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Sorsigvej 35 MV 6760 Ribe I : \mve\ribe. udt 2-5) Se bagest Ribe Amtskommune ha
r ved brev af 20. marts

 1995 (j.nr. 4-16-03-
13-94) anmodet Indenr

igsministeriet om en ve
jledende udtalelse

om, hvorvidt amtskomm
unen lovligt kan yde stø

tte til sygeplejer-
sker i forbindelse med 

deres uddannelse til su
ndhedsplejersker,

herunder om støtte lov
ligt kan ydes i de tilfæld

e, hvor der ikke
foreligger et ansættelse

sforhold for den pågæl
dende sygeplejer-

ske. Om baggrunden for he
nvendelsen har Ribe A

mtskommune bl.a. oply
st

følgende: "Et flertal i social- og su
ndhedsudvalget har i u

dvalgsmøde den

13. februar 1995 beslu
ttet at yde Økonomisk s

tøtte til en syge-
plejerske, der ønsker a

t uddanne sig til sundh
edsplejerske, og

som netop ikke har nog
en arbejdsgiver til at yd

e støtte. ...

Konkret drejer sagen s
ig om en sygeplejerske

, som har rettet
henvendelse til Ribe Am

t og søgt om økonomis
k støtte til dækning

af løntab under uddann
elsen til sundhedspleje

rske ved Danmarks
Sygeplejeskole. Den på

gældende arbejder for 
tiden som skolesyge-

plejerskevikar i en kom
mune. Ansættelsesforh

oldet ophører den
31. august 1995, og de

r er således ikke en ko
mmune, som kan yde

økonomisk støtte unde
r uddannelsen, som sta

rter den 1. september
1995. Sygeplejersken kan få 

uddannelsesorlov i de 
10 måneder, uddan-

nelsen varer, og amtet 
har besluttet at yde øko

nomisk støtte til
den pågældende svare

nde til differencen mell
em uddannelsesor-

lovsydelsen og sygeple
jerskens basisløn.

Begrundelsen for at yd
e denne støtte er, at de

r i Ribe Amt er
stor mangel på sundhe

dsplejersker, og der ha
r været det gennem

mange år.



Nu og i de kommende 
år vil der være et tiltage

nde stort behov
for sundhedsplejersker

 i Ribe Amt til at opfylde
 intentionerne

med sundhedsplanlæg
ningens tema "Børn og

 unge" og det tværsek-
torielle og tværfaglige p

rojekt "Sund udvikling d
e første leveår

i Ribe Amt" - begge pro
jekter med vægt på for

ebyggelse (og und-
gåelse af senere behan

dling i socialvæsenet o
g sundhedsvæsenet).

Der er således også en
 amtskommunal interes

se forbundet med, at
der uddannes sundhed

splejersker."

Ribe Amtskommune ha
r i brevet af 20. marts 1

995 gjort opmærksom

på, at beslutningen om
 at yde tilskud var bleve

t meddelt den
pågældende sygepleje

rske.

Amtskommunen har en
dvidere medsendt bl.a.

 et bilag udarbejdet af

sundheds- og forebygg
elsesafdelingen i Ribe 

Amtskommune den 9.
marts 1995 vedrørende

 sundhedsplejerskenor
meringen på landsplan

og sundhedsplejerskem
anglen. Det fremgår he

raf, at normeringen
af sundhedsplejersker 

i Ribe Amt ligger væse
ntligt under et

landsgennemsnit, og d
et oplyses, at der siden

 1974 i perioder
har været større eller m

indre mangel på sundh
edsplejersker, og

at denne mangel har væ
ret en medvirkende års

ag til den dårlige
normering i amtet. Det 

fremgår endvidere, at S
undhedsstyrelsen i

1994 i alt har givet disp
ensation fra kravet om 

sundhedsplejer-
skeuddannelse i 52 tilfæ

lde, hvoraf de 8 dispen
sationer er til-

delt personer i Ribe Am
t, mens der er givet 16 

dispensationer i
Jylland i alt. I anledning af Ribe Am

tskommunes henvende
lse anmodede Indenrig

s-

ministeriet ved brev af 
27. april 1995 Sundhed

sministeriet om en
udtalelse og herefter ve

d brev af 17. november
 1995 Arbejdsmini-

steriet om en udtalelse
 til sagen.

Sundhedsministeriet og
 Arbejdsministeriet har 

ved breve af hen-

holdsvis 7. juni 1995 og
 12. januar 1996 oplyst

, at der ikke i
den lovgivning, som he

nhører under de to min
isterier, er noget

til hinder for, at Ribe Am
tskommune yder økono

misk støtte til
uddannelse af sundhed

splejersker, som beskr
evet i amtskommunens

brev af 20. marts 1995
.



Indenrigsministeriet ha
r ved brev af 17. novem

ber 1995 endvidere
anmodet Undervisning

sministeriet om en vejle
dende udtalelse til

sagen. Undervisningsministeri
et har ved brev af 14. f

ebruar 1996 bl.a.

udtalt følgende: "For så vidt angår regle
rne om statens uddann

elsesstøtte kan vi
oplyse, at SU-reglerne 

ikke er til hinder for, at 
Ribe Amtskom-

mune yder økonomisk 
støtte til uddannelse af

 sundhedsplejersker.
Men økonomisk støtte 

fra amtskommunen vil 
udelukke, at der kan

gives SU til uddannelse
n til sundhedsplejerske

, idet uddannel-
sessøgende, der får an

den offentlig støtte, der
 tilsigter at

dække leveomkostning
erne, ikke kan få SU, jf

. § 2, stk. 1, nr,
5, i lov om statens udd

annelsesstøtte."

Indenrigsministeriets u
dtalelse:

Det tilsyn, som Indenrig
sministeriet fører med a

mtskommunerne er

et retligt tilsyn. Det bety
der, at tilsynet kun omf

atter spørgs-
mål om, hvorvidt der er

 sket en tilsidesættelse
 af lovgivningen,

herunder offentligretlige
 retsgrundsætninger, jf

. § 61 i lov om
kommunernes styrelse

 (lovbekendtgørelse nr.
 615 af 18. juli

1995). Indenrigsministe
riet kan således ikke ta

ge stilling til
spørgsmål om hensigts

mæssigheden af en am
tskommunes dispositio

-

ner, men alene til spørg
smål om dispositionern

es lovlighed.

Efter lovgivningen om o
rlov kan personer over 

25 år på visse
betingelser opnå orlov 

i op til et år til deltagels
e i visse

godkendte, offentlige u
ddannelser, herunder v

idereuddannelse til
sundhedsplejerske. Un

der en sådan orlov kan
 den pågældende oppe

-

bære en orlovsydelse, 
der ifølge § 19, stk. 3, i

 lov om orlov,
jf. lovbekendtgørelse n

r. 7 af 9. januar 1995, k
an suppleres af

den pågældendes arbe
jdsgiver med et aftalt b

eløb, uden at der
sker fradrag i orlovsyde

lsen.

Lov om forebyggende s
undhedsordninger for b

ørn og unge, jf. lov

nr. 438 af 14. juni 1995
, indeholder bl.a. følgen

de bestemmel-

ser: "S 1. Kommuner og am
tskommuner skal tilrett

elægge forebyggende
sundhedsordninger, so

m kan bidrage til at sikr
e børn og unge en



sund opvækst og skab
e gode forudsætninger

 for en sund voksentil-
værelse. Stk. 2. Kommuner og a

mtskommuner skal del
s yde en generel sund-

hedsfremmende og syg
domsforebyggende ind

sats, del en individori-
enteret indsats, der ret

ter sig mod alle børn og
 unge, samt en

særlig indsats, der spe
cielt tager sigte på de s

vagere stillede
børn og unge. S 14. Sundhedsministe

ren kan fastsætte nærm
ere regler om de kom-

munale forpligtelser eft
er denne lov, ...

Stk. 2. ... Stk. 3. Sundhedsstyrel
sen kan fastsætte regle

r om uddannelsen af

personalet 1 den komm
unale sundhedstjenest

e, og i særlige til-
fælde kan Sundhedssty

relsen dispensere fra k
ravet om ansættelse

af sundhedsplejersker. S 16. Amtsrådet og kom
munalbestyrelserne sk

al sikre en koordina-
tion af indsatsen vedrø

rende børns og unges 
sundhedsforhold i

forbindelse med vareta
gelse af opgaverne i he

nhold til denne
lov." Sundhedsministeren ha

r i medfør af den ovenf
or citerede § 14,

stk. 1, udstedt bekendt
gørelse nr. 928 af 5. de

cember 1995 om
forebyggende sundhed

sordninger for børn og 
unge. Bekendtgørelsen

indeholder bl.a. følgend
e bestemmelser:

"S 19. Amtsrådet og ko
mmunalbestyrelserne s

kal sikre en koordi-
nation af indsatsen ove

r for børn og unge ved 
i fællesskab at

etablere et samarbejde
 om indsatsen på sund

hedsområdet samt mel
-

lem sundhedssektoren
 og de tilgrænsende se

ktorer.

S 20. Amtsrådet og kom
munalbestyrelserne sk

al sikre en koordina-

tion af indsatsen vedrø
rende børn og unges s

undhedsforhold i
forbindelse med de fore

byggende helbredsund
ersøgelser i almen

praksis og virksomhede
n i den kommunale sun

dhedstjeneste.

Lov om sundhedspleje
rskeordninger, jf. lov nr

. 409 af 13. juni
1973 som senest ændr

et ved lov nr. 1024 af 1
9. december 1994,

som var gældende indt
il 1. januar 1996, pålag

de kommunerne at
ansætte sundhedspleje

rsker til at yde vederlag
sfri vejledning og

bistand med hensyn til 
sundhedstilstanden ho

s børn under den
undervisningspligtige a

lder.

Lov om offentlig sygesi
kring, jf. lovbekendtgør

else nr. 77 af

31. januar 1994 som æ
ndret ved lov nr. 1133 a

f 21. december
1994, indeholder i kapi

tel 6 a bl.a. følgende be
stemmelser om

planlægning og samarb
ejde mellem kommune

r og amtskommuner:



"S 27 a. Bestemmelser
ne i dette kapitel omfat

ter kommunernes
indsats vedrørende - Sundhedspleje - forebyggelse og sund

hedsfremme og

For amtskommunernes
 vedkommende omfatte

r kapitlet indsats vedrø
-

rende - forebyggelse og sund
hedsfremme og

S 27 b. Amtsrådet og k
ommunalbestyrelserne

 i amtskommunen skal 
i

fællesskab etablere et 
samarbejde om den am

tskommunale og den

kommunale indsats på
 sundhedsområdet sam

t mellem sundhedssekt
o-

ren og de tilgrænsende
 sektorer.

S 27 e. For hver amtsk
ommune skal foreligge

 en plan for tilret-

telæggelsen af amtsko
mmunens virksomhed 

på sundhedsområdet, d
er

omfatter 5) amtskommunens sa
marbejde med kommun

erne i amtskommunen 
og med

andre amtskommuner 
om varetagelse af sund

hedsvæsenets opgave
r,

II Orlovslovgivningen, lov
givningen om forebygg

ende sundhedsordnin-

ger for børn og unge, d
en tidligere gældende l

ovgivning om sund-
hedsplejerskeordninge

r samt lov om offentlig 
sygesikring inde-

holder ikke en regulerin
g af en amtskommunes

 adgang til at yde
økonomisk støtte til en

 sygeplejerske, som ha
r orlov til at vi-

dereuddanne sig til sun
dhedsplejerske.

spørgsmålet om lovligh
eden af en sådan amts

kommunal støtte som
f.eks. den i sagen omh

andlede, hvor der ikke 
foreligger et an-

sættelsesforhold for de
n pågældende sygeple

jerske, skal derfor
afgøres efter almindelig

e kommunalretlige grun
dsætninger om

amtskommuners opgav
evaretagelse.

En amtskommunes adg
ang til uden lovhjemme

l at gennemføre foran-

staltninger antages efte
r sådanne grundsætnin

ger bl.a. at være
begrænset af, hvad de

r traditionelt er betegne
t som et almennyt-

tekriterium. Dette kriter
ium indebærer, at en a

mtskommune som
udgangspunkt kun kan

 gennemføre foranstalt
ninger, der kommer en

bredere kreds af amtsk
ommunens borgere til g

ode.



Dette udgangspunkt in
debærer, at en amtsko

mmune normalt ikke
uden lovhjemmel kan g

ennemføre foranstaltni
nger, som udelukkende

eller 1 det væsentligste
 er motiveret i varetage

lse af individu-

elle interesser hos enk
eltpersoner.

Der henvises herved b
l.a. til Jens Garde og Jø

rgen Mathiassen,
Kommunalret, 1991, si

de 21, 30 og 40, Hans 
Gammeltoft-Hansen

m.fl., Forvaltningsret, 1
994, side 442 og 445 ff

. og Erik
Harder, Dansk Kommu

nalforvaltning II Opgav
er, 1987, side 68 ff.

og 118 ff., men dog tils
yneladende noget ande

rledes Mogens
Heide-Jørgensen, Den

 kommunale interesse,
 1993, side 285 ff.,

især side 317 f. Det omtalte almennytte
kriterium er imidlertid ik

ke udtryk for en
særlig præcis afgrænsn

ing af amtskommuners
 kompetence, og krite-

riet giver derfor ikke et 
klart grundlag for at ud

tale, om en
amtskommune lovligt k

an yde økonomisk støt
te til sygeplejerskers

videreuddannelse til su
ndhedsplejersker. Krite

riet kan dog med-
virke til en afgrænsning

 af, hvilke amtskommun
ale hensyn, der i

en samlet afvejning af 
interesser, kan begrund

e, at en amtskom-
mune lovligt kan yde de

n omtalte økonomiske 
støtte til sygeple-

jerskers videreuddanne
lse.

Det er fast antaget, at e
n amtskommune ikke u

den lovhjemmel kan
tildele ydelser til enkelt

personer, der er afgræ
nset efter øko-

nomiske eller andre so
ciale kriterier, jf. bl.a. Je

ns Garde og
Jørgen Mathiassen, Ko

mmunalret, 1991, side 
16 og 21.

Det følger af almindelig
e offentligretlige lighed

sgrundsætnin-

ger, at en amtskommun
es tildeling af ydelser ti

l enkeltpersoner
med henblik på varetag

else af en amtskommu
nal opgave skal ske

efter kriterier, der er sa
glige i forhold til det am

tskommunale
formål med tildelingen. En amtskommune kan 

således ikke uden lovh
jemmel yde støtte til

enkeltpersoners uddan
nelse eller videreuddan

nelse, medmindre der
foreligger en særlig am

tskommunal interesse 
heri.



Efter lov om forebygge
nde sundhedsordninge

r for børn og unge,
som har erstattet bl.a. l

ov om sundhedsplejers
keordninger, og

efter lov om offentlig sy
gesikring er amtskomm

unerne pålagt op-
gaver vedrørende sund

hedsfremme og sygdom
sforebyggelse, og amts

-

kommunerne skal sam
arbejde med kommune

rne om indsatsen på su
nd-

hedsområdet samt sikr
e en koordination af de

n kommunale og

amtskommunale indsa
ts på dette område.

En amtskommune har 
på den baggrund en in

teresse i, at der er et
tilstrækkeligt antal udda

nnede sundhedsplejers
ker, som vil kunne

ansættes i kommunern
e i amtet.

Det må derfor antages,
 at en amtskommune p

å visse betingelser
lovligt kan yde støtte til

 sygeplejerskers videre
uddannelse til

sundhedsplejersker, så
fremt der er mangel på

 sundhedsplejersker
i amtet, eller det kan fo

rudses, at en sådan ma
ngel vil opstå i

den nærmeste fremtid. Såfremt en amtskomm
une lovligt har ydet stø

tte til en sygeple-

jerskes videreuddanne
lse til sundhedsplejersk

e, kan almindelige
forvaltningsretlige lighe

dsgrundsætninger inde
bære, at amtskom-

munen vil være forpligt
et til også at yde støtte

 til andre syge-
plejersker med bopæl i

 amtet, som ønsker at v
idereuddanne sig

til sundhedsplejersker. I tilfælde, hvor en syge
plejerske, som ønsker 

at videreuddanne
sig til sundhedsplejersk

e, er ansat i en amtsko
mmune, kan amts-

kommunen endvidere y
de støtte til den pågæld

endes videreuddan-
nelse, når dette følger 

af de aftalte løn- og an
sættelsesvilkår

for den pågældende, e
ller i øvrigt når amtskom

munen som arbejds-

giver har en interesse h
eri.

I den foreliggende sag 
må det antages, at bag

grunden for Ribe
Amtskommunes støtte 

til en ikke-ansat sygepl
ejerskes videreud-

dannelse til sundhedsp
lejerske har været et ø

nske om at afhjælpe
den mangel på sundhe

dsplejersker, som efter
 det af amtskommunen

oplyste findes i amtet.



Ribe Amtskommune m
a således anses for før

st og fremmest at have
varetaget hensynet til e

n hensigtsmæssig gen
nemførelse af de

sygdomsforebyggende
 og sundhedsfremmend

e foranstaltninger, som
amtskommunen skal va

retage, og det samarbe
jde, som amtskommun

en

skal etablere i fællessk
ab med kommunerne o

m den amtskommunale
og den kommunale ind

sats på sundhedsområ
det.

Den omhandlede økon
omiske støtte har såled

es ikke haft til for-

mål udelukkende eller 
i det væsentligste at va

retage helt indi-
viduelle interesser, me

n har været begrundet 
i mere almene hen-

syn. Indenrigsministeriet ha
r endvidere ikke grundl

ag for at antage,

at den omhandlede stø
tte har været afgrænse

t efter økonomiske
eller andre sociale krite

rier.

Det er på den baggrun
d Indenrigsministeriets

 opfattelse, at Ribe

Amtskommune i dette t
ilfælde lovligt har kunne

t yde økonomisk
støtte til en sygeplejers

kes videreuddannelse 
til sundhedsple-

jerske. Kopi af dette brev er se
ndt til Sundhedsministe

riet, Arbejdsmi
nisteriet og Undervisnin

gsministeriet.
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2) Sundhedsministeriet
 (not. - j.nr. 95-601/06-3

)

3) Arbejdsministeriet (n
ot. - j.nr. 95-1154-209)

4) Undervisningsminist
eriet (not. - j.nr. 1996-1

350-9)

5) HUSK


