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Bemærkninger til forordningsforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 

1. Formålet med ændringsforslaget 

Landsstyret finder det uhensigtsmæssigt, at der er lovgivet om, hvilke ydelser 
sundhedsvæsenet kan stille til rådighed for pensionister, i sociallovgivningen. Derfor 
ønsker Landsstyret, at fjerne de regler i forordningen, der omhandler ydelser, 
sundhedsvæsenet kan stille til rådighed, fra forordningen om ældreinstitutioner mv. 
Regler om sundhedsvæsenets ydelser til borgere, der ikke kan klare sig selv i egen 
bolig, vil fremgå af sundhedsvæsenets lovgivning.  

 
2. Ændringsforslagets hovedindhold: 

Fjernelse af lovgivning om sundhedsvæsenet i socialvæsenets lovgivning.  

 
3. Ændringsforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Ændringsforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for det 
offentlige.  

 
4. Ændringsforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet: 

Ændringsforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for 
erhvervslivet. 

 
5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser: 

Ændringsforslaget har ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser. 

 
6. Ændringsforslagets administrative konsekvenser for borgerne: 

Ændringsforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 

 
7. Ændringsforslagets indflydelse på forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre: 



Ændringsforslaget har ingen indflydelse på forholdet til Rigsfællesskabet og 
selvstyre.  

 
8. Høring af offentlige myndigheder og organisationer med videre: 

Ændringsforslaget har været i høring hos: 

Landsstyreformandens Departement, Departement for Finanser og 
Udenrigsanliggender og KANUKOKA. 

Høringsparterne havde ingen bemærkninger. 

  

  

Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser 

Til § 1 

Til nr. 1. 

§ 1 stk. 2 fjernes, da det omhandler en ydelse, som sundhedsvæsenet skal stille til 
rådighed. Desuden fjernes tilbuddet til midlertidigt ophold på sundhedsvæsenets 
institutioner i stk. 3. 

Til nr. 2. 

I § 2, stk. 1 fjernes reglen om, at ansøgning om flytning til en institution under 
sundhedsvæsenet skal indgives til kommunalbestyrelsen i hjemkommunen. 

I § 2, stk. 3 fjernes reglen om, at ansøgning om midlertidigt ophold på en institution 
under sundhedsvæsenet skal indgives som beskrevet i stk. 1 og stk. 2. 

Til nr. 3. 

I § 3, stk. 1 fjernes reglen om, at ansøgning om flytning til en institution under 
sundhedsvæsenet behandles af et dertil nedsat tværfagligt visitationsudvalg. 

I § 3, stk. 2 fjernes reglen om, at ansøgning om midlertidigt ophold på en institution 
under sundhedsvæsenet behandles som i stk. 1. 

Til nr. 4. 

§ 6 fjernes. Reglen om, hvorledes kommunalbestyrelsen kan træffe aftale om, at 
sundhedsvæsenet kan stille plejepladser til rådighed, og hvorledes prisen herfor skal 
beregnes, vil fremgå af sundhedsvæsenets lovgivning. 



 
Til § 2 

Det foreslås, at landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2009.  

  


