
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 22. maj 2017 stillet følgende spørgs-

mål nr. 7 (L 209 – Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis) til 

sundhedsministeren, som hermed besvares.   

 

Spørgsmål nr. 7:  

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 19. maj 2017 fra Thomas Birk 

Kristiansen, jf. L 209 - bilag 6.” 

 

Svar: 

Alment praktiserende læge Thomas Birk Kristiansen har rettet henvendelse dateret 

den 19. juni 2017 [rettelig 19. maj 2017] til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 

om lovforslaget. I henvendelsen anfører Thomas Birk Kristiansen, at han  ikke finder, 

at L 209 er udtryk for god lovgivningsskik, da lovforslaget forlænger økonomiproto-

kollatet på ubestemt tid uafhængig af, at den gældende aftale om Overenskomst for 

almen praksis fortsat er gældende, samt at lovforslaget er i strid med Grundloven, da 

det efter hans opfattelse er udtryk for ulovlig ekspropriation. 

 

Først og fremmest finder jeg anledning til at pointere, at regeringen naturligvis ikke 

fremsætter lovforslag, som er i strid med Grundloven. Når vi udarbejder lovforslag, 

sikrer vi os, at lovforslaget holder sig inden for rammerne heraf.  

 

Jeg er derfor ikke enig i Thomas Birk Kristiansens påstand om, at lovforslaget er ud-

tryk for ulovlig ekspropriation.  

 

Med lovforslaget foreslår regeringen en midlertidig, teknisk forlængelse af økonomi-

protokollatet for almen praksis med det formål at give parterne den fornødne tid til 

at forhandle en ny overenskomstaftale på plads.  

 

Der er alene tale om en forlængelse af økonomiprotokollatet i tidsmæssig hen-

seende, hvorimod der ikke sker indholdsmæssige ændringer i forhold til den økono-

miske ramme eller andre indholdsmæssige ændringer.  

 

Forlængelsen af økonomiprotokollatet for almen praksis ved lov indebærer med an-

dre ord, at de rettigheder og pligter, der følger af det gældende økonomiprotokollat, 

fortsætter uændret.  

 

En forlængelse af økonomiprotokollatet ved lov vil sikre, at de samlede offentlige ud-

gifter til sundhedssektoren holdes inden for ansvarlige økonomiske rammer.  

 

I forhold til den foreslåede ophørsbestemmelse, hvorefter sundhedsministeren be-

myndiges til at fastsætte tidspunktet for lovens ophør, kan jeg bemærke, at der i 

praksis er tale om en klausul, der sikrer, at loven ophæves, så snart en ny aftale om 

overenskomst om almen praksis er indgået og trådt i kraft.  
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Side 2 

 

Jeg kan hertil henvise til besvarelsen af SUU L 209 - spørgsmål nr. 3.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Louise Filt 

 


