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UDKAST 

til 

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om 

psykologer m.v. 

(Udvidelse af antallet af medlemmer i Psykolognævnet) 

 

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

 

I medfør af § 31) i lov nr. 822 af 7. maj 2021 om ændring af lov om psykologer m.v. (Udvidelse af 

antallet af medlemmer i Psykolognævnet) bestemmes: 

 

§ 1 

 

I lov om psykologer m.v., som sat i kraft for Færøerne, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 807 af 20. 

juni 2018, foretages følgende ændringer: 

1. I § 17, stk. 1, ændres »1 formand og 6« til: »1 formand og 12«. 

2. I § 17, stk. 3, nr. 1-3, ændres »1 medlem« til: »2 medlemmer«. 

3. I § 17, stk. 3, nr. 4, ændres »3« til: »6«. 

4. I § 17, stk. 4, 2. pkt., ændres »Et« til: »2«. 

5. I § 17 a, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »nævnsmedlem«: », der deltager i et møde eller en skriftlig 

votering, jf. § 17 b, stk. 1,«. 

6. I § 17 b indsættes før stk. 1 som nyt stykke: 

»Ved afholdelse af møder i Psykolognævnet, herunder ved skriftlig votering i tilfælde, hvor det ikke 

forekommer rimeligt at afvente et nævnsmøde, beklædes Psykolognævnet af: 

1) Formanden eller dennes stedfortræder. 

2) 1 af de 2 medlemmer eller stedfortrædere, jf. § 17, stk. 3, nr. 1. 

3) 1 af de 2 medlemmer eller stedfortrædere, jf. § 17, stk. 3, nr. 2. 

4) 1 af de 2 medlemmer eller stedfortrædere, jf. § 17, stk. 3, nr. 3. 

5) 3 af de 6 medlemmer eller stedfortrædere, jf. § 17, stk. 3, nr. 4, hvoraf mindst 1af de 3 medlemmer 

eller stedfortrædere har erfaring som børnesagskyndig.« 

Stk. 1-3 bliver herefter stk. 2-4. 



7. I § 17 b, stk. 1, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »Psykolognævnet er«: »dog«, og efter 

»børnesagkyndig« indsættes: », jf. § 17, stk. 4, 2. pkt«. 

 

§ 2 
 

Anordningen træder i kraft den [dato og årstal]. 

 

 

Givet på [residens], den [dato og årstal] 

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

 

MARGRETHE R. 

 

1) Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning 

helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.« 

                                                           


