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Verdens bedste SU-system 
  
Danmark er det land, hvor vi bruger flest penge på uddannelsesstøtte (SU) målt på andelen af 
bruttonationalproduktet (samfundskagen). I Danmark får en typisk studerende ca. 5.300 kr. om måneden. Til 
sammenligning får man i Norge ca. 2.600 kr. om måneden, mens man i Finland får ca. 3.700 kr. og i Sverige 
godt 1.500 kr. I alt bruger vi 15 mia. kr.om året på SU. Derfor er det beklageligt, at danske studerende er 
blandt dem, der bliver senest færdige med deres uddannelse. Vi har ellers hårdt brug for veluddannede 
unge, der kan være med til at skabe fremtidens vækst og velfærd. På denne baggrund glæder jeg mig meget 
over regeringens nye udspil til en SU-reform, der understøtter, at flere får en uddannelse og at flere gør 
uddannelsen færdig tidligere. Blandt elementerne i reformen er, at SU'en begrænses til den normerede tid 
for de enkelte uddannelser. Dermed tilskyndes alle unge til at tage et selvstændigt ansvar for at hænge i 
med studierne og blive færdige til tiden. Desuden lægges der op til at hæve fribeløbet med 2.500 kr. pr. 
måned fra 2013, så de unge får mere frihed til at arbejde sideløbende med studierne, uden af blive trukket i 
SU. Der foreslås også en afskaffelse af de såkaldte cafepenge for hjemmeboende, men på en måde, så der 
fortsat kan ydes støtte til unge fra hjem med økonomisk trange kår. De herved frigjorte 650 mio. kr. om året 
bruges til et løft i folkeskolen. Desuden afsættes en pulje til målrettet støtte til unge med lang transport til 
nærmeste ungdomsuddannelse - til gavn for unge med bopæl i tyndt befolkede egne. Jeg håber, at et bredt 
politisk flertal i folketinget i de kommende uger indgår en aftale, der gør et af verdens mest gavmilde SU-
systemer til et af verdens bedste. 
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