5. oktober 2010

EM 2010/20

BETÆNKNING
afgivet af Sundhedsudvalget
vedrørende
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer

Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Sundhedsudvalget i Inatsisartut har under behandlingen senest bestået af:
Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne
Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut
Sundhedsudvalget i Inatsisartut har efter 1. behandlingen gennemgået lovforslaget.
Forslagets indhold og formål
Lovforslagets formål er, at give Naalakkersuisut bemyndigelse til, at fastsætte nærmere regler
for psykologer og sundhedsfaglige personer. De nærmere bestemmelser kan indeholde bestemmelser om titelbeskyttelse, psykologers og sundhedspersonernes pligter, patienternes
rettigheder, tilsyn, sanktionsbestemmelser og andre forhold af betydning for sundhedspersoner og psykologer i forbindelse med udøvelsen af deres faglige virksomhed.
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Inatsisartut 1. behandling af lovforslaget
Lovforslaget, som var fremsat af Naalakkersuisut, blev overvejende positivt modtaget af partierne, og henvist til udvalgsbehandling.
Inuit Ataqatigiit var overordnet enig i lovforslaget fra Naalakkersuisut, og mente i øvrigt, at
oprettelsen af de lokale forebyggelsesudvalg var hensigtsmæssigt, da de lokale myndigheder
bedst kan afveje løsninger på opståede problemer i fællesskab.
Siumut var grundlæggende enig i lovforslaget fra Naalakkersuisut. Dog vil Siumut gøre opmærksom på, at landslægeembedet indhenter psykologisk/psykiatrisk konsulentbistand i forbindelse med behandling af klager inden for dette område.
Demokraterne var stort set enige i lovforslaget fra Naalakkersuisut, men henviste til
Naalakkersuisut udmelding om, at der ikke fandtes så mange alternative behandlere.
Demokraterne mente, at mange syge patienter vælger at få alternativ behandling.

Atassut var generel enig i lovforslaget fra Naalakkersuisut, og fremhævede det som særligt
positivt, at idømte bøder tilfalder Landskassen.

Høringssvar
De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med formkravene fra Formandskabet i Inatsisartut. Høringssvarene er taget til efterretning.

Den tekniske udformning af lovforslaget
Udvalget har fra Inatsisartuts Lovtekniske Funktion modtaget et notat vedrørende mangler og
uhensigtsmæssigheder i lovforslaget. Notatet er vedlagt nærværende betænkning som bilag.
Udvalget konstaterer med tilfredshed, at Naalakkersuisut ved et rettelsesblad har i væsentlig
grad har rettet forslaget i overensstemmelse med notatets anbefalinger. Giver rettelsesbladet i
øvrigt anledning til problemer i forhold til det lovtekniske notat vil Udvalget få påpeget dette
inden den afsluttende behandling af forslaget.
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Forslagets økonomiske konsekvenser
Det er under forslaget almindelige bemærkninger angivet, at der ikke er økonomiske konsekvenser ved tiltrædelse af forslaget. Udvalget finder det foreliggende grundlag ikke anledning
til at anlægge en anden vurdering. Udvalget har således tillid til, at Naalakkersuisut har undersøgt dette spørgsmål grundigt, og at ingen mulige afledte økonomiske konsekvenser vil kunne
forekomme. Skulle forslaget mod forventning alligevel vise sig at medføre yderligere udgifter
for de offentlige kasser, vil disse udgifter skulle afholdes indenfor de i forvejen afsatte bevillinger, hvilket i givet fald må medføre nedprioritering af andre tiltag.

Udvalgets behandling af lovforslaget
Sundhedsudvalget finder lovforslaget fra Naalakkersuisut imødekommende i forhold til den igangværende sundhedsreform, som træder i kraft 1. januar 2011.
Sundhedsudvalget har imidlertid bemærket, at Naalakkersuisut fremkom med følgende udmelding i bemærkningerne til forslaget:
” Det bemærkes, at der p.t. alene er meget få alternative behandlere i Grønland. Det findes
hensigtsmæssigt at vente med at regulere området i det omfang, det må anses for nødvendigt.
Det bør endvidere overvejes, om Departementet for Sundhed er rette instans til at regulere
området.”
Et enigt Sundhedsudvalg henstiller til, at Naalakkersuisut fremsætter forslag om mhp., at regulere området for alternative behandlere. Sundhedsudvalget skal i denne sammehæng henstille til Naalakkersuisut om tilkendegivelse af, således udøvere af alternativ behandling og
brugere af alternativ behandling kan indrette sig i forhold til en regulering af området.
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På dette grundlag indstiller Sundhedsudvalget forslaget godkendelse til i den foreliggende form.

Med disse bemærkninger skal Inatsisartuts Sundhedsudvalg overgive lovforslaget til 2. behandling i Inatsisartut.

Debora Kleist,
Næstformand

Astrid Fleischer Rex

Malik Berthelsen
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