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Se høringslisten 
 
 
 

Høring over ny SU-bekendtgørelse 
 

Udkastet til ny SU-bekendtgørelse sammenskriver den gældende bekendtgørelse 

fra 2015 med de senere ændringer og indeholder konsekvensændringer som følge 

af lovforslag nr. L 138 af 22. februar 20171. Med lovforslaget gives der blandt andet 

mulighed for, at universitetsstuderende, der følger et ulønnet projektorienteret 

forløb i udlandet, kan få løn under dette forløb, hvis det tilrettelægges i et land, 

hvor der er lovkrav om mindsteløn under sådanne forløb. I forhold til SU sidestilles 

perioder med lønnet praktik med et konkret lønnet projektorienteret forløb i ud-

landet. På den baggrund foretages der justeringer i følgende regler i SU-

bekendtgørelsen: 

 

 § 17 om hvornår der gives SU i uddannelser, som indeholder lønnede forløb. 

 § 23, stk. 3 og 6, om beregning af fødselsrater. 

 § 28, stk. 3 og 6, om beregning af fødselsklip. 

 § 29 og § 45, stk. 1, nr. 6, om dobbeltklip før første lønnede praktikperiode. 

 § 61 om definitionen af en uddannelsesperiode i forhold til tilbagebetaling af 

studielån. 

 § 70 om beregning af støttetiden i uddannelser i udlandet, som indeholder 

lønnede forløb. 

 

Udkastet indeholder endvidere en række mindre justeringer og opdateringer, her-

under:  

 

 § 22: Enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelserne tilføjes i stk. 3, i 

reglen om SU til gymnasiale supperingskurser, således at der er overensstem-

melse mellem reglerne om SU til gymnasial supplering, der udbydes efter GS-

bekendtgørelsen og enkeltfag, der udbydes efter bekendtgørelse om adgangs-

kursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. 

 

 § 34: Tilføjelse af uddannelseshjælp i reglen om ret til forsørgertillæg for sam-

boende. Der er tale om en opdatering som følge af lov nr. 894 af 4. juli 2013, 

der hjemler forsørgertillæg til uddannelsessøgende, der bor sammen med en 

modtager af uddannelseshjælp efter § 23 i lov om socialpolitik. 

                                                             
1 Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutio-
ner, lov om maritime uddannelser og SU-loven (Lønnede projektorienterede forløb i visse 
lande og mulighed for erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb, praktik og 
studieophold) 
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 § 38: I reglen om beregning af SU på baggrund af den aktuelle "forældreind-

komst" understreges det i stk. 2, at det alene er beregningsgrundlaget for den 

forælder, ægtefælle eller registrerede partner, hvis indkomst er faldet, der æn-

dres, hvis særlige økonomiske forhold gør sig gældende. Som ny stk. 4 fastslås 

det, at de nye beregningsgrundlag også anvendes for det efterfølgende støtteår, 

når ansøgning om fastsættelse af nyt beregningsgrundlag er modtaget i minSU 

den 1. september eller senere i støtteåret.   

 

 § 76: Der fastsættes regler om, at ansøgning om godkendelse af uddannelser i 

udlandet som støtteberettigende og ansøgning om uddannelsesstøtte til ud-

dannelse i udlandet som altovervejende hovedregel skal indgives digitalt via 

minSU. Reglerne er i overensstemmelse med gældende praksis. 

 

 Bilag 1: Tilføjelse af politikadetuddannelsen som en uddannelse, der beretti-

ger til SU uden for klippekortet.  

 

Såfremt lovforslag nr. L 138 vedtages, træder det i kraft den 1. juli 2017, hvorfor der 

lægges op til, at den nye SU-bekendtgørelse træder i kraft samme dato.  

 

Vi beder om jeres eventuelle bemærkninger til siu-jur@ufm.dk, cc. mgp@ufm.dk 

med reference til sag 17/002973. 

 

senest onsdag den 17. maj 2017, kl. 12.00. 

 

Spørgsmål om lovudkastet bedes rettet til undertegnede, mgp@ufm.dk, tlf. 7231 

7972.  

 

Høringen er også offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 

 

Marianne Gjevert Petersen 

Chefkonsulent 
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