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Spørgsmål 

Hvordan vil ministeren sikre, at udenlandske studerende, som ikke længere opholder sig i 

Danmark, tilbagebetaler deres danske studielån, og vil ministeren tage initiativ til at be-

grænse udenlandske studerendes adgang til at optage danske studielån? 

 

Svar 

Det ligger mig meget på sinde at sikre, at udenlandske studerende betaler deres SU-lån til-

bage, også efter at de er flyttet tilbage til deres hjemland. Og jeg forarges både som skatte-

minister og skatteborger over, at 4 ud af 10 udenlandske studerende har misligholdt SU-

lån.  

 

Jeg har derfor igangsat en undersøgelse af mulighederne for at få rettet op på vanskelighe-

derne med at inddrive studiegæld i udlandet, herunder om der kan opnås bistand til ind-

drivelse af studiegæld fra EU-lande ved et nyt direktiv eller gennem udvidelse af de gæl-

dende bistandsdirektiver, eller om der er anden EU-retlig regulering, som kan danne 

grundlag for inddrivelse af studiegæld i andre EU-lande. Herudover overvejes fx at an-

vende private inkassovirksomheder med henblik på at kontakte skyldnere i udlandet for at 

opnå frivillig betaling.  

 

Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at det fremgår af ”Aftale om styrkelse af den offent-
lige gældsinddrivelse”, der blev indgået af alle Folketingets partier den 8. juni 2017, at der 
i den kommende Gældsstyrelse oprettes en særlig enhed målrettet skyldnere med stor 

gæld over for skyldnere bosat i udlandet.  

 

Da det ligger uden for mit ressort at begrænse udenlandske studerendes adgang til SU-lån, 

har jeg indhentet bidrag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som jeg vil henholde 

mig til: 

 

”Det følger af lånebetingelserne for tildeling af SU-lån, at lånet forfalder til omgående 

indfrielse, hvis låntager bor i udlandet eller flytter dertil og ikke inden 14 dage giver Udbe-

taling Danmark, Studiegæld meddelelse om ny adresse. Når en støttemodtager ansøger 

om SU-lån, skal ansøgeren bekræfte, at han/hun har læst lånebetingelserne for at få udbe-

talt SU-lån. 

 

Studielån er en integreret del af det danske uddannelsesstøttesystem. Det følger heraf, at 

hvis en uddannelsessøgende opfylder betingelserne for at modtage SU-stipendium, så er 

den uddannelsessøgende ligeledes berettiget til at optage SU-lån. SU, herunder SU-lån, 

har karakter af en social fordel, der er underlagt et krav om ligebehandling efter Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens 

frie bevægelighed inden for unionen. Heraf følger, at det ikke er muligt at fastsætte andre 

kriterier for EU-borgeres adgang til SU-lån, end der gælder for danske statsborgere.” 
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