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Flest udlands-folkepensionister i Sverige
Der er flest modtagere af dansk folkepension uden for Danmark i nabolandene
Sverige, Tyskland og Norge. I Sverige udgør de 12.800, i Tyskland 6.200 og i Norge
6.000. Langt størstedelen af modtagerne i disse tre lande er rejst ud i en tidlig alder. Tre fjerdele har opholdt sig mindre end 20 år i Danmark, efter de er fyldt 15 år.
Det samme gør sig gældende for pensionister i Australien og Canada. Modsat er 40
pct. af pensionisterne i Spanien og Frankrig først rejst ud, efter de er blevet folkepensionister. Der er i alt 46.900 modtagere af dansk folkepension med bopæl i udlandet – svarende til 4 pct. af alle folkepensionister. I 2007 var antallet 27.000. For
at modtage folkepension kræves dansk indfødsret, eller ophold mindst ti år i Danmark, eller statsborgerskab fra EØS-lande eller lande Danmark har indgået overenskomst med – minimumskrav for alle er mindst tre års ophold i Danmark.
Folkepensionister i udlandet efter opholdsland og optjente pensionsår. Januar 2016
Mindst 40 år

20-39 år

0-19 år

Antal optjeningsår

Sverige
Tyskland
Norge
Spanien
Storbritannien
Frankrig
Schweitz
Holland
Tyrkiet
Italien
Øvrig Europa
Australien
USA
Canada
Øvrige lande
Thailand
0

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000
Antal folkepensionister

1,1 mio. folkepensionister
I dag er der 1.098.000 modtagere af folkepension, mens der var 851.000 i 2007.
63.500 af de nuværende pensionister er brøkpensionister, hvilket betyder, at de har
opholdt sig mindre end 40 år i Danmark mellem deres 15 års fødselsdag og folkepensionsalderen. Af brøkpensionisterne havde 38.500 bopæl i udlandet og 25.000
bopæl i Danmark. Brøken refererer til antallet af optjeningsår, og deres pension
reduceres med forholdet mellem de manglende optjeningsår og 40.
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Ændring i lov om førtidspension har givet færre førtidspensionister
Ændring i loven om førtidspension fra januar 2013 har givet et stort fald i antallet
af nye førtidspensionister og dermed et fald i det samlede antal førtidspensionister.
Fra 2013 til 2016 er antallet af førtidspensionister faldet fra 243.000 til 217.000.
Fra 2007 til 2013 lå antallet mellem 241.000 og 246.000. Af de 216.800 førtidspensionister i 2016 er 100.100 mænd og 116.700 kvinder.
Flere folkepensionister får ældrecheck
Fra 2014 til 2015 er antallet af helårs folkepensionister med ældrecheck steget med
2.000 til 267.000. I 2007 var antallet 203.000. I 2015 var ældrechecken i gennemsnit på 14.500 kr. (maksimalt 16.400 kr.). Checken udbetales en gang om året.

Færre får varmehjælp
Fra 2014 til 2015 faldt antallet af helårs folke- og førtidspensionister, der modtog
varmehjælp, med 5.000 til 145.000. I 2007 fik 169.000 pensionister hjælp til varmeregningen. I 2015 var varmehjælpen i gennemsnit på 3.200 kr. (maksimalt
11.748 kr. for enlige og 9.648 kr. for personer i parforhold).
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Mandlige folkepensionister i parforhold har højest privatpension
Højere privatpension og løn giver mænd under 69 år i parforhold den højeste
samlede A-indkomt på 19.400 kr. Heraf udgør privatpensionen 9.000 kr. Modsat
har kvinder over 74 år i parforhold den mindste samlede A-indkomst på 11.600 kr.
Heraf udgør privatpensionen 3.300 kr. Folkepensionister i parforhold kan højest få
9.199 kr. i folkepension pr. måned. For enlige er beløbet 12.642 kr. Folkepensionens størrelse afhænger af anden indkomst.
Folkepensionisternes folkepension, anden pension og løn på alder, køn og familietype. Januar 2016
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Anm.: Folkepensionen er eksklusive ældrecheck og varmehjælp.

Mere information: Mere detaljerede oplysninger, inklusive kommunefordelte tal, findes i Statistikbanken på
www.dst.dk/stattabel/1303. Der kan leveres specialopgørelser mod betaling.
Kilder og metoder: Statistikken om sociale pensioner er baseret på Danmarks Statistiks pensionsregister. Se
flere oplysninger i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: Folke- og førtidspension 2017 udkommer uge 16 i 2017.
Henvendelse: Peter Lauritsen, tlf. 39 17 32 23, plt@dst.dk

