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GL’s svar til udkast til ”Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov 
om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og 
lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser 
m.v. 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har bedt 
om GL’s eventuelle kommentarer til ”Udkast til lov om ændring af SU-loven” 
med svarfrist senest 15. maj 2013. 
 
Generelt advarer GL mod, at uddannelsessektoren bruges som mål for kortsig-
tede økonomiske besparelser. Gode uddannelser og medarbejdere med stærke 
faglige, personlige og sociale kompetencer er afgørende for et samfund, hvor 
alle deltager aktivt, og hvor der ikke er voldsomt store økonomiske forskelle 
mellem forskellige befolkningsgrupper.  

Det er væsentligt, at alle børn og unge i Danmark - uanset social baggrund og 
forældres økonomiske formåen - har mulighed for at påbegynde og gennemfø-
re en god og relevant uddannelse. Denne politiske målsætning genfinder GL i 
indledningen til lovforslagets almindelige bemærkninger. Men samtidig ser vi 
også i dele af lovforslaget tendenser til, at der kan opstå misforhold mellem 
erklærede politiske målsætninger og konkrete handlinger udmøntet i lovfors-
lagets bestemmelser.  

SU til Gymnasiale suppleringskurser 
GL ser med bekymring på den foreslåede ændring af SU-lovens § 13, stk. 1, 
nr. 3, der begrænser muligheden for at få SU til gymnasial supplering. Æn-
dringen betyder, at der alene gives SU til suppleringsforløb, tilrettelagt som 
intensive kurser af 3-6 ugers varighed (turboforløb). Samtidig afskaffes mu-
ligheden for at få SU til deltagelse i hf- og gymnasieenkeltfag for kursister 
med gymnasial uddannelse. 

GL’s bekymring går på, at ændringen vil ramme kursister, der læringsmæssigt 
ikke er rustet til at følge turboforløb. Disse kursister har i dag mulighed for at 
benytte sig af SU-bekendtgørelsens oplistning af suppleringsfag i bilag 1 med 
SU. Suppleringen skal omfatte mindst 16 ugentlige undervisningstimer, og der 
er ingen regler for maksimal varighed af suppleringskurser eller et maksimalt 
antal af suppleringskurser, der kan gives SU til. 

Dertil kommer, at ændringen alvorligt vil svække mulighederne for at oprette 
hold og fag på især små og mindre VUC’ere i udkantsområder.    

Set i det lys anbefaler GL, at partierne bag SU-aftalen overvejer, hvordan man 
kan imødekomme kursister, der har behov for faglig supplering med SU i til-
rettelæggelser, der tidsmæssigt strækker sig længere end turboforløbene. I 
modsat fald underminerer de foreslåede SU-regler de erklærede politiske mål-
sætninger om, at alle børn og unge i Danmark skal kunne tage en relevant ud-
dannelse. 
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Reduktion i støtteperioden  
Med lovforslaget lægges der også op til at begrænse støttetiden til en uddan-
nelsesnormeret studietid. For uddannelsessøgende, der søger ind på den vide-
regående uddannelse senest 2 år efter afslutningen på den adgangsgivende ud-
dannelse, svarer støttetiden dog til den nugældende; dvs. den normerede stu-
dietid med et års tillæg, svarende til 12 ekstra SU-klip. 
 
GL gør opmærksom på, at bestemmelsen – formentlig utilsigtet – rammer ele-
ver på eux-uddannelsen. Her er den politiske målsætning bl.a., at eux-eleverne 
opnår en dobbelt uddannelse i form af en erhversuddannelse med et svende-
brev og et gymnasialt uddannelsesbevis, der sikrer, at eleverne har en bredere 
mulighed for at læse videre efter fuldført uddannelse. Uddannelsespolitisk er 
det bl.a. intentionen, at eleverne kan vælge at prøve sig selv af i håndværksfa-
get nogle år – fx som tømrer – for senere at vende tilbage til et videregående 
uddannelsesforløb, hvis det er målet for den enkelte. Antager vi, at eux-eleven 
vender tilbage efter 2½ år og gerne vil videreuddanne sig, har vedkommende 
forpasset muligheden for at oppebære 12 ekstra SU-klip. Det er en uhensigts-
mæssig konsekvens af de foreslåede regler, som er i modstrid med det uddan-
nelsespolitiske motiv og argumentet for etableringen af eux-uddannelsen. Det 
bør der rettes op på i lovforslaget. 

      
Nedsættelse af grundbeløb og reduceret satsreguleringsprocent 
GL noterer sig, at SU-aftalen reducerer grundstipendiet til alle hjemmeboende 
uddannelsessøgende og minimerer satsreguleringen af SU’en efter bestemmel-
ser om afdæmpet regulering af skattepligtige overførselsindkomster i skattere-
formen fra juni 2012. Det får naturligvis økonomiske følger for først og 
fremmest hjemmeboende. Derudover foreslås det, at tillæg til grundstipendiet 
for hjemmeboende fremover også inddrager indtægten hos den ene forælders 
ægtefælle eller registrerede partner, hvis de bor sammen. På længere sigt er 
det hensigten, at indkomstaftrapningen udvides til at omfatte samlevere i det 
omfang, der kan udvikles en afgrænsning, som kan håndteres administrativt 
og understøttes systemmæssigt. 

GL peger på, at en udvidelse af bestemmelsen til også at omfatte samlevere, 
kræver grundige overvejelser og analyser, idet en udvidelse kan få en lang 
række uhensigtsmæssige juridiske konsekvenser i definitionen af, hvad der 
skal forstås ved begrebet samlever. I sidste ende kan udvidelsen svække den 
økonomiske formåen hos den hjemmeboende og husstanden i et omfang, der 
kan underløbe den politiske målsætning om at sikre mulighed for, at alle børn 
og unge kan tage en uddannelse i Danmark.       

 

Med venlig hilsen 
Gorm Leschly 
Formand 

 


