
Forslag 

 

til 

 

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af § 3 i lov om ændring af lov om social service, lov om 

almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v. 
 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:  

 

I medfør af § 51 i lov nr. 1544 af 19. december 2017 om ændring af lov om social service, lov 

om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v. (Ændring af reglerne om udvidet lån til betaling 

af handicapbil, forsøg på det sociale område, stikprøvekontrol af indberetninger til Tilbudsportalen, 

forenkling af rammeaftalekonceptet og demensmærkning m.v.) bestemmes:  

 

§ 1 

 

I lov om psykologer m.v., som sat i kraft for Færøerne, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1060 af 4. 

september 2017, foretages følgende ændringer: 

 

1. I § 17, stk. 6, 5. pkt., ændres »4 øvrige medlemmer« til: »6 øvrige medlemmer«. 

 

2. I § 17 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »alle nævnets medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede« 

til: »nævnets formand eller dennes stedfortræder samt 4 af nævnets øvrige medlemmer eller disses 

stedfortrædere er til stede, dog således at mindst 2 af de tilstedeværende opfylder kravet i § 1, stk. 1, 

og at mindst 1 af de tilstedeværende har erfaring som børnesagkyndig«. 

 

§ 2 

 

Anordningen træder i kraft den 1. juni 2018. 

 
 

Givet på Christiansborg Slot, den 

 

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

 

Margrethe R. 

/Mai Mercado 

  

                                                           
1 Bestemmelsen har følgende ordlyd: "Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens § 3 kan ved kongelig anordning helt 

eller delvist sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger." 



Bemærkninger til anordningsforslaget 

Almindelige bemærkninger 

1. Formålet med anordningen og gældende ret på Færøerne 

Landsstyremedlemmet for sundheds- og indenrigsanliggender på Færøerne har anmodet om, at 

lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v., jf. 

lov nr. 1544 af 19. december 2017, for så vidt angår ændringerne i lov om psykologer m.v. (herefter 

psykologloven) bliver sat i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. 

Psykologloven blev ved anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om ikrafttræden for Færøerne af 

lov om psykologer m.v. sat i kraft for Færøerne med virkning fra den 12. oktober 2014. Ved 

anordning nr. 496 af 22. maj 2017 blev en række ændringer af psykologloven sat i kraft for 

Færøerne. 

Der er ved lov nr. 1544 af 19. december 2017 vedtaget to ændringer af Psykologloven. Ved 

anordningen sættes disse to ændringer i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske 

forhold tilsiger. 

2. Anordningens indhold 

Med anordningen foreslås ikraftsættelse af to vedtagne ændringer af psykologloven.  

Der foretages for det første en ændring af reglerne om, hvornår Psykolognævnet er 

beslutningsdygtigt. Det følger af § 17 b i lov om psykologer m.v., som sat i kraft for Færøerne, at 

Psykolognævnet er beslutningsdygtigt, når alle nævnets medlemmer eller disses stedfortrædere er til 

stede. Dette krav er i praksis fundet at være en hindring for at sikre en effektiv afvikling af 

Psykolognævnets mødeaktivitet. Det foreslås derfor, at Psykolognævnet er beslutningsdygtigt, når 

formanden eller dennes stedfortræder samt 4 ud af 6 øvrige medlemmer eller disses stedfortrædere 

er til stede. Af hensyn til at sikre tilstrækkelig sagkundskab, er det dog et krav, at mindst 2 af de 

tilstedeværende er psykologer, og at mindst 1 af de tilstedeværende har erfaring som 

børnesagkyndig. 

Der foretages for det andet en ændring af henvisningen i lovens § 17, stk. 6, 5. pkt. til antallet af 

medlemmer i Psykolognævnet udover formanden. Denne ændring blev ved en fejl ikke foretaget 

ved anordning nr. 496 af 22. maj 2017 om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om 

psykologer m.v. 

3. Forslagets økonomiske konsekvenser for færøske og offentlige myndigheder på Færøerne 

Ikraftsættelse af lovens § 3 på Færøerne vurderes ikke at have økonomiske eller administrative 

konsekvenser for færøske og danske myndigheder på Færøerne. 

4. Høring 

Et udkast til anordningen med resumé har været sendt i høring hos [ …] 



Bemærkninger til anordningsforslagets enkelte bestemmelser 

Til § 1 

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser (til § 3) i lov nr. 1544 af 

19. december 2017 om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om 

psykologer m.v. (L 12, Folketingstidende 2017-18). 

[Følgende færøske tilføjelser og ændringer er forslået i anordningsudkastet:] 

Til § 2 

Det foreslås, at anordningen træder i kraft den 1. juni 2018.  

 

 

 


