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Høring over udkast til forslag til lov om ændringer af SU-loven
Dansk Magisterforening har modtaget høring over udkast til forslag om lov om ændring af SU-loven og har
følgende bemærkninger til forslagets to hoveddele: handikaptillæg til uddannelsessøgende i
erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb.
Handikaptillæg til uddannelsessøgende i erhvervsuddannelse
Dansk Magisterforening støtter den del af lovforslaget, da det er vigtigt at ligestille uddannelsessøgende i
erhvervsuddannelserne med øvrige uddannelsessøgende, og derfor skal uddannelsessøgende på
erhvervsuddannelserne, der har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse naturligvis også have
mulighed for at modtage et tillægsstipendium.
Forhøjelse af fribeløb
Dansk Magisterforening mener ikke, at en forhøjelse af det månedlige fribeløb med 1.000 kr. er
hensigtsmæssigt, da det betyder, at studerende tilskyndes til at arbejde mere ved siden af deres
fuldtidsstudie.
I lovforslaget fremstilles en forhøjelse af fribeløbet som ”mere frihed og fleksibilitet” til studerende, men
det harmonerer dårligt med alle de studierelaterede rammer, som er politisk bestemt. Dansk
Magisterforening er som udgangspunkt positiv i forhold til forslag, som giver mere frihed til de studerende.
SU er dog hovedindtægtsgrundlaget for de studerendes økonomi, og det er en forudsætning for at
modtage SU, at den studerende er studieaktiv.
Samtidig er der en udtalt politisk forventning om, at studerende bruger mindst 43 timer om ugen på deres
studier, og at undervisningen tilrettelægges derefter. Den forventning efterlader ikke megen plads til, at
studerende kan arbejde yderligere. Det er derfor problematisk, hvis den studerende presses til at bruge for
meget tid på andet end studiet og den grundlæggende fordybelse i de enkelte fag.
Det pres kan også komme fra arbejdsgiver, som ofte fastsætter timetallet på studiejobs efter, hvor meget
de studerende må tjene ved siden af SU’en. Det er derfor ikke et valg og en mulighed, som studerende selv
kan træffe.
Mange undersøgelser – bl.a. en undersøgelse som Dansk Magisterforening foretog i forbindelse med
studiestarten i 2018 – viser, at stress og en stresslignende tilstand er udbredt blandt de studerende.
Således har mere end hver tredje studerende i løbet af sidste semester oplevet generel stress, som ikke
afgrænser sig til eksamensperiode eller særlig hård tid på studiejobbet.

Dansk Magisterforening mener, at studerende først og fremmest skal koncentrere deres tid om studiet, og
netop derfor er det vigtig at få SU under hele uddannelsen. Dansk Magisterforening underkender ikke, at et
studierelevant job er et godt supplement, der kan give den studerende mulighed for at få en relevant
praksiserfaring under studiet, ligesom et fagligt relevant studiejob kan lette dimittenders vej til
arbejdsmarkedet. Det må bare ikke ske på bekostning af prioritering af studiet, og derfor er en hævelse af
fribeløbet den forkerte vej at gå.
Hvis der er politisk vilje til at bruge skattepolitikken til at forbedre forholdene for de studerende, ville et
fradrag for indkøb af bøger, materialer og lignende betyde en økonomisk lettelse for de studerende uden at
øge deres arbejdsbelastning.
Endelig finder Dansk Magisterforening, at forhøjelsen af fribeløbet og indførelse af den såkaldte etårige
overbygningsuddannelse ved universiteterne undergraver muligheden for den faglige fordybelse, som er
fundamentet for universitetsuddannelser på højeste niveau. Det er afgørende, at Danmark også i fremtiden
har de bedst uddannede til at levere løsninger for Danmark og danske virksomheder.

