
 

 
 

 

København d. 13. november 2020

Til  
Sundheds- og Ældreministeriet 
Holbergsgade 6 
1057 København K 
 

Fremsendt som e-mail til sum@sum.dk med kopi til fre@sum.dk med følgende angivelse i emnefeltet ”Hø-

ring vedr. udkast til forslag til Epidemilov. Danmarks Private Skoler”. 

 
Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om epidemier m.v. 

I høringsbrev af 9. oktober 2020 anmoder Sundheds- og Ældreministeriet om eventuelle bemærkninger 
vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for mu-
ligheden til at give vores synspunkter til kende.  
 
Generelle bemærkninger 
Lovudkastet lægger op til, at den siddende regering, ministre, ministerier og andre myndigheder får væ-
sentlige beføjelser til at iværksætte indgribende foranstaltninger i relation til enkeltindivider, grupper af 
personer, organisationer, institutioner m.v. Det er bekymrende, hvis de beføjelser misbruges. Det er be-
kymrende, hvis loven kan give anledning til, at demokratiske principper og grundlovssikrede rettigheder 
sættes på spil, hvorfor det bør være det til enhver til nedsatte folketing, der vedtager nødvendige restriktio-
ner. Det er samtidig forståeligt, at myndighederne må have redskaber, herunder lovgivning, der giver mulig-
hed for at handle hurtigt, når det i forbindelse med udbruddet af en epidemi er nødvendigt at iværksætte 
yderligtgående foranstaltninger for at redde menneskeliv. Det er en svær balancegang. Det må erkendes. 
Og netop det faktum, at det er svært, gør, at der ligger et overordentligt stort ansvar på de personer, der er 
med til at formulere loven og de personer, der skal beslutte, at loven skal træde i kraft. 
 
Restriktioner i relation til skoler, daginstitutioner og andre uddannelsesinstitutioner  
Myndighederne har allerede mulighed for at iværksætte omsiggribende restriktioner i relation til bl.a. sko-
ler, daginstitutioner og andre uddannelsesinstitutioner for at undgå smittespredning. At myndighederne 
skal have den mulighed, er rimeligt. Det forekommer til gengæld ikke rimeligt, at man i forhold til ønsket 
om, at der skal ske en decentralisering af beføjelserne til at iværksætte restriktioner, vil overlade styringen 
af frie og private skoler til kommunalbestyrelserne. Foreningen ser med stor alvor på denne del af lovforsla-
get. 
 
Frie og private skoler er selvejende institutioner, hvis øverste ledelse er skolens bestyrelse. Kommunerne 
har ingen beføjelser på frie og private skoler. Derimod er frie og private skoler underlagt staten.  
Epidemiloven bør ikke indeholde elementer, der tilsidesætter normal praksis og normal styring af områder, 
når det ikke er strengt nødvendigt i forhold til lovens formål. Dette gælder også i forhold til de frie og pri-
vate skoler.  
Beføjelserne til at iværksætte restriktioner på frie og private skoler bør, når situationen har en alvor, hvor 
beslutningerne om restriktionerne ikke kan træffes på baggrund af en lokal vurdering på den enkelte skole, 
udelukkende kunne træffes af Styrelsen for patientsikkerhed og Børne- og Undervisningsministeriet. 
Ansvaret for implementeringen og efterlevelsen af restriktionerne på en fri og privat skole bør og kan kun 
være den ansvarlige bestyrelses.  
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Tilsynet med implementeringen på en fri og privat skole bør og kan udelukkende påhvile Børne- og Under-
visningsministeriet ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  
Dette beder foreningen om, at der udvises respekt for i den endelige formulering af Epidemiloven. 
 

 
 
Vi uddyber gerne vores høringssvar. 

Karsten Suhr, formand 
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