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Uddannelses- og Forskningsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

I brev af 20. marts 2018 har udvalget efter ønske fra Jens Henrik Thulesen Dahl 

(DF) stillet mig følgende spørgsmål: 

Alm. del spørgsmål 115 

 
Kan ministeren oplyse omfanget af SU-udbetalinger, som er udbetalt på et 

forkert grundlag, og om SU-styrelsen får disse udbetalinger indkrævet? 

Svar 

Til besvarelse af spørgsmålets første del om omfanget af SU-udbetalinger, der er 

udbetalt på et forkert grundlag, er der taget udgangspunkt i krav om tilbagebeta-

ling af Statens Uddannelsesstøtte (SU) rejst af Styrelsen for Institutioner og Ud-

dannelsesstøtte.  

 

Jeg henviser til mit svar på UFU alm. del spørgsmål 114 for en definition af de 

kravtyper, styrelsen fremsætter, herunder også i forhold til forståelsen af betegnel-

sen ”forkert grundlag”, som anvendes i spørgsmålet. 

 

Af tabel 1 fremgår fremsatte krav for tilbagebetaling af SU for støtteåret 2016. 

Kravene, der bliver rejst i forbindelse med kontroller af den tildelte støtte, inklude-

rer også krav for støtteåret 2016, der er rejst i 2017.  

 

Tabel 1: Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt SU-støtte, 2016. 

 Støtteåret 2016 

Støttemodta-

gere med krav 

Krav i pct. af 

støttemod-

tagere i alt 

For meget 

udbetalt 

stipendium 

Andel for meget 

udbetalt stipendi-

um i pct. af sti-

pendium i alt 

For meget 

udbetalt 

lån 

Andel for 

meget 

udbetalt lån 

i pct. af lån i 

alt 

 antal pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. 

Krav ved afbrud af uddan-

nelse, regulering af ude-

/hjemmeboende mv. 1)  39.684          8,0  218,6 

                                                 

1,1  48,3 

                                                 

1,2  

Indkomstkontrolkrav 2) 7.773         1,6  126,9 0,6  13,1   0,3  

EU-krav (kontrol af 

vandrende arbejdstagere) 2.226          0,5  43,1 

                                                 

0,2  2,2 

                                                 

0,1  

       

Total 49.067          9,9  388,7    1,9  63,7 1,6 

Anm.: Opgjort eksklusiv frafaldne krav. En støttemodtager med flere krav indgår kun en gang i totalen.  
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1) De opgjorte krav dækker også manuelle krav rejst i forbindelse med kontrol af uretmæssig opnåelse af SU-

sats for udeboende. 

2) Indkomstkontrolkravene er opgjort eksklusive procenttillægget. 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet. Oplysningerne om krav om tilbagebetaling er baseret på registre-

ne pr. februar 2018. 

 

2) Indkomstkontrolkravene er opgjort eksklusive procenttillægget. 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

 

Som det fremgår af mit svar på UFU alm. del spørgsmål 114, administrerer Udbe-

taling Danmark tilbagebetalingen af kravene. Krav, hvor tilbagebetalingen mislig-

holdes, overføres til inddrivelse hos SKAT.  

 

Der blev i 2016 samlet overført krav, hvor tilbagebetalingen var misligholdt, til 

SKAT med en resthovedstol på 169,8 mio. kr. Krav afskrives som oftest ved døds-

fald eller gældssanering. I 2016 blev der afskrevet krav for 11,7 mio. kr.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Pind 
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