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Vil ministeren redegøre for udviklingen i antallet af EU/EØS-borgere, der modtager 

SU i Danmark de sidste 10 år? Ministeren bedes opgøre det samlet set og for hhv. 

vandrende arbejdstagere og øvrige EU/EØS-borgere. 

Svar 

 

Antallet af EU/EØS-borgere, der modtager SU, er steget fra 6.700 i 2010 til 22.200 

i 2019. I 2019 modtog lidt over halvdelen af støttemodtagerne SU som EU/EØS-

arbejdstagere, mens de øvrige modtog SU på baggrund af ligestillingsårsager ef-

ter danske regler og øvrige regler under EU-retten, jf. tabel 1 og boks 1.  

 

Tabel 1 

Støttemodtagere fra EU- og EØS-lande fordelt på ligestillingsårsager, antal, 2010-2019 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Danske regler  5.200   5.600  6.000  6.400  6.600  6.600   6.600  6.500   6.400  6.200  

EU-regler           

Arbejdstagere 
under  
uddannelse* 

            
300  

            
400  

            
700  

         
2.700  

         
5.100  

         
7.300  

         
9.200  

        
10.700  

        
11.500  

        
11.900  

Øvrige regler 
under EU-retten 

 1.300  1.500   2.000   2.500    3.200    3.900   4.400    4.400    4.500   4.500  

Total 6.700  7.500   8.700  11.500  14.700  17.600  19.900  21.200  22.000  22.200  

Anm.: Antal støttemodtagere er afrundet til nærmeste 100. Totalen af støttemodtagere summerer 

ikke til antallet af støttemodtagere under hhv. danske regler, arbejdstagere og øvrige EU-reg-

ler, da en støttemodtager kan skifte ligestillingsårsag i løbet af et år, hvorfor en person kan 

optræde i flere ligestillingsgrupper inden for samme år. 

*Antallet af arbejdstagere under uddannelse i de seneste år er foreløbige, idet antallet kan 

blive nedjusteret som følge af den løbende kontrolindsats. 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Stigningen i antallet af støttemodtagere ligestillet som arbejdstagere under uddan-

nelse skal ses i sammenhæng EU-Domstolens afgørelse i sag C-46/12, L.N. af 

21. februar 2013. Dommen medførte, at EU/EØS-studerende kan få ret til SU, hvis 
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de arbejder 10-12 timer om ugen ved siden af studierne, og i øvrigt opfylder betin-

gelserne for at være vandrende arbejdstagere.  

 

Størstedelen af støttemodtagere fra EU- og EØS-lande, der er ligestillede efter 

danske regler, er ligestillede på baggrund af, at de er født i Danmark, har haft fast 

ophold i Danmark inden det 20. år eller tilhører det danske mindretal i Sydslesvig. 

Størstedelen af støttemodtagerne, der er ligestillet under øvrige regler under EU-

retten, er ligestillet som følge af 5 års sammenhængende ophold, jf. boks 1. 

 

Boks 1. Regler for ligestilling af udenlandske statsborgere 

Udenlandske statsborgere har mulighed for at søge om at blive ligestillet med dan-
ske statsborgere, og dermed opnå ret til dansk SU, efter danske regler eller efter 
EU-retten, jf. Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte.   
 
Ligestilling efter danske regler 

- Den studerende kom til Danmark sammen med sine forældre (med fast op-
hold her i landet hos forældrene) før den studerende fyldte 20 år  

- Den studerende er gift med en dansk statsborger 
- Den studerende arbejder eller har haft arbejde i Danmark i mindst 2 år med 

minimum 30 timers erhvervsarbejde om ugen 
- Den studerende har opholdt sig i Danmark i mindst 5 år 
- Den studerende er fra det danske mindretal i Sydslesvig 
- Den studerende er omfattet af §2 stk. 2 (flygtninge), § 2, stk. 3 (familiesam-

menført til en flygtning) eller § 2, stk. 4 (andre familiesammenførte) i inte-
grationsloven. 

 
Ligestilling efter EU-retten 
Den studerende er statsborger i et EU/EØS-land og 

- Har status som vandrende arbejdstager i Danmark  
- Har været bosat i Danmark i fem år 

 
Den studerende er:  

- Barn af en EU/EØS-arbejdstager 
- Gift med en EU/EØS-arbejdstager 
- Forælder til en EU/EØS-arbejdstager 
- I familie med en EU/EØS-statsborger, der har været bosat i DK i fem år 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ane Halsboe-Jørgensen 
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