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Offentlige overførsler
Offentlige overførsler omfatter folkepension, førtidspension, efterløn,
forskellige former for dagpenge og kontanthjælp, SU, boligstøtte, børnefamilieydelser samt grøn check. Overførslerne udbetales af det offentlige samt af A-kasser. De fleste overførsler er skattepligtige, og er
her opgjort før skat.
Opdeling i statistikbanken

Offentlige overførsler kan opdeles i en række underkategorier. I statistikbanken
opdeles de på overordnet niveau i tre kategorier: Dagpenge og kontanthjælp i alt,
Øvrige overførsler og Offentlige pensioner. Overførslerne er opgjort før skat. Bemærk at nogle overførsler er skattefrie. Det gælder fx boligstøtte og børnefamilieydelser.
Nedenfor er vist et eksempel, der illustrerer sammensætningen af de offentlige
overførsler med yderligere underopdelinger. De til enhver tid nyeste tal samt længere tidsserier kan findes i statistikbanken.

Tabel 1

Offentlige overførsler – gennemsnit for personer over 14 år. 2015
kr.
Dagpenge og kontanthjælp i alt

13.037

+

Arbejdsløshedsdagpenge mv.

3.338

+

Øvrige dagpenge fra A-kasser

383

+

Kontanthjælp

3.014

+

Aktiverings-, ledigheds- og revalideringsydelse mv.

3.984

+

Syge- og barselsdagpenge, ekskl. refusion til arbejdsgiver

2.319

Øvrige overførsler

11.640

+

Statens uddannelsesstøtte (SU)

4.249

+

Boligstøtte

3.000

+

Børnefamilieydelser

3.506

+

Grøn check

884

Offentlige pensioner

36.719

+

Efterløn, fleksydelse

3.113

+

Folke- og førtidspension

33.606

=

Offentlige overførsler i alt

61.369

Offentlige overførsler og dens bestanddele opgøres både for personer og for familier.
Flest penge til pensioner

Størstedelen af beløbet, der udbetales i offentlige overførsler, er pensioner. I 2015
gik 60 pct. af overførslerne til Offentlige pensioner. De resterende 40 pct. var stort
set ligeligt fordelt mellem Dagpenge og kontanthjælp i alt (21 pct.) og Øvrige overførsler i form af SU, boligstøtte, børnefamilieydelser og grøn check (19 pct.).
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Overførsler er
aldersafhængige

Figur 1

Typen og omfanget af udbetalte overførsler til en person afhænger af, hvilken alder
personer har. Mange unge modtager SU. Dagpenge og kontanthjælp udbetales
mest til personer mellem 25 og 60 år, mens de gennemsnitlige pensionsudbetalinger vokser med alderen. Derfor er det vigtigt at holde sig for øje, hvilke aldersgrupper der indgår i statistikken.
Offentlige overførsler fordelt på aldersgrupper. 2015
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Kilde: www.statistikbanken.dk/indkp111

Familietyper

Udover alder er det ofte relevant at skelne på familietype, når man vil se nærmere
på overførslernes størrelse for udvalgte grupper. Her er der to forhold, der er afgørende for de samlede offentlige overførsler, som en person får. Det ene er, hvorvidt
personen er enlig eller i parforhold, idet ydelser som fx førtidspension og kontanthjælp er højere for enlige. Det andet er om der er børn i familien, da børn oftest
giver familien ret til børnefamilieydelser.

3,9 mio. modtagere

I 2015 modtog næsten 3,9 mio. personer en eller anden form for offentlig overførsel. Det skal hertil bemærkes, at det for en stor dels vedkommende udelukkende
drejede sig om grøn check, som stort set alle modtog, samt børnefamilieydelser, der
udbetales til et flertal af landets børnefamilier. Hertil kommer alle folkepensionisterne.

Dagpenge og kontanthjælp

Dagpenge og kontanthjælp dækker over en række forskellige ydelser, der gives til
personer uden andet forsørgelsesgrundlag. Arbejdsløse, der er medlem af en akasse og meldt ledig i et jobcenter, kan få arbejdsløshedsdagpenge i op til 2 år. Personer, der ikke har ret til dagpenge kan i stedet være berettiget til kontanthjælp,
uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

SU

Boligstøtte

Statens Uddannelsesstøtte (SU) gives til studerende på ungdomsuddannelser, der
er fyldt 18 år samt til studerende på videregående uddannelser uanset deres alder.
Hvor meget, man får i SU, afhænger af hvilken uddannelsestype, man går på, hvor
gammel man er, og om man er flyttet hjemmefra. Man må ikke modtage dagpenge
eller kontanthjælp samtidig med SU, og der er en grænse for hvor mange penge,
man må tjene ved siden af.
Boligstøtte er en samlebetegnelse for boligsikring og boligydelse. Boligsikring gives
til lejere med lav indkomst, der ikke får pension, mens boligydelse kan tildeles pensionister, uanset om de er ejere eller lejere. Det udbetalte beløb er skattefrit.
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Børnefamilieydelse

Grøn check

Efterløn og fleksydelse

Førtidspension

Børne- og ungeydelse (børnefamilieydelse) er et beløb, der i udgangspunktet udbetales til moren til et hvert barn under 18 år. Beløbets størrelse afhænger af barnets
alder og forældrenes indkomst. For personer med høj indkomst nedsættes ydelsen
med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger en grænse på 749.000 kr.
(2017). Det udbetalte beløb er skattefrit.
Grøn check blev indført i 2010. Den blev indført som kompensation for højere
grønne afgifter og gives til de fleste voksne. Beløbet afhænger af personens indkomst og antallet af børn i familien.
Efterløn og fleksydelse er ydelser, der gives til personer, der trækker sig tilbage fra
arbejdsmarkedet, før de har nået pensionsalderen. Efterlønsalderen forhøjes gradvist og er 62 år i 2017. For at være berettiget til efterløn skal man være medlem af
en a-kasse og have betalt efterlønsbidrag i 30 år. Derudover skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet helt frem til, man går på efterløn. Hvis man er i fleksjob
på tilbagetrækningstidspunktet, kan man i stedet modtage fleksydelse.
Førtidspension gives til personer med en varig lidelse, der gør, at deres arbejdsevne
er så væsentligt nedsat, at de ikke kan varetage et almindeligt job eller et fleksjob,
og som ikke kan forbedre deres arbejdsevne gennem aktivering eller behandling.
Førtidspension gives kun i særlige tilfælde til personer under 40 år.

Folkepension

Folkepensionsalderen er 65 år i 2017 og forhøjes over kommende år gradvist afhængig af, hvornår man er født. Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet gives som udgangspunkt til alle pensionister, men reduceres hvis erhvervsindkomsten overstiger en fastsat beløbsgrænse. Pensionstillægget gives kun til personer med lav eller ingen indkomst. Pensionister med lav formue og lav indkomst kan desuden få supplerende pensionsydelse (ældrecheck).

Overførsler der ikke indgår

Tilskud til medicin, tandlæge, fysioterapi mv. indgår ikke i opgørelsen af offentlige
overførsler. Det samme gælder SU-lån, idet optagelse af lån ikke betragtes som en
indkomst. Private pensionsudbetalinger som fx ATP er heller ikke en del af overførslerne, men indgår i stedet blandt de private pensionsudbetalinger.

Databrud

I 1994 blev en række kontanthjælpsydelser og pensioner gjort skattepligtige samtidig med, at satserne blev hævet. De offentlige overførsler er her opgjort før skat,
hvilket betyder, at beløb udbetalt som kontanthjælp og pension steg markant mellem 1993 og 1994.

Dokumentation

Dokumentation til forskere og brugere af mikrodata
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