Notat: Gæld og Økonomi
Rigtig mange unge har optaget de udvidede SU-lån under corona, og flere
tager lånet hver eneste måned. I DSF ser vi med bekymring på udviklingen.
Nærværende notat peger på en række af gældens konsekvenser

Gæld påvirker livskvalitet samt fysisk og psykisk helbred
Vi ved, at økonomisk mistrivsel og betalingsproblemer påvirker livskvaliteten markant, samt
påvirker unges fysiske og psykiske helbred ("Økonomisk mistrivsel blandt unge voksne" 4950: Trygfonden og Forbrugerrådet Tænk, 2018). Derfor er det stærkt bekymrende, hvis
studerende i højere grad forgælder sig igennem denne krise, bl.a. fordi de ikke længere har
mulighed for at have et studiejob.
Studiegæld rammer mønsterbrydere hårdest
Blandt studerende, hvis forældres højest fuldførte uddannelse er grundskolen, er 33% enig
eller helt enig i, at de har mulighed for at få økonomisk støtte hjemmefra. Blandt studerende,
hvis forældre har en lang videregående uddannelse er tallet 78% (*Sammenhæng mellem
Gæld og Forældres Baggrund"; Analyse og Tal, 2015)
Flere bekymrede om økonomi og jobusikkerhed
Flere og flere studerende er bekymrede om deres økonomi. En nylig undersøgelse fra
Epinion viste, at unge generelt at bekymrede for økonomi og jobusikkerhed.
Studenterrådgivningen fortæller om flere henvendelser omkring økonomisk utryghed, samt
bekymringer om fremtiden og jobmarkedet.
Staten tjener penge på studerende
I perioden 2011 til 2016 har staten tjent 1,5 milliarder kroner i renter på SU-lån. Staten låner
pengene billigt i Nationalbanken, men låner dem videre til de studerende til fire procent i
rente. (Kilde: bl.a. DR artikel)
Unge er blevet fattigere relativt til andre samfundsgrupper
Blandt andet som følge af SU reformen, der skærer 2,2 milliarder årligt (tal fra SU reformen
med estimat for 2020 priser - ikke opdateret) - herunder 700 millioner i afdæmpet regulering
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og nedskæringen af dimittendsatsen. Grafer baseret på tal, DR fik fra Danmarks Statistik i
sommers.
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Kilde: DR udtræk fra dansk statistik. 2008 er indeks 100. Sammenligning tager ikke højde for
befolkningsstørrelse)

SU-modtagere stillet dårligere i coronakrisen
Mens uret er "sat i stå" på f.eks. dagpengesatsen, hvilket er en rigtig god ordning, har vi
endnu ikke fået en garanti for, at man kan få ekstra SU-klip for den periode, coronakrisen
varer. Det skaber utryghed, at man kun kan få en hensigtserklæring om, at hvis man søger
dispensation, kan man måske få den imødekommet fremfor ret til ekstra klip.
SU-gæld har i mange år været en stigende problematik
Udviklingen frem til i dag skyldes bl.a. den afdæmpede regulering af SU'en, og forringede
vilkår, som følge af SU-reformen. Derudover er i et vist omfang også efterdønninger fra
sidste økonmiske krise, som figurende i bunden af første side også indikerer. Derudover er
boligpriserne steget markant, som beskrevet nedenfor (Uddrag af notat fra uddannelses og
forskningsministeriet).

SU'en udgør en stor del af boligpriserne: og boligpriserne stiger hurtigt
43% af studerende bruger hele deres SU eller mere på boligudgifter, ifølge en rundspørge
lavet af Dansk Magisterforening blandt deres medlemmer, som er studerende (Dansk
Magisterforening, 2019 - se også nedenstående figur) Ifølge Boligportalen er den
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gennemsnitlige husleje for værelser og lejligheder til leje i en af de fire store studiebyer,
København, Aarhus, Odense og Aalborg, steget med mellem 22 og 34% fra 2011 til 2019. De
fleste aktører i sektoren forventer et øget optag, medførende et endnu større pres på
boligmarkedet i år.
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Se også et notat fra Dansk Byggeri her, og boligundersøgelsen fra 2016 her.

