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Ændringsforslag til 3. behandling 

 

 

Af socialministeren 

 

Til § 1 

 

1) Indledningen affattes således: 

 ”I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009, 

som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 2 i lov nr. 316 af 28. april 

2009 og lov nr. 407 og 408 begge af 21. april 2010, og som ændres ved § 1 i 

det af Folketinget den 4. juni 2010 vedtagne forslag til lov om ændring af lov 

om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område og forældreansvarsloven (Barnets Reform), foretages følgende æn-

dringer:  ”. 

 

[Konsekvensændring som følge af forslag til lov om ændring af lov om social 

service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og 

forældreansvarsloven (Barnets Reform) L 178, som vedtaget af Folketinget 

ved 3. behandling den 4. juni 2010] 

 

2) Nr. 11 udgår. 

 

[Konsekvens af L 178] 

 

3) I nr. 14 ændres i den indledende tekst ”som stk. 3” til: ”som stk. 5”, og det 

foreslåede nye stykke betegnes som stk. 5. 
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[Konsekvens af L 178] 

 

 

 

 

 

Bemærkninger 

 

Til nr. 1 

Ændringsforslaget til indledningen er en konsekvens af, at Folketinget den 4. 

juni 2010 vedtog L 178 (Barnets Reform) ved 3. behandling.  

 

Til nr. 2 

Ændringsforslaget er en redaktionel ændring som konsekvens af Folketin-

gets vedtagelse den 4. juni 2010 af L 178 (Barnets Reform) ved 3. behand-

ling. Ved den nævnte lovs § 1, nr. 73, er servicelovens § 143 nyaffattet. Den 

foreslåede ændring af det hidtidige § 143, stk. 1, i § 1, nr. 11, i L 177 er der-

for overflødig, hvorfor § 1, nr. 11, kan udgå.  

 

 

Til nr. 3  

Ændringsforslaget er redaktionelt og en konsekvens af Folketingets vedta-

gelse af L 178 (Barnets Reform) ved 3. behandling den 4. juni 2010. Ved 

den nævnte lovs § 1, nr. 75, indsættes et nyt stk. 2 i § 148 a i serviceloven, 

og det hidtidige stk. 2 bliver stk. 3. Ved den nævnte lovs § 1, nr. 76, indsæt-

tes tillige et nyt stk. 4 i § 148 a. Bemyndigelsesbestemmelsen i det foreslåe-

de nye stk. 3 i § 148 a i § 1, nr. 14, i L 177 indsættes derfor som konsekvens 

af den nævnte lovs § 1, nr. 75 og 76, i stedet som stk. 5 i § 148 a, således at 

bemyndigelsesbestemmelsen indsættes sidst i § 148 a.    

 

 

 

Benedikte Kiær 

 

/ Eva Pedersen   


