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I brev af 3. april 2014 har udvalget efter ønske fra Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) 
stillet mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål nr. 2

Vil ministeren redegøre for, hvilke beregninger der ligger til grund for den vurdere-
de mere udgift på 40 mio. kr.?

Svar

Børn af udvandrede danske statsborgere, der ikke opfylder 2-årsreglen, må som 
udgangspunkt forventes i vidt omfang at kunne opfylde ét eller flere af de nye til-
knytningskriterier. Det er ikke muligt præcist at fastlægge, hvor mange flere der 
dermed vil få adgang til dansk SU til en hel uddannelse i udlandet.

Det må ligeledes lægges til grund, at antallet af EU- og EØS-borgere og deres børn 
eller øvrige familiemedlemmer som ikke kan opfylde 2-årsreglen, men ét eller flere 
af de nye tilknytningskriterier, er meget begrænset.

For hver 100 studerende, der har adgang til SU til en hel uddannelse i udlandet, og 
hvor andelen, der også modtager udlandsstipendium svarer til de øvrige studeren-
de, der modtager dansk SU til en uddannelse i et andet EU-land, vil omkostninger 
være ca. 7,5 mio. kr. om året før skat.

Hvis det som et regneeksempel antages, at de op til 250 personer, som det blev lagt 
til grund ved indførelsen af 2-årsreglen i 2002 blev afskåret fra SU til uddannelse i 
udlandet, igen – med de nye tilknytningskriterier – får adgang til SU i udlandet, vil 
omkostningerne udgøre i alt 19 mio. kr. om året før skat.

Hvis det alternativt som et regneeksempel lægges til grund, at i alt ekstra 500 per-
soner vil få adgang til SU i udlandet, vil omkostningerne udgøre 38 mio. kr. om året 
før skat.

Personer, der har fået afslag på studiestøtte til en uddannelse i udlandet med hen-
visningtil 2-årsreglen, kan rette henvendelse med henblik på at få genoptaget og 
afgjort deressager efter de nye supplerende kriterier. Det vurderes, at der inden for 
de seneste 3 år ergivet afslag på baggrund af 2-årsreglen i ca. 250 sager. Det forven-
tes, at afslaget i op til50 sager vil skulle ændres til et tilsagn.
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Hertil kommer udgifter til administration af et større antal sager, herunder af sager
der beror på et konkret skøn og derfor kræver manuel sagsbehandling, svarende til 
ca. 2 mio. kr.

Med venlig hilsen

Sofie Carsten Nielsen


