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Europaudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af 21. juli 2017 har udvalget efter ønske fra Søren Søndergaard (EL) stillet 

mig følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål nr. 164 (Alm. del) 

 

Ministeren bedes oplyse omfanget af SU-lån til studerende fra andre EU-lande i 

perioden 2011-2017, herunder omfanget af misvedligeholdte lån. Tallene bedes 

opgjort i procent og millioner kr. 

 

Svar 

 

Af tabel 1 fremgår omfanget af udestående SU-lån pr. ultimo 2011, 2012, 2015 og 

2016, hvor debitoren på opgørelsestidspunktet var statsborger i et af de øvrige EU-

/EØS-lande. Opgørelsen omfatter både samlet udestående SU-lån, lån under tilba-

gebetaling og andelen af debitorer med lån under tilbagebetaling, der har mislig-

holdt.  

 
Tabel 1 

Statsborgere i de øvrige EU/EØS-lande og Schweiz med SU-lånegæld samt heraf med mislig-

holdt SU-lånegæld, antal lånedebitorer, pct. og mio. kr.,  pr. ultimo 2011, 2012, 2015 og 2016 

Ultimo året 2011 2012 2013 1) 2014 1) 2015 2) 3)  2016 2) 

 ------------------------------ antal ------------------------------ 

SU-lånedebitorer 6.200 7.000 … … 9.300 10.200 

Heraf debitorer med afsluttet uddannelse og lån under tilba-

gebetaling  

2.900 3.300 … … 4.000 4.400 

Heraf debitorer med misligholdt SU-lånegæld 800 1.000 … … 1.500 1.700 

 ------------------------------- pct. ------------------------------

- 

Andel af debitorer med lån under tilbagebetaling og mislig-

holdt SU-lånegæld 28 31 … … 37 39 

 ---------------------------- mio. kr. --------------------------- 

Restgæld 447 503 … … 690 782 

Heraf for debitorer med afsluttet uddannelse og lån under 

tilbagebetaling 

193 215 … … 281 329 

Misligholdt restgæld 58 74 … … 91 123 

 ------------------------------- pct. ----------------------------- 

Andel af restgælden under tilbagebetaling, der er misligholdt 30 35 … … 32 37 
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Anm.: Oplysningerne for 2011 og 2012 er baseret på nu nedlagte systemer i SKAT. For op til 2,4 pct. af SU-

lånedebitorerne kan der ikke fra SU-systemet hentes oplysninger om statsborgerskab (heraf har hovedpar-

ten afsluttet den sidste uddannelse med SU senest i 1999). 

1) Oplysninger foreligger ikke. 

 2) Oplysningerne for 2015 og 2016 er baseret på en foreløbig opgørelse. 

3) Der indgår ikke opkrævningsgebyrer og opkrævningsrenter i oplysningerne for udestående misligholdt 

gæld pr. ultimo 2015. I opgørelsen pr. ultimo 2016 udgjorde de ca. 14 mio. kr. af den opgjorte misligholdte 

restgæld. 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet baseret på udtræk fra SU-systemet sammenkørt med oplysninger fra 

Udbetaling Danmark, Statens Administration og SKAT. 

 

I opgørelsen indgår ikke gæld fra krav om tilbagebetaling af SU (herunder krav 

stillet ved kontrollen af EU-/EØS-arbejdstagernes arbejdsomfang).  

 

Oplysninger for 2013 og 2014 fremgår ikke af tabellen. Det skyldes, at det ikke har 

været muligt at indhente oplysninger om udestående misligholdt gæld pr. ultimo 

2013 og 2014. Der ventes indhentet oplysninger for 2017 primo 2018.  

 

Det bemærkes, at fremstillingen i tabel 1 adskiller sig fra fremstillingen i den tidli-

gere uddannelses- og forskningsministers svar på EUU alm. del. spørgsmål 94 af 

20. juni 2016, der alene viste omfanget af efterfølgende misligholdelse af tilbage-

krævet SU-lån for den gruppe af studerende fra andre EU/EØS-lande, der var ble-

vet tilbagebetalingspligtige i de opgjorte år. Opgørelsen omfattede derfor ikke stu-

derende, der var blevet tilbagebetalingspligtige i tidligere år eller lånegæld for stu-

derende, der fortsat var under uddannelse og derfor ikke tilbagebetalingspligtige.  

 

Ny adgang til data har nu muliggjort udarbejdelse af en foreløbig finansiel opgørel-

se af omfanget af udestående SU-lån blandt studerende fra andre EU-/EØS-lande 

(samt Schweiz), herunder omfanget af misligholdte SU-lån. I forhold til spørgsmå-

lets ordlyd er nærværende fremstilling mere dækkende end den tidligere fremstil-

ling. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Pind 


