering tages fra 2001. Derfor må analysen af
dækningsgrader begrænses til den personkreds, der ikke var pensionerede
allerede i 1988 henholdsvis 1993. Det indebærer, at der med anvendelse
af indkomster for både 1988 og 1993 kan beregnes dækningsgrader for de
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68-74-årige, og med anvendelse af kun 1988-indkomster kan der desuden
beregnes dækningsgrader for de 75-79-årige. Når der tages udgangspunkt
i to forskellige indkomstår inden pensioneringen, sikres det til en vis grad,
at de beregnede dækningsgrader ikke forstyrres af helt tilfældige udsving i
indkomsterne i et enkelt år.
Dækningsgraderne beregnes med udgangspunkt i familiens ækvivalerede
1
indkomst . For personer i par er det således en andel af parrets samlede
indkomst, der indgår i beregningen. For at sikre, at indkomsterne før og
efter pensionering er fuldt sammenlignelige, må ingen af parterne derfor
være fyldt 68 år i startårene 1988/1993, samtidig med at begge skal være
fyldt 68 år i slutåret 2001. Dette begrænser personkredsen yderligere,
således at analysen af dækningsgraderne omfatter ca. 61 pct. af de 68-74årige og ca. 32 pct. af de 75-79-årige. Stikprøven omfatter 10 pct. af disse
personkredse.
Dækningsgraderne er opgjort ved at der først beregnes et ”indeks” for real
disponibel indkomst i 2001:
α= Id01 / ½(Id88+Id93), hvor
Id01 = disponibel indkomst i 2001 i årets prisniveau
Id88 og Id93 er disponibel indkomst i henholdsvis 1988 og 1993 i
2001- prisniveau.
Opskrivningen af 1988- og 1993-indkomsterne er foretaget med udviklingen i forbrugerprisindekset. Herefter beregnes dækningsgraden ved at
fratrække den del af indkomstudviklingen, der kan tilskrives den generelle
indkomstvækst, i såvel perioden fra 1988/93 til pensioneringen og i perioden fra pensioneringen til 2001:
Dækningsgrad = α/(1+(Idf/100))
Idf= Indeks for vækst i disponibel realindkomst i perioderne før og efter
pensionering.
Formålet hermed er at rense det beregnede ”indeks” for den generelle velstandsstigning – den stigning i disponibel indkomst en familie med
uændrede socioøkonomiske forhold har haft over hele perioden. Den
1

I den disponible indkomst før pensionering har det ikke været muligt at inkludere varmehjælp. Det er dog som hovedregel kun førtidspensionister, der kan have modtaget sådanne beløb.
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resterende del af udviklingen i ”indekset” er således tilnærmelsesvis et
udtryk for indkomstændringen som følge af ændringen i socioøkonomiske
forhold – overgangen til folkepension – og resultatet af denne beregning
kan dermed fortolkes som en dækningsgrad.
Den generelle velstandsstigning er sat til 1 pct. p.a. Det svarer nogenlunde til den gennemsnitlige årlige stigning i real disponibel indkomst (fra
1993-2003) for de fleste familietyper – både pensionistfamilier og
erhvervsaktive (jf. tabel 4.1 i Fordeling og incitamenter, Finansministeriet,
2002). Det skal bemærkes, at niveauet for velstandsstigningen direkte påvirker de beregnede niveauer for dækningsgraderne, men at det ikke har
indflydelse på variationerne i dækningsgraderne mellem de forskellige
grupper.
Den generelle velstandsstigning vil dog kunne variere fra person til person, eventuelt afhængig af personens alder (og dermed pensioneringstidspunktet) – i øvrigt på præcis samme måde, som dækningsgraderne kan
gøre det. Det er derfor muligt, at de målte variationer i dækningsgrader
delvis dækker over variationer i ”generel velstandsstigning” i perioderne
lige før og lige efter pensionering. Det vurderes dog, at sidstnævnte variationer er af relativt beskeden størrelse i forhold til variationerne i dækningsgraderne.
Der beregnes dækningsgrader for alle i personkredsen uanset hvilken indkomstkilde, der udgør hovedforsørgelsen i 1988 og 1993. Personer, hvis
indkomst før pensionering er nul eller negativ frasorteres dog generelt.
Bemærk, at for en person, der går på efterløn før folkepensionen, vil der
være forskel på om dækningsgraden beregnes som indkomsten efter folkepensionsalderen i forhold til indkomsten som efterlønsmodtager, eller i
forhold til indkomsten før personen gik på efterløn. Dækningsgraden opgjort i forhold til efterlønnen vil typisk være højere, hvilket dog vil dække
over, at indkomstreduktionen fra de erhvervsaktive år, er sket i 2 trin.
Som nævnt vedrører analysen af primært de 68-74-årige, dvs. de yngste af
de ældre. Analyser af dækningsgraderne for de 75-79-årige viser dog resultater, der svarer til ovenstående, jf. appendiks 7.1. Der er ikke data for de
over 79-åriges indkomster før de blev pensioneret, og det kan derfor ikke
umiddelbart afgøres, om tilsvarende tendenser gælder for denne del af de
ældre.
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Analyserne viser dog generelt ikke tegn på, at mønstret for dækningsgradernes variationer er forskelligt for den ældste del af den analyserede persongruppe og den yngste del. Derfor er der umiddelbart ikke noget, der
tyder på, at mønstret i dækningsgraderne for i hvert fald de yngste af de
over 80-årige skulle afvige markant fra undersøgelsen.
For så vidt angår analyserne af de svagest stillede ældre kan der dog være
større grund til at være forsigtig med at drage for stærke konklusioner.
Grunden til det er, at der er en overvægt af de over 80-årige i grupperne
af svagt stillede ældre, og som nævnt ovenfor er der ingen umiddelbar information om indkomsterne for denne befolkningsgruppe før pensionering. Konklusionerne om de svagt stillede ældres dækningsgrader skal derfor drages på grundlag af en relativt lille delgruppe (af de på forskellig vis
afgrænsede grupper af svagt stillede ældre).
Det skal dog tilføjes, at overvægtningen af de over 80-årige i høj grad er
en følge af, at der er relativt mange af disse, der bor på plejehjem, jf. kapitel 3, mens der - også absolut set - er meget få af de 68-74-årige, der gør
det. Det er således især den begrænsede information om plejehjemsbeboeres dækningsgrader, der bevirker at konklusionerne om dækningsgrader for de svagest stillede ældre må tages med visse forbehold.
Det skal afslutningsvis fremhæves, at den gruppe, hvorom der hersker
størst usikkerhed – de, der er over 79 år i 2001 – selvsagt vil udgøre en
stadig mindre andel af de samlede pensionister i årene fremover.
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