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Bemærkninger til forordningsforslaget 

  

Almindelige bemærkninger 

  

1. Formålet med ændringsforslaget  

Landsstyret ønsker at nærmere regulering vedrørende sundhedspleje til børn og unge 
skal kunne ske i bekendtgørelsesform. Derfor foreslås det, at § 11 og § 12 i 
landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v. udgår og der skabes 
hjemmel til, at Landsstyret kan fastsætte regler om sundhedspleje i en 
bekendtgørelse. 

 
2. Ændringsforslagets hovedindhold 

Ændringsforslaget bevirker, at der skabes hjemmel til, at Landsstyret kan fastsætte 
regler om sundhedspleje i bekendtgørelsesform.  

§§ 11 og 12 ophæves, hvorefter Kapitel 4 omhandler tilbud om 
helbredsundersøgelser, sundhedspleje og vaccinationer til børn og unge og giver 
Landsstyret bemyndigelse til at udarbejde de nærmere regler herfor. 

 
3. Ændringsforslagets økonomiske og administrative konsekvenser 

Ændringsforslaget indeholder ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.  

 
4. Høring af offentlige myndigheder og organisationer m.v. 

Ændringsforslaget har været i høring hos: 

Økonomidirektoratet 
Administrationsdirektoratet 
Direktoratet for Kultur Uddannelse, Forskning og Kirke 
Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Bygder 
Familiedirektoratet 
Sundhedsvæsenets Kystledelse 



Dronning Ingrids Hospital 
Embedslægeinstitutionen 
Center for Sundhedsuddannelser (PI) 
KANUKOKA 
Sundhedskartellet (PK/PPK) 
Grønlands Lægekredsforening 
Tandlægeforeningen 
Pædagogernes fagforbund i Grønland (PiP) 
Lærernes fagforening i Grønland (IMAK) 
Grønlands Arbejdsgiverforening 
 
Høringsparterne havde ingen bemærkninger. 

  

Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser 

  

Til § 1 

Til nr. 1 og 2. 

Det foreslås, at § 10 i den gældende landstingsforordning om sundhedsvæsenets 
ydelser m.v. bliver udvidet med et nyt stykke efter stk.1, som tilbyder gratis 
sundhedspleje til børn og unge under og i den skolepligtige alder. Dette tilbud har 
hidtil været beskrevet i § 11 og § 12 som nu ophæves. 

Da det ikke er hensigten at forringe børn og unges adgang til sundhedspleje, bliver 
der i § 10 stk. 3, givet hjemmel til, at Landsstyret kan udstede en bekendtgørelse, der 
omfatter reglerne for både helbredsundersøgelser og sundhedspleje. Tidligere var der 
ikke hjemmel til, at Landsstyret fastsatte regler om sundhedspleje. Reglerne herom 
er alene fastsat i § 11 og § 12 som nu ophæves. 

  

Til § 2 

Det foreslås, at ændringsforslaget træder i kraft den 1. februar 2005. 


