
 
   

 
Spørgsmål om studie- og ungdomskort på STU-
uddannelser

 

Kære Birgitte

Du har den 20. juni 2022 via din medlemssekretær stillet følgende 
spørgsmål til forvaltningen om studie- og ungdomskort på STU-
uddannelser:

Birgitte Kehler Holst (Å) ønsker svar på følgende spørgsmål om studie- 
og ungdomskort på STU-uddannelser:
 

1. Hvilke tiltag gør Københavns Kommune sig på nuværende 

tidspunkt, for at sørge for eller afholde udgifterne til fornøden 

befordring af unge, som har et særligt behov for befordring mellem 

hjem og skole?

2. Hvilke overvejelser gør man sig i Københavns Kommune for at sikre 

ligestilling mellem STU og ungdomskortgodkendte uddannelser, 

hvad angår studiekort og ungdomskort?

3. Hvilke redskaber har Københavns Kommune til at modarbejde den 

forskelsbehandling, der finder sted mellem STU og 

ungdomskortgodkendte uddannelser?

 

Baggrund for spørgsmål

Alternativet er bekymrede over, at STU-elever bliver forskelsbehandlet i 

uddannelsessystemet, fordi de hverken er godkendte til studiekort eller 

ungdomskort. Ifølge regeringen er det op til det enkelte 

uddannelsessted at udstede studiekort samtidig med at STU ikke er 

blandt de uddannelser, der er godkendt til ungdomskort. Dermed kan 

STU-elever kun købe sig til ungdomskort uden den rabat, andre 

studerende får. Den højere pris for STU-elever skal ses i lyset af, at 

kommunerne i dag har pligt til at sørge for eller afholde udgifterne til 

fornøden befordring af unge, som har et særligt behov for befordring 

mellem hjem og skole. Alternativets bekymring tager udgangspunkt i 

Autisme Ungdoms opråb på vegne af STU-elever.
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Besvarelse
 
Ad 1
Københavns Kommune afholder som udgangspunkt alle udgifterne for 
de unge på STU, der har et særligt behov for befordring. Afgørelser om 
behovet for befordring træffes på baggrund af konkrete sagkyndiges 
udtalelser om den unges befordringsbehov inden uddannelses starter.
 
Unge, der har over 22 kilometer til og fra deres uddannelsessted, dvs. 
over 11 kilometer hver vej, får refunderet alle transportudgifter af 
kommunen.
 
De københavnske unge på STU, der er over 18 år, modtager desuden via 
deres forsørgelsesgrundlag i Jobcenter København (uddannelseshjælp 
svarende til SU-satsen) et specifikt månedligt ekstra tilskud på 495 
kroner til dækning af deres transportudgifter efter § 76 i Lov om Aktiv 
Beskæftigelsesindsats (LAB).
 
Ad2
Københavns Kommune gør sig ikke overvejelser om at sikre ligestilling 
mellem STU og ungdomskortgodkendte uddannelser, hvad angår 
studiekort og ungdomskort. Der foreligger et ministersvar på 
problemstillingen: 
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/BUU/spm/486/index.htm.
 
Undervisningsministeren beskriver i sit svar, at det er korrekt, at STU 
ikke er en af de ungdomsuddannelser, der er godkendt til ungdomskort 
efter reglerne om befordringsrabat. Dette skal ses i lyset af, at 
kommunen i dag allerede har pligt til at sørge for eller afholde 
udgifterne til fornøden befordring af unge med særlige 
befordringsbehov mellem hjem og skole, hvorfor der allerede i dag 
eksisterer en række muligheder, relateret til elevernes transport.
 
Ad3
Kommunen har ikke redskaber til at ændre på den nuværende praksis.
 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/BUU/spm/486/index.htm
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