
Folketingets kommunaludvalg

Folketingetskommunaludvalg har d.30.10.2013 stillet følgende spørgsmål nr. 17(alm. 
del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares.

Spørgsmålnr. 17:

”Det fremgår af et svar fra ministeren for forskning, innovation og videregående ud-
dannelser (svar på FIV alm. del - spørgsmål 42 fra folketingsåret 2011-12), at byråds-
vederlag indgår som del af egenindkomsten ved beregningen af SU, og at der ikke i 
SU reglerne er mulighed for at dispensere for vederlag modtaget i forbindelse med 
borgerligt ombud. Hvilke overvejelser giver dette ministeren anledning til? Ministeren 
bedes endvidere oplyse, om hun finder, at de eksisterende regler for modregning af 
byrådsvederlag i SU kan modvirke at unge mennesker tager aktivt del i lokalpolitik og i 
bekræftende fald, om ministeren vil tage initiativ til at tage de eksisterende regler op til 
fornyet overvejelse.”

Svar:

Reglerne om fradrag i overførelsesindkomster, herunder SU, tager ikke særlig sigte på 
vederlag for politiske hverv, men omfatter generelt skattepligtig indkomst. Reglerne får 
derved også betydning for SU-modtagere, der modtager vederlag for hvervet som
kommunalbestyrelsesmedlem og regionsrådsmedlem. Jeg synes, at det er et fornuftigt 
princip, at indkomst for politisk arbejde således ikke behandles anderledes end ind-
komst for ordinært arbejde.

Jeg bemærker i øvrigt, som det også fremgår af svaret på FIV spørgsmål 42 (alm. del) 
(folketingsåret 2011-12) fra ministeren for forskning, innovation og videregående ud-
dannelser, at der for SU-modtagere fastsættes et årligt fribeløb, som den studerende 
kan tjene, før der sker fradrag i SU’en. Størrelsen af fribeløbet varierer og forhøjes 
eksempelvis til studerende, der har børn under 18 år. 

Styrelsen for Videregående Uddannelser har oplyst, at en studerende på en videregå-
ende uddannelse, der hele året modtager SU uden særligt tillæg og derved har det 
laveste fribeløb, i 2013 kan tjene op til 108.516 kr. uden der sker fradrag i SU’en. Det 
vil f.eks. sige, at en studerende på journalistuddannelsen, der som medlem af kom-
munalbestyrelsen og økonomiudvalget i Odense Kommune samlet modtager 98.640 
kr. i årligt vederlag, ikke skal betale SU tilbage, forudsat at vedkommende ikke har 
anden skattepligtig indkomst.  

Der er i øvrigt gode muligheder for, at studerende kan framelde SU for en periode for 
på den måde at kunne forhøje fribeløbet. De SU-klip, der frameldes, kan gemmes 
med henblik på senere anvendelse, hvis uddannelsen trækker ud. 

Det er på baggrund heraf ikke min opfattelse, at SU-reglerne udgør en begrænsning i 
forhold til at lade sig vælge til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem eller regions-
rådsmedlem.
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Med venlig hilsen
Margrethe Vestager


