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Høringssvar over ændring af SU-bekendtgørelsen
MVU-netværket (Lærerstuderendes Landskreds, Sygeplejestuderendes
Landssammenslutning, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, og
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende) og Danske Studerendes
Fællesråd takker for muligheden for at indgive høringssvar.
Overførelse af opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark
Vi finder ingen bemærkninger til dette afsnit.
Ændringer af regler om adgang til SU på baggrund af EU-retten
Det er vigtigt at SU-systemet bibeholder sin legitimitet og at den brede befolkning har
tillid til systemet.
Vi stiller os dog undrende over, at retten til SU bortfalder for allerede indskrevet
studerende, hvis forældrene ophører med at være arbejdstagere i Danmark. Vi mener
at det fortsat skal være muligt at gennemføre sin uddannelse og modtage SU,
uafhængigt af, om forældrene fortsat er bosat i Danmark.
Ligeledes mener vi, at man fortsat skal kunne modtage SU, selvom man bliver skilt fra
sin ægtefælle under studiet.
Afskærer man uddannelsessøgende for at modtage SU på baggrund af ophørt
ægteskab eller ændret status for forældrene, risikerer man, at den
uddannelsessøgende falder fra uddannelsen, hvilket vil være et tab for den enkelte
studerende såvel som for samfundet.
Det bør også overvejes, hvor stort behovet for denne ændring reelt er. Det er ikke
vores vurdering, at dette omhandler særligt mange studerende. Dog vil det have
enorme konsekvenser for uddannelsesmulighederne for de studerende, der bliver
ramt af det. Derfor opfordrer vi også til at det monitoreres fremadrettet.
Dokumentationskrav ved tildeling af SU med udeboende sats
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Det er essentielt at reglerne om hvordan den konkrete vurdering foretages bliver
præciseret (f.eks. i en vejledning), således at SU-modtagerne undgår at komme i
knibe. Derudover skal man tage højde for, at der fortsat er nogle studerende som ikke
betaler husleje gennem digitale pengeoverførsler og derfor bør en kvittering for
husleje også gælde som dokumentation. Yderligere kan der være nogle studerende
som bor sammen, og hvor den ene betaler husleje og den anden betaler andre faste
udgifter. Det er her vigtigt, at de studerende ikke kommer i klemme ved
dokumentationskravet, af denne grund.
Frister for indsendelse af dokumentation ved uddannelse i udlandet
Erfaringer fra praksis fortæller os, at det nogle gange, kan tage længere tid, for
uddannelsesinstitutionerne at tilsende de studerende, deres eksamensbevis (eller
anden dokumentation) ved afslutning af et studie. Dette skyldes ofte ikke den
studerendes manglende vilje til at indlevere dokumentation, men det at det
administrative system ikke leverer dokumentation med så kort varsel. Det skal derfor
ikke lægge den studerende til last, at der er administrative barrierer. Derfor ser vi
gerne, at man bibeholder grænsen på 6. måneder.
Præcisering af reglerne om fremmødekontrol
Vi finder ingen bemærkninger til dette afsnit.
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