
   
 

 

 

 

Indstilling fra Epidemikommissionen  
 

Emne Videreførelse og overførsel af den eksisterende kompetence til at udstede 

påbud til kommuner og regioner om størrelsen på lagre og forventet forbrug af 

bestemte typer medicinsk udstyr, personlige værnemidler og 

desinfektionsmidler fra Lægemiddelstyrelsen til Styrelsen for 

Forsyningssikkerhed. 

Anmodende minister  Justitsministeren   

 

Andre relevante 

ministerier 

- 

Problemstilling  Epidemikommissionen anmodes om at afgive indstilling til fastsættelse af regler, 

der vil være en delvis videreførelse af gældende regler og en overførsel af reglerne 

fra Sundhedsministeriet til Justitsministeriets område:   
Videreførelse og overførsel af kompetence til at udstede påbud til kommuner og 

regioner 

 

Justitsministeriet skal anmode om, at Epidemikommissionen indstiller, at Styrelsen 

for Forsyningssikkerhed kan påbyde regioner og kommuner at indberette 

oplysninger om størrelsen af lagre af bestemte typer medicinsk udstyr, personlige 

værnemidler og desinfektionsmidler samt forventet lagerbeholdning med henblik 

på at sikre forsyningen af disse.  

 

Justitsministeriet skal derudover anmode om, at der indstilles en 

gyldighedsperiode på 6 måneder. Dette skyldes, at sikring af forsyningssikkerheden 

af de omhandlede varer forudsætter tilrettelæggelse af processer af en længere 

varighed end 4 uger. Det bemærkes i den forbindelse, at der alene videreføres en 

påbudskompetence over for offentlige (regionale og kommunale) aktører, og at 

der i øvrigt er tale om videreførelse af gældende regler. Endelig bemærkes det, at 

i det omfang, der i løbet af de 6 måneder måtte vise sig ikke længere at være behov 

for påbudskompetencen, så vil bekendtgørelsen kunne ophæves på et tidligere 

tidspunkt. 

Epidemikommissionens 

indstilling 
Epidemikommissionen indstiller, at videreførelse og overførsel af kompetence til 

at udstede påbud til kommuner og regioner gennemføres.  

 

Epidemikommissionen kan tilslutte sig, at der fastsættes regler om særlige 

foranstaltninger mhp at sikre overblik og planlægningen af særlige nødvendige 

varer i situationer med udbredelse af eller fare for udbredelse af en 

samfundskritisk sygdom, herunder covid-19.  

 

Epidemikommissionen noterer sig, at såvel hjemmelsspørgsmålet som den 

længere gyldighedsperiode virker fornuftigt i forhold til at kunne tilrettelægge 

effektive processer (fx indkøbsplanlægning, udbud mv), set i lyset af at i det 

omfang, der i løbet af de 6 mdr. måtte vise sige ikke længere at være behov for 

påbudskompetencen, så vil bekendtgørelsen kunne ophæves på et tidligere 

tidspunkt. 
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