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Europaudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af 25. maj 2016 har udvalget efter ønske fra Søren Søndergaard (EL) stillet 

mig følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål nr. 96 (Alm. del) 

 

Ministeren bedes oplyse, om studerende i Danmark fra andre EU-lande har 

adgang til SU-lån på lige fod med danske studerende. I bekræftende fald bedes 

ministeren desuden oplyse omfanget af udlån, herunder omfanget af misvedlige-

holdte lån. 

 

Svar 

 

Studerende fra andre EU-medlemsstater, der læser i Danmark, kan under særlige 

omstændigheder opnå adgang til SU i Danmark. Det kan f.eks. være, fordi de er 

familiemedlemmer til en EU-arbejdstager i Danmark eller selv har EU-

arbejdstagerstatus her. Disse studerende har samme adgang til SU-lån som danske 

studerende og på de samme betingelser. Der er derimod ikke en generel adgang til 

dansk SU for studerende fra andre EU-medlemsstater.  

 

Omfanget af udlån til EU/EØS-borgere, der er SU-berettigede, samt omfanget af 

misligholdte lån de seneste fem år, fremgår af tabel 1 og 2. Til sammenligning viser 

tabel 3 andelen af misligholdte lån for danske studerende i samme periode. 

 

Tabel 1 

Antal støttemodtagere med EU/EØS-statsborgerskab1) der har optaget SU-lån i perioden 2011-

2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Antal støttemodtagere, der har optaget SU-lån i året 2.421 2.769 2.979 3.541 3.980 

Optaget lånebeløb i året i alt (mio. kr.) 66 76 84 100 112 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Anm. Antallet er opgjort efter antal med SU-lån i en eller flere måneder i løbet af støtteåret. 

1) Ekskl. danske statsborgere. 

 

En låntager skal begynde at betale lånet med påløbne renter tilbage den 1. januar i 

kalenderåret ét år efter udløbet af det år, hvor uddannelsesperioden ophørte. Slut-

ter uddannelsen for eksempel den 30. juni 2016, skal låntager begynde at betale 

tilbage den 1. januar 2018. Der kan derfor gå næsten to år fra låntager afslutter 

uddannelsen til tilbagebetalingspligten begynder. 
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Statens Administration varetager tilbagebetalingen af SU-lån. Kort tid inden tilba-

gebetalingspligten begynder, sender Statens Administration opkrævning til lånta-

ger på tilbagebetalingen af SU-lån. Betales der ikke, udsendes to rykkere, hvorefter 

gælden opsiges til fuld indfrielse. Såfremt låntageren ikke anmoder om, at opsigel-

sen annulleres for at få en ny afdragsordning, overføres gælden til inddrivelse hos 

SKAT - og lånet betragtes som misligholdt. 

 

Tabel 2 

Antal støttemodtagere med EU/EØS-statsborgerskab1) med SU-lån, der skulle påbegynde tilba-

gebetaling i perioden 2011-2015 samt andel misligholdte låneforhold heraf 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Antal SU-låneforhold med tilbagebetalingsstart i året 381 482 533 629 722 

Andel heraf, der er misligholdt (pct.) 24 26 25 25 23 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets beregninger på baggrund af data fra Statens Administration og Dan-

marks Statistik. 

Anm. Opgørelsen af misligholdte lån i året er opgjort efter SU-låneforhold med tilbagebetalingsstart i samme år. 

1) Ekskl. danske statsborgere 

 

Tabel 3 

Antal støttemodtagere med dansk statsborgerskab med SU-lån, der skulle påbegynde tilbagebe-

taling i perioden 2011-2015 samt andel misligholdte låneforhold heraf 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Antal SU låneforhold med tilbagebetalingsstart i året 22.344 22.739 23.859 26.774 30.348 

Andel heraf, der er misligholdt (pct.) 13 15 16 18 17 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets beregninger på baggrund af data fra Statens Administration og Dan-

marks Statistik. 

Anm. Opgørelsen af misligholdte lån i året er opgjort efter SU-låneforhold med tilbagebetalingsstart i samme år.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulla Tørnæs 


