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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven 
(Forhøjelse af fribeløb)

Akademikerne har fra Uddannelses- og Forskningsministeriet modtaget 
udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven (forhøjelse af fribeløb) til 
høring. Akademikerne har udsendt udkastet til høring i 
medlemsorganisationerne og skal på den baggrund fremkomme med 
bemærkninger.  
 
Lovforslaget har til hensigt at hæve det laveste fribeløb for studerende 
på videregående uddannelse med 4.000 kr., dvs. til 17.876 kr. pr. 
måned og tilsvarende at hæve fribeløbet for elever på ungdoms-
uddannelserne med 4.000 kr., dvs. til 13.178 kr. pr. måned.  

Akademikerne kan ikke støtte en forhøjelse af fribeløbet på ungdoms-
uddannelserne, da det vil sende et forkert signal til elever og 
arbejdsgivere om, hvor meget erhvervsarbejde en elev kan påtage sig 
og samtidig passe sin skole. En forhøjelse af fribeløbet risikerer at 
bidrage til urealistiske forventninger om omfanget af erhvervsarbejde 
med risiko for mistrivsel og frafald til følge. 

For de videregående uddannelser er Akademikerne enig i, at studiejob 
giver studerende en nyttig tilknytning til arbejdsmarkedet, og at 
studiejob har en positiv effekt på den nyuddannedes overgang til 
beskæftigelse. Men erhvervsarbejde må ikke få så stort et omfang, at 
det kan gå ud over den studerendes studieaktivitet på uddannelsen.  

Svar fra uddannelsesministeren til Folketingets Forsknings- og 
Uddannelsesudvalg (Alm. del spørgsmål 23, 15. december 2021) viser, 
at en forhøjelse af fribeløbet med 4.000 kr. vil gøre det muligt for 
studerende at arbejde 32 timer om ugen (beregnet ud fra HK-
overenskomst for studentermedhjælpere). Dog er der også grupper af 
studerende, som får en højere timeløn, og som derfor vil arbejde noget 
mindre, før de rammer det nye loft. 

Akademikerne finder, at politikerne nøje bør overveje, hvorvidt det er 
foreneligt med et fuldtidsstudium, hvis studerende påtager sig 
erhvervsarbejde af et omfang, der minder om fuldtidsarbejde.  

Akademikerne er bekymret for, at lovforslaget for visse grupper af 
studerende kan forrykke balancen mellem uddannelse og lønnet arbejde 
i forkert retning, og dermed kan bidrage til mistrivsel, forsinkelse og 
frafald.  

I svar fra uddannelsesministeren til Folketingets Forsknings- og 
Uddannelsesudvalg (Alm. del spørgsmål 33, 15. december 2021), 
nævner ministeren to undersøgelser, hvoraf den ene er fra 
Uddannelsesministeriet (2018), der viser, at studerende kan påtage sig 
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Side 2 af 2 studiearbejde af et omfang på 15–19 timer om ugen, før det risikerer at 
have en negativ effekt i form af studieforsinkelse.  

En forhøjelse af fribeløbet kan umiddelbart virke som et fin politisk 
gestus overfor de studerende. Akademikerne skal dog minde om, at 
fribeløbet sætter en begrænsning for, hvor meget den studerende kan 
arbejde ved siden af studiet, og dermed er med til at skærme den 
studerende fra eventuelle arbejdsgiverkrav om at arbejde mere. 

 
 
Med venlig hilsen 

Birgit Bangskjær 
D: 22495855 
E: bba@ac.dk 
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