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I forbindelse med behandlingen af (L 56) Forslag til lov om ændring af 
lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og 
lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser 
m.v. (Harmonisering af satser for befordringsrabat til uddannelsessøgen-
de m.v., indførelse af godtgørelse efter en kilometersats til studerende 
ved videregående uddannelser m.v.) har Folketingets Uddannelsesudvalg 
i brev af 19. november 2010 efter ønske fra Pernille Vigsø Bagge (SF) 
stillet mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål 8:
”Hvilke økonomiske konsekvenser får lovforslaget for unge, der bor i 
Støvring, Nibe, Suldrup og Rebild, der går på gymnasium i Støvring? 
Herunder hvor stor bliver deres merudgift i transport pr. år, hvis L 56 
bliver vedtaget?”

Svar:
Besvarelsen af spørgsmålet er sket ved at beregne forøgelsen i egenbeta-
lingen som følge af, at egenbetalingen i L 56 forhøjes til 551 kr. (2010-
prisniveau) pr. 30 dages periodekort. Beregningerne er foretaget ved en 
simulering af solgte kort i 2009 for elever, der bor i de pågældende by-
samfund, hvilket også omfatter elever på den i spørgsmålet nævnte ud-
dannelsesinstitution. 

De i spørgsmålet nævnte bysamfund ligger i de tre kommuner, som 
fremgår af tabellen nedenfor.
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Tabel: Forøgelse af egenbetaling for befordringsrabatmodtagere på ungdoms-

uddannelser i 2009 i Aalborg, Rebild og Vesthimmerland kommuner 

(2010-prisniveau)

Kommune

Rabat-
modta-

gere

Skøn for for-
øget egenbeta-
ling pr. rabat-

modtager pr. år

Skøn for gennemsnit-
lig forøget egenbeta-
ling pr. rabatmodta-

ger pr. 30 dage

Forøget egenbetaling pr. 
modtager pr. 30 dage 
1 –

99 kr.
100 -

226 kr.
227 kr. 
(maks.)

antal --------------- kr. --------------- ------------ % ------------
Aalborg 3.310 1.201 177 10 42 48
Rebild 748 1.270 185 14 20 66
Vesthimmerland 823 1.250 192 9 25 66

Af tabellen fremgår blandt andet, at gennemsnittet af forøgelsen af egen-
betalingen varierer mellem 177 kr. og 192 kr. pr. 30 dages kort, og at 
mellem 48 pct. og 66 pct. af eleverne skønnes at få en forøgelse af egen-
betalingen på det maksimale beløb på 227 kr. afhængigt af bopælskom-
mune. 

Af tabellen fremgår ligeledes, at den samlede gennemsnitlige merudgift 
pr. år pr. elev skønnes at udgøre mellem 1.201 kr. og 1.270 kr. afhængigt 
af bopælskommune.

Med venlig hilsen

Tina Nedergaard


