
 

 

Ministeren 

 

 
Side 1/2 

17. januar 2022 

 

Uddannelses- og 

Forskningsministeriet 

 

Børsgade 4 

Postboks 2135 

1015 København K 

Tel. 3392 9700 

 

www.ufm.dk 

 

CVR-nr. 1680 5408 

 

Ref.-nr.  

287223  

 

  

 

Uddannelses- og Forskningsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

I brev af 20. december 2021 har udvalget efter ønske fra Victoria Velasquez (EL) 

stillet mig følgende spørgsmål: 

Alm. del spørgsmål 54 

 
Hvor meget budgetteres der med, at staten vil tjene i renteindtægter på SU låne-

ordningen i hvert af de kommende år frem til og med 2025? 

Svar 

 
På finansloven for 2022 er bevillingerne til de forventede renteindtægter og rente-

udgifter ved den ordinære lånevirksomhed opført på finanslovens § 19.82.02. For-

rentning af lånevirksomhed – studielån, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. § 19.82.02. Forrentning af lånevirksomhed - studielån 

Mio. kr. (2022-pl) 
2022 2023 2024 2025 

 Renteindtægter af misligholdt studielån, Indtægt 
550,3 594,3 641,7 692,9 

 Renteindtægter af studielån, Indtægt 
825,9 810,8 798,2 789,1 

 Forrentning af genudlån*, Udgift -22,5 52,2 40,6 130,5 

 Nettorenteindtægter 1.398,7 1.352,9 1.399,3 1.351,5 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet og finansloven for 2022. 

Anm.: *) På kontoen § 19.82.02. Forrentning af lånevirksomhed – studielån opgøres statens renteudgifter ved opta-

gelse af lån til finansiering af studielånene. Beløbet i 2022 er negativt, da den forventede genudlånsrente er negativ. 

Renteindtægterne skal ses i sammenhæng med de udgifter, der er ved udlånsord-

ningen. Ud over genudlånsrenteudgifterne og udgifter forbundet med administra-

tion af SU-låneordningen er der i forbindelse med studielåneordningen også udgif-

ter til tab og hensættelser til tab på finanslovens § 19.82.04. Tab på studiegæld. 

På kontoen opgøres udgifter til tab og hensættelser til tab på studielån og for me-

get udbetalt støtte. Tabel 2 nedenfor angiver den del af budgettet på finanslovens 

§ 19.82.04, der vedrører studielån. Det bemærkes, at budgetteringen af tab og 

hensættelser til tab er forbundet med betydelig usikkerhed. 

Offentligt
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Tabel 2. Tab på studiegæld (ekskl. udgifter vedr. for meget udbetalt støtte) 

Mio. kr. (2022-pl) 2022 2023 2024 2025 

 I alt tab og hensættelser, Udgift 842,8 851,4 860,6 870,6 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet og finansloven for 2022, § 19.82.04. 
Anm.: Tab og hensættelser vedrører både hovedstol og renter. 

 

Der er desuden udgifter til tilbagebetaling af studielån, som primært er gebyrfinan-

sieret jf. § 19.11.30. Gebyrer vedrørende tilbagebetaling af SU-gæld. Dertil kom-

mer et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, jf. § 19.11.40. Betaling for 

administration af tilbagebetaling af SU-gæld. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jesper Petersen 
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