
1952 
Den første støtteordning 
- Ungdommens 
Uddannelsesfond
Den første støtteordning 
”Ungdommens uddannel-
sesfond” indføres i 1952 
med statslige stipendier 
og lån til studerende ved 
universiteterne mv. 

1970 
Statens uddannelsesstøtte 
Von Eyben-betænkningen (1968) 
danner grundlag for oprettelsen af 
Statens Uddannelsesstøtte, der ud-
betales for første gang i 1970 efter 
objektive kriterier og med følgende 
mål, der fortsat definerer SU-lovens 
hovedformål: 
- Ingen skal af økonomiske grunde 

forhindres i at få den uddannelse, 
som den unge har lyst og evner til 

- Det skal blive muligt at begrænse 
nødvendigheden af erhvervsar-
bejde under uddannelsen til et 
sådant omfang, at det ikke virker 
hæmmende på studieaktiviteten i 
uddannelsesperioden. 

1988 
SU-klippekort
Andel del af SU-reformen ved-
tages og klippekortsystemet 
indføres. Aldersgrænsen for 
forældreafhængighed sættes 
ned til 19 år. Statsgaranti for 
lån i pengeinstitutter ophæ-
ves. SU-stipendierne forhøjes 
væsentligt fra 32.000 kr. til 
41.000 kr. for hjemmeboende 
og fra 42.500 kr. til 67.100 kr. for 
udeboende (2018-prisniveau). 
Mulighed for at fravælge klip og 
modtage dobbeltklip og 12 eks-
tra klip ved ikke beståede prø-
ver og afbrudt uddannelse.

1995 
6-års støtteramme og decentralisering
Ny lovtekst om statens uddannelsesstøt-
te, der fortsat er gældende. Klippekortet 
udvides til 6 års videregående uddannel-
se, og ungdomsuddannelser tages sam-
tidig ud. Der indføres grundstipendium i 
ungdomsuddannelserne til unge, der er 
fyldt 18 år. Mulighed for dobbeltklipord-
ning ved fødsel/adoption. Et mere enkelt 
og forståeligt støttesystem gennem bl.a. 
decentralisering af SU-opgaver til ud-
dannelsesinstitutionerne.

1986 
Støtteharmonisering, fribeløb og 
egenindkomst
Første del af en SU-reform vedtages 
med mål om ensartede støttevilkår for 
unge i og uden for uddannelsessyste-
met. Aldersgrænsen for forældreaf-
hængig støtte nedsættes til 20 år og 
der skabes mulighed for, at uddannel-
sesstøtten i større omfang kan bruges 
til uddannelser i udlandet. Uddannel-
sesstøtte kunne nu gives både i form 
af stipendier, lån og statsgaranti for 
lån i pengeinstitutter. Der indføres to 
nye begreber ”Fribeløb” og ”egenind-
tægt”.

2008 
Ophør af dobbeltklipordningen, 
obligatorisk digital ansøgning 
og fleksible studielån
Forhøjelser af det laveste må-
nedsfribeløb på videregående 
uddannelser, handicaptillægget 
og stipendietillægget til sam-
boende forsørgere, og SU til for-
beredende voksenundervisning 
(FVU) og til almen voksenud-
dannelse (avu). Ophør af dob-
beltklipordningen, digitalisering 
af SU-administrationen, selv-
betjeningssystemet minSU og 
meddelelser om SU i elektronisk 
form. Fleksibel låneordning.

2003 
Handicaptillæg 
Der indføres handicaptillæg 
– et tillæg til uddannel-
sessøgende i videregående 
uddannelser, som på grund 
af varig fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse har 
meget betydelige begræns-
ninger i evnen til at påtage 
sig erhvervsarbejde.

2013 
Reform af SU-systemet og rammerne for 
studiegennemførelse (Fremdriftsreform)
Syv tiltag til reform og målretning af SU-systemet 
med bl.a. SU i op til 12 måneder ud over normeret 
tid ved start på videregående uddannelse inden 
for 2 år efter adgangsgivende eksamen, højst fem 
ungdomsuddannelser med SU, harmonisering af 
satsen for SU til hjemmeboende, afdæmpet re-
gulering af SU, forhøjelse af satsen for fribeløb og 
bonus til studerende, der bliver færdige på under 
normeret studietid.

1960 
Udvidet modtagerkreds  
og statsgaranti
Kredsen af studerende, der 
kunne komme i betragtning 
og beløbsrammen blev udvi-
det, så elever i folkeskolens 
8.-10. klasse, realklasser, 
gymnasier og lærlinge også 
kunne modtage støtte. 
Statsgaranti for studielån i 
pengeinstitutter.

2004 
Forsørgertillæg og ændring i SU-satsen 
for hjemmeboende
Tillægsstipendium til enlige forsørgere og 
tillæg til samboende forsørgere, der begge 
modtager SU. Supplerende studielån for 
forsørgere. Grundstipendiet reduceres med 
hjemmeboendesats for uddannelsessøgen-
de på 18 og 19 år på ungdomsuddannelser.


