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Høring over ændring af SU-bekendtgørelsen – bl.a. opfølgning på lov-

forslag nr. L 107, fremsat 5. februar 2020  

  

Der er tale om ændringer i SU-bekendtgørelsen bl.a. som opfølgning på lovforslag 

nr. L 107 af 5. februar 2020 om ændring af SU-loven lov om statens voksenuddan-

nelsesstøtte, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannel-

ser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser 

m.v. (SU til adgangskurser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, indfrielse 

af tidligere studielån ved optagelse af nyt studielån, udlandsstipendium til ikke-trin-

delte uddannelser på kandidatniveau, hjemmel til at fastsætte regler om fælles da-

taansvar m.v.).  

 

Lovforslaget er den 5. februar 2020 fremsat i Folketinget, og det forventes at 

træde i kraft den 1. april 2020. Udkastet til ændring af SU-bekendtgørelsen inde-

holder på den baggrund følgende ændringer: 

 

- § 22: Med lovforslagets § 1, nr. 5, præciseres det, at der som hidtil kan gives 

SU til gymnasial supplering i form af korte, intensive forløb som supplerende 

overbygningsforløb til en hf-eksamen eller en højere forberedelseseksamen, 

samt herefter eksplicit tillige til et bevis for eux 1. del. Der foretages derfor en 

konsekvensændring i SU-bekendtgørelsens § 22. 

 

- § 63 a: Med lovforslagets § 1, nr. 9-11, foreslås det, at tidligere optagne stu-

dielån indfries ved optagelse af studielån i en ny uddannelsesperiode. Samti-

dig lægges et beløb svarende til den indfriede gæld til det studielån, der opta-

ges i den nye uddannelsesperiode. Hermed sikres det, at låntager fremover 

alene har ét lån under ordinær opkrævning. Som konsekvens heraf bemyndi-

ges uddannelses- og forskningsministeren med lovforslagets § 5, stk. 7, til at 

fastsætte regler om indfrielse af studielån, og slutlån, der er optaget i perioden 

fra den 1. januar 1991 til den 31. marts 2020 og som vedrører studielån opta-

get under flere uddannelsesperioder, samt efterfølgende optagelse af nyt stu-

dielån svarende til den opsagte restgæld. Reglerne er nødvendige for at sikre, 

at eventuel misligholdt gæld kan inddrives hos restanceinddrivelsesmyndighe-

den efter lovens ikrafttræden.  

 

- § 88: På baggrund af ny bemyndigelse i SU-loven, jf. lovforslagets § 1, nr. 13. 

fastsættes regler om dokumentation for afsluttet bachelorniveau i forbindelse 

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L107/som_fremsat.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L107/som_fremsat.htm
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med udlandsstipendium til del af en ikke-trindelt hel videregående uddannelse 

i udlandet, der efter afsluttet bachelorniveau er på kandidatniveau.  

 

- §§ 91 og 96: Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 

§ 1. nr. 13, jf. ovenfor.  

 

- Bilag 1, afsnit 4, 3. pind: Der er tale om en konsekvensændring som følge af 

lovforslagets § 1. nr. 5, jf. ovenfor. 

 

Udkastet indeholder endvidere følgende justeringer af SU-bekendtgørelsen:  

 

- § 8: Der er tale om en konsekvensændring som opfølgning på lov nr. 174 af 

27. februar 2019, hvormed integrationslovens § 2, stk. 3, om familiesammen-

førte udlændinge blev delt op i to stykker. For at undgå tvivl om retsstillingen 

for familiesammenførte udlændinge, der søger SU til uddannelse i Danmark, 

ændres derfor SU-bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 3, således at bestemmel-

sen henviser til integrationslovens § 2, stk. 2-4. I dag henvises alene til § 2, 

stk. 2 og 3. Det fremgår af forarbejderne til lovændringen, at det hermed ikke 

var hensigten at ændre i den personkreds, der var omfattet af den hidtil gæl-

dende § 2, stk. 3. Ændringen vil få virkning for familiesammenførte udlæn-

dinge, jf. integrationslovens § 2, stk. 3 og 4, der har fået ophold i Danmark den 

1. juli 2019 eller senere. 

 

- § 43: Det præciseres, at ansøgning om stipendium som tillæg til uddannelses-

søgende, der er enlige eller samboende forsørgere, jf. SU-lovens § 7, stk. 4, 

er omfattet af årsfristen den 5. december i støtteåret. 

  

- § 65: Med ændringen af stk. 1 og 2 præciseres det, at SU til studieophold gi-

ves i de tilfælde, hvor den uddannelsessøgende gennemfører dele af sin dan-

ske SU-berettigende uddannelse i udlandet, uanset om dette foregår på en 

uddannelsesinstitution eller et praktiksted. Stk. 3, udgår, da samme retsstilling 

allerede er reguleret af SU-bekendtgørelsens § 18, stk. 3, nr. 2.  

 

- § 70: Det præciseres, at uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne for 

at få slutlån, kan få slutlån til uddannelse i udlandet, ud over det 4. år, som el-

lers er grænsen for SU til uddannelse i udlandet, såfremt de ikke er forsinket i 

uddannelsen.  

 

- § 76: Ændringen giver mulighed for at aflevere dokumentation på et andet 

sprog end dansk i forbindelse med ansøgning om SU til uddannelse i udlan-

det.   

 

- Bilag 1, afsnit 1, sidste pind: Der er tale om konsekvensændringer som 

følge af indførelse af SU-berettigende adgangskurser under 3 måneders varig-

hed på institutioner for erhvervsrettet uddannelser. Der henvises til Børne- og 

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1619 af 27. december 2019 om 

erhvervsuddannelser. 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207366
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207366
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211912
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211912
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Vi skal bede jer sende jeres eventuelle bemærkninger til siu-jur@ufm.dk cc. 

mgp@ufm.dk, med reference til sag 19/26017. 

 

senest mandag den 9. marts 2020, kl. 12.00. 

 

Spørgsmål om bekendtgørelsesudkastet bedes rettet til undertegnede, 

mgp@ufm.dk, tlf. 7231 7972. 

 

Høringen er også offentliggjort på hoeringsportalen.dk. 

 

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 

efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten 

i, at vedkommendes høringssvar, inkl. navn og evt. angivet adresse eller e-mail-

adresse offentliggøres på høringsportalen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Marianne Gjevert Petersen 

Chefkonsulent 
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