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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 487 (Alm. del): 

I brev af 27. september 2021 har udvalget efter ønske fra Anni Matthie-

sen (V) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) stillet mig følgende spørgs-

mål: 

Spørgsmål 487:  

Vil ministeren redegøre for omkostningerne ved at tildele både studie-

kort og ungdomskort til alle elever på STU og oplyse, hvem der har an-

svaret for at udstede kortene, og hvornår ministeren vil tage initiativ til at 

sikre, at elever på STU kan få bevilget hhv. studiekort og ungdomskort? 

Svar: 

Hvad angår ansvar for udstedelse af studiekort henvises til svar på BUU 

alm. del spm. 486. Ministeriet har ikke viden om eventuelle udgifter for-

bundet med udstedelse af studiekort til STU-elever. Det står institutio-

nerne frit for at udstede studiekort, og der er ikke nogen formkrav knyt-

tet hertil.  

 

Reglerne vedr. Ungdomskort administreres af Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har ansvaret for 

godkendelse til befordringsrabat, mens trafikselskaberne står for udste-

delse af kortene.   

 

I forhold til et udgiftsskøn for, hvad det vil koste at give STU-elever mu-

lighed for at købe et Ungdomskort med befordringsrabat, skal det bemær-

kes, at dette ikke forventes at være relevant for hele gruppen af STU-elever 

(ca. 5.500 elever i 2020), men kun for den gruppe, som har mulighed for 

at benytte offentlig transport, dvs. ikke for den gruppe, som har et særligt 

befordringsbehov og benytter sig af kommunens tilbud om hjælp til for-

nøden befordring eller befordringsgodtgørelse, jf. reglerne herom.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet kender ikke størrelsen af målgruppen 

med særligt befordringsbehov, men ministeriet forventer, at en væsentlig 

andel har behov for støtte til befordring eller ledsagelse under befordring. 
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Børne- og Undervisningsministeriet kan derfor ikke foretage et præcist 

skøn for, hvad det vil koste at give STU-elever adgang til Ungdomskort 

med befordringsrabat, dvs. til samme pris som unge på ungdomsuddan-

nelser. 

 

Som et beregningseksempel kan oplyses, at den statslige udgift til Ung-

domskort vil udgøre mellem 4,5 og 13,7 mio. kr. årligt, såfremt 1.000 og 

3.000 STU-elever vælger at benytte ordningen, samt at kommunerne fort-

sat skal finansiere den eksisterende befordringsordning.  

 

I udgiftsskønnet er det forudsat, at STU-elever ikke skal have adgang til 

den statslige ordning om befordring efter en kilometersats, samt at den 

enkelte elev selv kan vælge, om han/hun vil have et Ungdomskort eller 

benytte sig af kommunens tilbud om hjælp til fornøden befordring eller 

befordringsgodtgørelse. I udgiftsvurderingen er der ikke indregnet kom-

munale mindreudgifter til befordring eller befordringsgodtgørelse til STU-

elever samt udgifter til it-udvikling og -understøttelse, idet omfanget heraf 

er uafklaret. Skønnet er behæftet med usikkerhed. 

 

Regeringen har ikke aktuelle planer om at tage initiativ til, at alle STU-

elever kan søge om Ungdomskort med befordringsrabat. I forhold til 

studiekort opfordres de unge og deres forældre til at gå i dialog med den 

enkelte institution herom.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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