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Debatlederen, justitierådet Henrik Grönqvist, Finland:

Välkomna till dagens förhandlingar. Själva ämnet skall jag inte ens försöka preli-
minärt presentera här, det överlåter jag till Leif Sevón. Jag konstaterar bara att
ämnet kanske inte är rent juridiskt som diskussionsämnena oftast brukar vara vid
våra möten, det är ett modernare ämne som vi i dag ger oss i kast med än den
klassiska juridiken.

Referenten, överdirektör Leif Sevon, Finland:

Den här diskussionen skall enligt rubriken gälla informationsbehov och infor-
mationsmetoder beträffande lagstiftningen. Det framgår av uttrycket lagstiftnin-
gen att tanken inte är att diskutera möjligheten att tillhandahålla kunskap om
rättsväsende i allmänheten till exempel inom ramen för skolundervisningen. Det
skulle föranleda en analys av ett alldeles annat slag än den som åtminstone jag er
kapabel till och skulle innebära att också diskussionen skulle bli ännu mera mång-
facetterad än vad ämnet redan inbjuder till. Det är inte heller tanken att ta upp
frågan om juridisk rådgivning i konkreta saker. Ämnet är alltså inte avsett att dra
i tvivel ändamålsenligheten i det nuvarande advokatväsendet och rättshjälp be-
träffande rådgivning i konkreta saker till enskilda medborgare och företag. Det
som återstår efter att jag gallrat bort sådant som andra kan bättre är frågan om in-
formation om lagstiftningen. Jag har valt att lägga huvudvikten vid information
om ny lagstiftning.

Ny lagstiftning kan ha två syften. Ett syfte är att förändra ett rådande tillstånd.
Det skall den här debatten hoppeligen huvudsakligen gälla. Det andra syftet är
att ge intryck av att man ändrar ett rådande tillstånd fastän man egentligen till
varje pris vill förhindra att en verklig förändring sker. Det är för mig ett olösligt
problem om man skall beskriva behovet att informera om att ny lagstiftning gen-
omförts, kanske efter en hård offentlig debatt, men egentligen har till syfte att
förhindra att någonting som helst skall ske. Den problematiken får man lämna till
dem som beslutar om sådan lagstiftning.

Alla våra rättsordningar bygger i dag på förutsättningen att okunskap om inne-
hållet i rättsreglerna ändast undantagsvis utgör en ursäkt för brott mot regler.
Trots det är det vanligt att rättsreglerna utformas så att rättssubjekten själv måste
skaffa sig kunskap om reglerna vid risk att de inte kommer i åtnjutande av rättig-
heter eller att de förlorar rättigheter om de inte själv reagerar. Om det här är ut-
gångspunkten är det rimligt att samhället från tid till annan ställer sig själv frågan



202 Leif Sevón

om det sätt på vilken rättsregler och kunskap om dem tillhandahålls är ända-
målsenligt med hänsyn till möjligheter och önskvärdhet att upprätthälla lagstift-
ningen.

Det är klart att en debatt av det slaget aldrig kan gälla mera än möjligheten att
tillhandahålla kunskap. Ett samhälle där medborgarna skulle tvingas att ta del av
den kunskap som står till deras förfogande är ett samhälle av annan typ än vad vi
känner till. Utgångspunkten måste också vara att det är omöjligt att tillhandahål-
la information om ny lagstiftning på det sättet att alla i samhället kan tillgodogöra
sig den. Men tills vidare är det inte möjligt att avstå från den utgångspunkt som vi
lever med att publiceringen av en författning skapar en tillräcklig grund för an-
tagandet att kunskap skall föreligga.

Om man sedan ser på ny lagstiftning så är det svårt att formulera en generell
regel om behovet att informera om den. Det framgår av referatet att lagstiftning
kan ha många olika syften och en stor del av det som formellt betecknas som lag
inte alls kräver någon information. Medborgarna har inte något särskilt behov att
känna till ett ägobyte mellan den finska staten och en kommun. Den typen av lag-
stiftning och därmed relaterad lagstiftning upptar faktiskt en betydande del av det
som publiceras i författningssamlingen. Det innebär att en analys av behovet att
informera måste ske från fall till fall. När man noterar det så fäster man sig vid
den paradoxen att medan det i dag i alla nordiska länder krävs att man skall infor-
mera om ekonomiska implikationer som ny lagstiftning medför så har ingen ännu
dristat sig att ställa det kravet att man skall diskutera hur kunskap om lagstift-
ningen skall spridas. Teorien om att författningssamlingen slits dagligen i varje
dygdig medborgares hand är fortfarande den rådande.

Det här innebär att man i varje beredning av lagstiftning borde överväga en
lång räcka frågor. Ett första krav är att man kan identifiera den eller de målgrup-
per som lagstiftningen riktar sig till. Och när man har gjort det så måste man
överväga frågan om målgruppens sammansättning redan i och för sig skulle föran-
leda frågan huruvida lagstiftning är det mest ändamålsenliga sättet att åstad-
komma det resultat man eftersträvar eller om samma målsättning kan nås på an-
nat sätt, till exempel enbart genom information.

Den andra frågan man måste ställa sig utgående från målgruppen är om mål-
gruppens sammansättning föranleder att lagstiftningen utformas på något särskilt
sätt. Skall man skriva lag på ett sätt om det är fråga om lagstiftning som gäller
arv, äktenskap än om det är fråga om till exempel tekniska handelshinder. Svaret
bör uppenbarligen vara ja, åtminstone som en generell utgångspunkt.

Den tredje frågan gäller de krav som målgrupperna bör ha på information om
ett pågående beredningsarbete och hur den skall kunna formulera de här kraven
så att det kommer till vederbörandes kännedom.
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När man sedan har kommit fram till slutprodukten borde det ingå som ett nor-
malt led i varje utredningsuppdrag att överväga om kunskap skall spridas om de
regler som föreslås, till vem kunskap skall spridas och hur och när kunskap skall
spridas. I dag saknar vi en planmässighet i de här frågorna. Det är givet att en så-
dan analys utgår från att man beträffande alla lagstiftningsprodukter använder sig
av massmedia men vad man sällan reflekterar över är att massmedia informerar
och bör informera på sina egna villkor, villkor som i dag ofta innebär att försälj-
ningsargumenten kanske tar överhanden över det att massmedia skulle komma
med den information som målgrupper kan behöva. Information genom massme-
dia blir därför ibland skeninformation.

Allt tyder på att verkan av information om ny lagstifning har en mycket övergå-
ende effekt. De erfarenheter vi har tyder på att informationen verkar väl när den
når dem som har akuta problem på det området som lagstiftningen gäller. Det är
en annan sak att information om den tidpunkt från vilken lagstiftningen blir gäl-
lande och vilka äldre förhållanden den inte reglerar genomgående har en dålig
genomslagskraft. Däremot så når den här informationen inte de personer som se-
nare får problem av den typ som lagstiftningen berör. Det innebär att information
om ny lagstiftning rimligtvis borde kombineras med en fortgående information,
gärna på myndigheternas eget initiativ, som når medborgare när de kommer in i
en ny situation där nya rättsregler blir aktuella. Jag tänker här på personer som
får barn som bör få de uppgifter om vad det här medför i rättigheter och skyldig-
heter, personer som gifter sig, som pensioneras eller som blir offer för ett vålds-
brott. I varje fall kan sådan information tillhandahållas en bestämd målgrupp
med ett akut behov av information. Det där innebär inte heller att det här löser
alla problem. Åtminstone är erfarenheterna från Finland beträffande brotts-
skadelagens möjligheter till ersättning till brottsoffer, deprimerande. Även om in-
formation tillhandahålls förstår människor inte att de verkligen har en möjlighet
att få ersättning.

Vi vet kanske någonting om vad medborgarna vet om lagstiftningen. Inte till-
räckligt. Och uppenbarligen har vi anledning att skaffa oss mera kunskap om det-
ta. Däremot vet vi väldigt lite om hur den här kunskapen når medborgarna och
hur man med så små resurser som möjligt kan uppnå effektiva resultat. Jag kan
inte föreställa mig annat än att de här frågeställningarna är av den arten att våra
möjligheter av att använda våra sammanslagna resurser också i den här frågan är
bättre än vad vi faktiskt gör i dag. Ett nordiskt samarbete om information och om
kunskap hur information sprids vore enligt mitt förmenande önskvärt.
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Koreferenten, professor Lars Nordskov Nielsen, Danmark:

Koreferentens opgave er jo blandt andet at opholde sig til referentens teser el-
ler konklusioner. Nu er forholdet det at referentens konklusioner med stor ret til
dels har karakter af påpegning af en serie spørgsmål som referenten finder for-
tjener overvejelse og debat og en nærmere undersøgelse. Det har været i høj grad
et problemstillingskatalog som kan uddybes og suppleres, men som man efter min
mening vanskeligt kan være uenig i.

På denne baggrund vil mine bemærkninger til dels ligesom referentens falde i
tre grupper, nemlig nogle bemærkninger om emnesafgrænsning, nogle bemærk-
ninger om informationsbehovet og nogle bemærkninger om informationsmeto-
der, men naturligvis ikke således at jeg gentager hvad referenten har sagt. Jeg vil
godt begrebsbestemme og problematisere og måske også prioritere problemerne
på en lidt anden måde og det er med en lidt anden tilgang. Jeg vil i væsentlig grad
gøre det på den måde som jeg allerede tidligere har gjort, nemlig i en betænkning
for tre år siden som jeg da afleverede til finansministeren og som referenten har
været så venlig at omtale i sit referat. Denne betænkning udgør i hvert fald en del
- men også kun en del, blandt andet af finansielle grunde - af grundlaget for den
statslige informationspolitik i Danmark.

Først lidt om emnesafgrænsningen. Det emne som vi har fået udleveret er jo,
som referenten også understregede, afgrænset til at være information om lov-
givning og det vil sige information både om love og supplerende administrative
bestemmelser. Det er en hensigtsmæssig afgrænsning, men en sådan afgrænsning
er i og for sig ikke særlig almindelig. Det er ganske almindeligt at man under ét
drøfter offentlig information, simpelt hen forstået som al den information, der
udgår fra offentlige myndigheder om offentlige anliggender. Dette gør normalt
diskussionen ganske diffus. Dette brede informationsbegreb, offentlig informa-
tion, dækker et meget bredt spektrum af meget forskellige informationsarter, for-
skellige efter informationens objekt og efter informationsformål.

Jeg vil navnlig tale om fem principielt forskellige katergorier af information.
Det er regelinformation som er på dagsorden her. Den er noget man kan kalde
præsentationsinformation. som selvfølgelig primært går ud på, at myndighederne
fortæller hvem de er, hvad de laver og med hvilke resultater de laver det. Men
denne information kan ofte samtidig være praktisk administrativt orienteret og
derfor være meget relevant for kontakten mellem borgerne og myndighederne.
Den kan også være meget profileringsbred forsåvidt den kan gå ud på at præsen-
tere for offentligheden, hvad der er for værdier den pågældende myndighed står
for. Det kender vi i høj grad for eksempel fra miljømyndigheder. Den tredje form
for information er det, som jeg plejer at kalde medindbydelsesinformationen:
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Den information, der angår udkast, forslag, skitser, planer m.v., altså infor-
mation på blandt andet regelforberedelsesstadiet, information hvis målsætning er
at opnå en respons fra borgerne, som kan indgå i et afgørelsesgrundlag. Den fjer-
de form af information er den som referenten også tangerede og som man kan
forvente vil komme til at spille en større rolle. Det er den information der er al-
ternativ til regelgivning. Det er den information, der gå ud på at fortælle om nog-
le værdier, knyttede til bestemte adfærdsformer, i håb om dermed at kunde på-
virke borgerne til en bestemt adfærd uden at det er nødvendig at regulere den
gennem retsregler. Det er hvad vi i høj grad kender på for eksempel færdselsom-
rådet, sundhedsområdet med videre. Den femte form for information som jeg ik-
ke skal gå ind på er den almene debatskabende information, hvor store spørgsmål
lægges frem i rapporter bare for at opnå en offentlig debat om emnet. Det kan
være etiske spørgsmål, det kan være teknologiske spørgsmål og så videre.

Af disse informationstyper er regelinformation den mest vel afgrænsede. Og
når jeg nævner de andre informationsformer til trods for at de falder udenfor em-
net, så er det for at understrege, at der er en indbyrdes sammenhæng mellem re-
gelinformation og de andre informationstyper. Jo mere det lykkes at give god
medindflydelsesinformation på regelforberedelsesstadiet, desto lettere er det na-
turligvis senere at give information om selve reglerne og give denne information
gennemslagskraft. Og jo effektivere myndighederne er i stand til at præsentere sig
selv overfor offentligheden, desto bedre grundlag skabes der for at borgerne kan
indhente information ved kontakt med myndighederne. Det er nok også vigtigt at
understrege at man ikke skal drage nogen helt skarp grænse mellem regelinfor-
mation og så den information der som alternativ til regelgivning alene lægger vægt
på at fremhæve nogle værdier knyttet til bestemte adfærdsformer i håb om der-
med at få mennesker til at følge de pågældende adfærdsnormer. Forholdet er vist-
nok det at den nøgne regelinformation, hvor god den end er, kun får kvalitet,
hvis den ledsages af en information om hvad det er for værdier den pågældende
regel står for. Og dermed hvilken betydning det har at disse regler følges. Jeg tror
for eksempel at vore dårlige erfaringer i Danmark med overholdelse af miljølov-
givningen har meget at gøre med at man på lovområdet har nøjedes med at infor-
mere om selve reglerne og ikke i tilstrækkelig grad har været i stand til at overbe-
vise om værdien af disse normers overholdelse. Og dermed opnå en borgeraccept
af de pågældende regler.

Jeg vender mig så til de bemærkninger jeg vil gøre om informationsbehovet.
Det behov, der er for at forstærke regelinformationen, kan jo meget logisk an-
gives som differancen mellen på den ene side vor ideelle målsætning om regelin-
formation og på den anden side det omfang, hvori denne målsætning rent faktisk
er realiseret i dag. Men målsætning er sådan i principet klart, ganske som referen-
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ten både skriver og sagde til os, det er en etisk funderet målsætning om at selv-
følgelig bør borgerne kende deres rettigheder og deres retlige muligheder for, for
eksempel, opnåelse af serviceydelser og så videre. Og selvfølgelig bør de kende
deres pligter. Vil man ikke nøjes med at sige at information er etisk funderet kan
man sige at den er begrundet i helt traditionelle retsikkerhedsforestillinger, hvori
forudsigeligelighed indgår som en væsentlig bestanddel. Men der knytter sig jo ik-
ke alene hensyn til borgerne til opnåelsen af disse formål. Det er naturligvis også
en samfundspolitisk begrundet målsætning at borgerne kender deres rettigheder
og pligter; det er forudsætningen for at den lovgivningspolitiske målsætning kan
realiseres.

Men i hvilket omfang lever vi så op til dette behov i dag? Det kan man godt ef-
terlyse nærmere information om. Vi ved dog der er gennemført nogle viden-
skabelige retssociologiske undersøgelser der siger noget om regelvidensniveauet.
Der er gennemført flere ret primitive analyseinstitutundersøgelser der giver no-
gen fornemmelse af vidensniveauet. Og der er i forbindelse med mange betænk-
ningsarbejder, udredningsarbejder m.v. foretaget skønsmæssige vurderinger. På
den baggrund ved vi for eksempel i Danmark noget om vidensniveauet med hen-
syn til den sociale lovgivning og miljølovgivningen. Praksis på grundlag af vor
særlige arbejdsmarkedslovgivning vedrørende arbejdsløse viser også noget om
lavt vidensniveaue. Det samme viser undersøgelser vedrørende en i virkeligheden
ret svag gruppe som ofte ikke betragtes nok, nemlig de små erhvervsvirksom-
heder. Man kunne som referenten gjorde i slutningen efterlyse fornemmere vi-
denskabelige undersøgelser til belysning af vidensniveauet i forskellige sammen-
hænge, det vil sige hos forskellige målgrupper og i forskellige retlige relationer.
Men sandheden er jo at vi alle sammen ved at der er en afgrund imellem den ide-
elle målsætning om viden og den faktiske viden.

Det fremhæves undertiden, at dette informationsproblem i væsentligt omfang
kan - om ikke løses - så dog begrænses på to måder. Nemlig ved at vi begrænser
regelværket og ved at vi får bedre regeludformning. Jeg skal ikke sige meget om
disse to ting. Min egen konklusion er at det er ret urealistisk at forestille sig at
man ved disse bestræbelser kan rokke ved størrelsesordenen af informations-
problemet. Efter min mening er det fantastisk vigtigt at der udfoldes bestræbelser
på at begrænse reglerne og det har der jo været gjort i alle de nordiske lande i de
senere år under politiske programmer om deregulering og den danske finansmini-
ster har for ganske nylig fremlagt resultatet af dereguleringsbestræbelserne i pe-
riode 1985-1989; resultatet er blevet at i den periode er antallet af love og admini-
strative forskrifter steget med 2% i gennemsnit pr. år. Og hvis vi vender os til det
andet, nemlig regelsaneringen, altså den virksomhed der gå ud på at gøre regler-
ne bedre i deres udformning ud fra alle de vanlige synspunkter om bedre sprog og
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bedre systematik, mere borgervenlig begrebsapparat, større grader af regelsa-
mordning, ja så er disse bestræbelser naturligvis også særdeles vigtige. Der er
imidlertid en ting man ikke må glemme og det er at borgerne stort set aldrig får
deres information fra regeltekster og derfor har disse bestræbelser på en regelsa-
nering af den art jeg omtaler her kun en ret begrænset betydning. Man skal dog
ikke undervurdere betydningen af at gøre love og administrative forskrifter mere
tilgængelige; man gør informationsarbejdet lettere for melleminformatørerne, for
eksempel kommunale myndigheder, og det er vigtigt. Men som sagt min konklu-
sion er at det er vigtigt at disse bestræbelser på deregulering og regelsanering fort-
sætter i stort tempo men vi skal bare ikke gøre os noget håb om at vi derved løser
regelinformationsproblemet.

Det anførte fører mig til en anerkendelse af nødvendigheden af at anlægge
hvad man vel kan kalde en pragmatisk definition af informationsopgaven som
bygger på en nødvendig erkendelse af at de informationsproblemer vi har skabt
ved en regelproduktion af et alt for stort omfang og alt for stor kompleksitet og
som der ikke rigtigt går nogen vej tilbage fra, har et sådant omfang at det aldrig
kan løses i overensstemmelse med den ideelle målsætning. At stræbe efter at bor-
gerne skal sætte sig ind i alle nye love, endsige lære al gældende ret der kan tæn-
kes at få betydning for dem, er urealistisk. Stort set må vi efter min mening be-
grænse vor målsætning til at udforme ordninger der sikrer at borgerne kan få en
god informationsservice når de har et konkret og aktuelt behov for information.
Samtidig må det selvfølgelig erkendes at hvis man absolut stopper op ved denne
målsætning så bygger man i væsentlig grad på forudsætningen om at borgerne selv
kan erkende og identificere deres konkrete og aktuelle behov, og at denne identi-
fikation så at sige kan ske på grundlag af den faktiske situation de er i. Og ingen
af disse to forudsætninger er naturligvis rigtige. Vi kan altså ikke helt afskrive be-
hovet for en generel information om for eksempel en ny lov, altså det jeg i min
betænkning har kaldt nyhedsinformation. Men denne må nødvendigvis begrænses
til en information om centrale hovedpunkter i den nye lovgivning det kan ikke
blive en indlæringsproces.

Jeg skal herefter sige lidt om informationsmetoder og her vil jeg godt tage det
helt principielle udgangspunkt at man efter min mening ikke bør betragte infor-
mation som sådan en isoleret ny administrativ foranstaltning ved siden af andre
administrative foranstaltninger. Information må betragtes som et nødvendigt in-
tegreret led i dels regelforberedelsesprocessen, herunder i lovforberedelsen dels i
forvaltningsprocessen. Gammeldags forestillinger om at loven er færdig i og med
at den er stadfæstet af præsidenten eller kongen eller dronningen, og trykt i den
officielle tidende, altså i Danmark i Lovtidende, må forlades. Den påfølgende in-
formationsopgave bør betragtes som en integreret del af en samlet lovforbe-
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redelsesprojekt. Og derefter bliver information et integreret led i en offentlig for-
valtningsprocedure med dens brede effektivitets-og service orientering der som
bekendt betragtes som helt centrale forvaltningspolitiske målsætninger.

Jeg holder mig nu af tidsmæssige grunde til den forvaltningsretligt orienterede
lovgivning som netop på grund af sit omfang, sin umådelige kompleksitet og den
umådelige ændringshast har spillet den største rolle i debatten om disse informa-
tionsspørgsmål.

Jeg skal sige lidt om i hvilket omfang man bør informere om nye love. Her er
det vist nok rigtigt at sondre imellen de love der har en snæver målgruppe og dem
der henvender sig til en helt ubestemt kreds af personer. Og jeg tror nok at det er
værd at notere både de undersøgelser som Sevón peger på og de undersøgelser
man nu har foretaget i Danmark i forbindelse med den sidste årsberetning om
vort moderniseringsprogram. Disse undersøgelser afslører at det er hovedparten
af lovene der henvender sig til en forholdsvis afgrænset persongruppe. Denne kan
være relativt stor men den er dog relativt afgrænset. Her vil man normalt kunde
klare sig med hvad jeg vil kalde forholdsvis traditionelle informationsmetoder.
Lovforslaget tilgår pressen i forbindelse med en pressemeddelelse. Når loven er
færdig tilgår den pressen, igen ledsaget af en pressemeddelelse. Men det vigtigste
er nok at det er en helt naturlig ting at det ministerium eller den styrelse der har
haft med lovens forberedelse at gøre, samarbejder med de organisationer der ty-
pisk vil dække de pågældende målgrupper. Det kan være erhvervsorganisationer,
fagforbund, arbejdsgiverorganisationer og iøvrigt organisationer der typisk er
dybt taknemmelige for at få lov til at fungere som informatører. Og vedkommen-
de ministeriums og styrelses embedsmænd kan jævnligt supplere gennem fore-
dragsvirksomhed og artikel skrivning. Problemet er snarere de love der hen-
vender sig til større og ubestemte grupper af personer. Og her kan selvfølgelig de
metoder jeg lige har nævnt tildels anvendes, men her er et yderligere behov. I
Danmark er vi vel ikke kommet længere end til at pege på sådane særlige foran-
staltninger som annonsering i dagspressen om den nye lov, noget der sker i min-
dre og mindre omfang og vist også med mindre og mindre tillid til værdien - an-
vendelse af spots i fjernsyn og radio ledsaget af udlevering af informationsbro-
chyrer og pjeser, noget der anvendes i stigende omfang og jeg tror også med øget
tillid til en vis effekt.

Men den information, der efter min mening er den relevante, er og blir den in-
formation som jeg plejer at kalde situationsinformationen - den information som
borgerne kan få når de står i eller nærmer sig de situationer eller dispositioner
hvor de har et konkret og aktuelt behov for information. Her må man ikke glem-
me at den administrative information i langt de fleste tilfælde vil være en infor-
mation på kommunalt niveau. Og her er der en rimelig nær kontakt mellem myn-
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digheder på den ene side og befolkningen på den anden. Informationen kan da
undertiden og for at opnå en særlig effekt gives gennem et systematiskt op-
søgende arbejde. Altså simpelt hen ved at myndighederne og de ansatte i kom-
munen opsøger de personer der har brug for informationen. Positive lovregler
herom har formentlig alle de nordiske lande i den sociale lovgivning. Vi har en
praksis på nogle områder hvor informationen kan integreres i tilsynsvirksomhed
og undertiden give denne tilsynsvirksomhed et helt andet „image" end det ellers
ville have. Det kender vi i Danmark på både arbejdsmiljøområdet og toldom-
rådet. Vi har også i Danmark haft meget spændende udviklingsarbejde i nogle
kommuner vedrørende små erhvervsvirksomheder hvor der er skabt en nær per-
sonlig kontakt mellem de offentligt ansatte og de pågældende erhvervsvirksom-
heder. I det hele taget er der megen erfaring for at den bedste information er den
der gives når myndighederne indfinder sig hos den der skal have informationen.
Den anden form for information som led i den administrative procedure er den
som Sevón tangerede da han omtalte hvad vi plejer på godt dansk at kalde infor-
mation gennem „direct mail" - kort sagt ved udsendelse af informationsbreve til
mennesker der befinder sig i det man under tiden kalder „livets overgangssitua-
tioner" som kan findes gennem registre; når de får børn, når de skal have børn i
skolen, når de bliver pensionister og så fremdeles. Man kan da forsyne dem med
information der rammer netop den registreredes situation.

Hvis jeg skal sige noget mere generelt om information som integreret del i den
administrative procedure kan jeg måske sige det så generelt; det det drejer sig om
er ret beset at det offentliges sagsbehandlere vedkender sig en omdefinition af de-
res rolle fra den at være rene sagsbehandlere til at være kombinerede infor-
matører og sagsbehandlere, det vil sige er indstillet på at give information - ikke
alene i helt aktuelle sager men også i sager der kan tænkes at opstå. Vi har i den
nye danske forvaltningslov og noget tilsvarende findes vist i alle de nordiske lan-
des forvaltninglove, en bestemmelse der meget godt rammer det jeg her taler om.
Det siges i den pågældende bestemmelse at forvaltningsmyndigheder i fornødent
omfang skal yde vejledning og bistand til personer der retter henvendelse om
spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Men så er det jo en vigtig ting at
borgerne ved hvor de skal henvende sig. Og her er der vel tror jeg i alle vore lan-
de en klar udvikling i gang i retning af at man både centralt og i kommunerne har
steder hvor man kan få oplysninger, herunder telefonoplysninger herom. Særlig
interesse knytter der sig til den udvikling der har pågået i Danmark i de sidste ti
år og som i hvert fald kendes også i Sverige og Norge, nemlig at nogle kommuner
indretter særlige informationscentrer, undertiden kaldet informationsbutikker,
hvor man er indstillet på at informere ofte ikke alene om regler der administreres
af kommunen, men også regler der administreres af andre myndigheder, der-
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under statslige. Jeg tror vi i Danmark har sådanne informationsbutikker i om-
kring tyve kommuner, navnlig i store kommuner der altså dækker store befolk-
ningsgrupper. Men den administrative procedure kan også i andre henseender så
at sige integrere regelinformationsvirksomheden. Der er gjort vigtige forsøg i
nogle lande, så vidt jeg ved ikke mindst i Norge, om anvendelse af sociale net-
værk i videste forstand til informationsformidling.

Det kan måske følge af noget af det jeg har sagt her at jeg finder et vist grund-
lag for optimisme vedrorende mulighederne på at give i hvert fald nogen væsent-
lig regelinformation. Og det kan forekomme at dette står i modsætning til det
pessimistiske billede som jeg malede i begyndelsen af mit indlæg. Forholdet er jo
det at vi befinder os i en overgangstid; På den ene side er der et kæmpe informa-
tionsbehov, på den anden side er der helt tydeligt en stærkt voksende bevidsthed
om ekstistencen af dette informationsbehov og om informationsmuligheder. Og
selv ser jeg nok heri de mest positive udviklingsmuligheder. Vi har set på infor-
mationsproblemets løsning som en del af den udvikling der er i gang i alle de nor-
diske lande, i retning af ændringer i administrativ organisation og administrativ
procedure med henblik på større effektivitet og større serviceorientering. Man
kan mene at denne udvikling går for langsomt men den går i hvert fald.

Lad mig til aller sidst sige noget der har relation til referentens sidste be-
mærkninger. Han spørger hvem bør egentlig have ansvaret for at alle disse in-
fomationer bliver givet? Det følger vel af det jeg har sagt at min opfattelse klart
er at ansvaret bør ligge hos regelproducenterne og regeladministratørerne efter-
som information bør betragtes som et integreret led i god regelforberedelse og
god regeladministration. Men jeg er også overbevist om at der er behov for - og
sådan er det jo gennemgående også i hvert fald i flere af de nordiske lande - et
centralt organ der vel ikke skal have beslutningsbemyndighed, og ikke skal have
monopol på aktiviteter på dette område men som skal stå til rådighed for alle an-
dre myndigheder med rådgivning om organiseringen af information, om informa-
tionsstrategi og informationsteknik og med praktisk bistand til informationsop-
gavers udførelse. Et sådan organ bør også kunne tage initiativer overfor andre
myndigheder og påpege oversete informationsbehov, og kunne opsamle erfarin-
ger der indvindes rundt omkring i de administrative sektorer og formidle dem til
andre og bør kunne sikre gennemførelse af udviklingsarbejder og forsknings-
arbejder og distribuere resultaterne heraf.
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Professor Jacob W. F. Sundberg, Sverige:

Vad jag ville ta upp är en egentligen ganska speciell fråga om infomations-
förmedling. Samtliga nordiska länder står för närvarande inför en enorm reg-
lering, ett enormt regleringsbygge, och en oerhört komplex byggnad av reglerin-
gar, som utvecklats inom den Europeiska Gemenskapen -EG resp. EF. Det är
som ett stort svart moln, som tornar upp sig vid horisonten. Vi vet att det kom-
mer, det kommer vare sig vi vill det eller inte. Det år dårför frågan om att kasta
sig in i detta, att lära sig behärska detta, att lära sig spela med detta, och möjligen
också, tid efter annan, att vinna ett spel eller en del av ett spel. Det här är alltså
en regelmassa, som inte har utvecklats på nordisk botten, utan det är en regel-
massa, som utvecklats i en annan organisation, i ett främmande system - ett sy-
stem som är oerhört framgångsrikt och oerhört stort och följaktligen desto svåra-
re att lära sig. Man får ofta frågor om hur vi över huvud taget skall klara av det
här. Det är då en fråga om, å ena sidan, information om vad det handlar om, och
å andra sidan, att lära sig det och att lära upp sin egen skicklighet att spela med
det.

När jag nu hörde professor Nordskov Nielsen utveckla sina synpunkter på in-
formationsförmedlingen så tyckte jag att det felades upplysning på just den här bi-
ten, som i många hänseenden är långt viktigare än att hålla socialbyråkratin vid
liv genom olika nya regleringar, och sådant där. Det här har ju betydelse för hela
det ekonomiska livet.

Nu finns det ju i Danmark ett särskilt kontor för att förmedla den här infor-
mationen. Därför skulle jag vilja uppmana någon, som till äventyrs har behärsk-
ning av detta, att tala om hur Ni har burit Er åt för att föra ut detta regelverk, för
Danmark är ju med och är framgångsrikt med, även om det finns olika syn-
punkter på deras bidrag till den stora gemensamma europeiska saken. Uppgiften
är alltså utförd i Danmark, och det är gjort med större eller mindre framgång.
Men såvitt jag förstår så är det den danska modellen som vi i alla fall ändock må-
ste tillgripa och följa.

Därmed har jag sagt vad jag ville.

Rättschef Erik Tersmeden, Sverige:

Jag har lyssnat till det här och jag skulle vilja sätta lite ljus på en detalj i det he-
la, nämligen lagmotivens betydelse som grund för informationen. Rätt många års
arbete som lagstiftare har gett mig erfarenheten att den nakna, den råa lagtexten
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kan vara ganska svår för envar, även tränade jurister, att ha till grund då att man
skall få grepp om vad regleringen handlar om egentligen. Jag har testat det i mån-
ga olika sammanhang och visst kan man få en allmän uppfattning av det hela,
men kanske inte alltid de rätta sammanhangen. Det är ett ganska belysande ex-
empel vad som hände i måndags, denna vecka innan jag åkte hit. Då hade jag ett
sammanträde med representanter från det svenska kommunförbundet om en ra-
dikalt ny svensk skollagstiftning. Den går i stort sett ut på att statsmakten talar
om vad som skall göras och lägger ut det på entreprenad hos kommunerna. I ef-
terhand kontrollerar man hur effektivt det blir gjort. Det var en skäligen enkel
bestämmelse som de hade hängt upp sig på. Vi försökte hålla texten mycket kort,
bara få paragrafer. De hade läst det som en viss potentat läser bibeln. Vi sade att
det var inte alls tanken bakom den här lagtexten då fanns det alltså inga motiv
utan tanken var precis det motsatta. Ja, så tittade kommunförbundets jurister i
texten, och sade ja det står ju faktiskt så men vi visste inte vart ni ville komma.
Jag tycker det är ganska belysande för hur man kan läsa text när man inte har
bakgrunden. Därför vill jag stryka under våra möjligheter att ge grund för en god
information genom våra lagmotiv. I alla de nordiska länderna är det så att de
mest ingripande bestämmelserna för våra medborgare skall än så länge komma
genom lag och alla länderna har någon form utav officiella motiv som kommer till
tillsammans med lagen och som föreläggs våra folke ting, våra riksdagar och så vi-
dare. De har den fördelen att när de är skrivna och framlagda så står de där, skri-
vet är skrivet och det är ingenting som man kan hålla på att glida på. Och om de
är väl skrivna så är de en utomordentlig grund för de mellaninformatörer som se-
dan måste träda till för att sprida kunskap om lagverket till bredare kretsar. Vet
man det, då lägger man ner lite omsorg på motivskrivningen, då blir det som har
nämnts här att man får ner fötterna i marken och kanske tar kontakt, om det t.ex.
är näringsverkslig lagstiftning, med dem som berörs, så att man vet vad man skri-
ver om. Jag har sysslat med sådan lagstiftning längre tillbaka, framför allt i imma-
terialrätts - och transporträttslagstiftning. Det var uppenbart att de direkt be-
rörde uppskattade att få komma till tals och även om de sedan blev fullständigt
överköra, det gjorde dem inte så mycket för de visste om att lagstiftaren hade
hört deras skäl och har förklarat varför han ändå gjorde annorlunda och då har
motiven och lagen en mycket större genomslagskraft. Koreferenten var inne på
detta och även Leif Sevón var inne på detta att man måste förbereda sig genom
att ha kontakt när man gör lagstiftningsarbetet med de grupper som kommer att
beröras, i den mån det nu går, det finns ju så bred allmän lagstiftning, låt säga äk-
tenskapslagstiftningen och sådant där, där har man inte den typen utav intresse-
grupper man kan förbereda med. Men med detta tror jag att jag har sagt det vikti-
gaste. Jag erinrar mig från Sevóns tryckta referat att man kan inte gärna lägga på
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tjänstemän i organisationer att skriva lagkommentarer. Nej, det kan man inte,
det är nog en fåfäng tanke, men motiven kan fylla mycket väl nästan samma
funktion som en kommentar när de skrivs innan. Därför att när det skrivs efter,
då är den ena så god som den andra när det gäller att uttolka det som redan är
lag. Då sitter man där med sin lagtext och skall uttolka den. Men det som skrivs
före och som läggs fram tillsammans med lagtexten, det får en annan dignitet.
Och på det sättet kan man, lite grann i alla fall, få tjänstemännen i ministerierna
att i praktiken skriva lagkommentarerna i förväg. Jag tror att en lagkommentar,
rättare en lagmotiv som är utförlig kan vara mycket uppskattade. Jag var med och
kan komma ihåg ett exempel på en egen lagstiftning. Jag var med och reviderade
lagstiftningen om ekonomiska föreningar i Sverige. Jag fick inte slutföra det själv,
för då hade jag gått över til en annan syssla. Men där gav vi oss katten på att det
skulle se ut som en liten handbok för fältet, så vi kommenterade varje paragraf
ordentligt och jag förstod efteråt att det var mycket uppskattat ute på fältet. Se-
dan kunde branchorganisationer och andra ta tag i det där men dom fick en grund
som var oomtvistlig för det hade gått genom riksdagen.

Professor Jacob W. F. Sundberg, Sverige.

Det är ju fult att upptaga talarplatsen flera gånger för det hindrar andra från att
komma fram. Eftersom det nu är litet tomt på talare, så vill jag ändå tillåta mig
att ge en liten replik på det här intressanta inlägget från Erik Tersmeden be-
träffande lagmotiven.

Det är nämligen på det viset att de svenska motiven är mycket stora. I jäm-
förelse med hur det är i Finland och Danmark och Norge och Island så lider de
svenska motiven av elefantiasis -de är stora. Delvis är detta en kostnadsfråga. I
Finland skall motiven tryckas på båda språken, och det gör man inte så gärna,
och då blir motiven heller inte så stora. Delvis är det en fråga om hur mycket folk
man har tillgängligt. I Sverige avdelar man folk på heltid för att sitta och utforma
motiv. Det gör man inte på de andra hållen. Därför blir motiven där också min-
dre och mindre upplysande.

Sedan finns det litet idéer om vad motiv har för slags betydelse egentligen. En
del tycker, att de inte har så stor betydelse annat än om Folketinget har accep-
terat dem på något mera specifikt vis. I Sverige ser man det inte på det viset, i
varje fall inte i statsdepartementen. Då kan man fråga sig, hur har det blivit så i
Sverige? För inte har det varit så i gammal tid, utan den här uppblåsningen av de
svenska motiven, den kan tidsförläggas relativt säkert. Tidigare var de svenska
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motiven ungefär lika som de andras, när de skrevs. Om man tittar på Köplagens
motiv, så ser man där att när Tore Almén skrev sin stora kommentar till Köpla-
gen så hänvisar han till de norska motiven och till de danska motiven. De är un-
gefär lika stora och lika visa som de svenska. Skall man säga någonting, så är det
kanske; att de norska är litet friskare i tonen och de andra litet mera tungt byrå-
kratiska. Men det skedde en förändring, och den kan tidsförläggas till lagen om
boutredning och arvskifte, 1933. Då plötsligt blåstes de svenska motiven upp, så
att det blev motiv på 600 sidor eller någonting däromkring till denna lagen. Då
kan man fråga sig : hur kunde det komma sig? Vad var det som skedde?

Jo, det visade sig då att här gick det in ett ekonomiskt intresse i det hela, näm-
ligen det, att den här texten som hade utformats såsom motiv till lagen om bou-
tredning och arvskifte, den gavs strax därefter ut som en handbok, en kommentar
i Norstedts blåa bibliotek. Eftersom det var samma författare på den ena och på
den andra sidan, så var det inte helt ofördelaktigt att Norstedts tog hand om detta
och hjälpte till en smula. Sedan har detta fortplantat sig, och nu är det vanligt och
gängse att de svenska motiven skrivs med tanke på detta och att det ägnas mycket
tid åt att utforma dem.

Någon teori varför motiven skulle vara så betydelsefulla, det fanns egentligen
icke förrän på 1950-talet, då Folke Schmidt tog sig an frågan. Han lade då fram en
teori om varför dessa motiv var så viktiga, alldeles särskilt vad som skrevs i den
svenska propositionen. Folke Schmidts teori om detta var en elitistisk teori, om
jag så får säga. Han sade att lagstiftningsärendet, der är egentligen en diskussion
mellan olika personkategorier. Det börjar med någon hovrättsassessor, som avde-
las för att skriva ihop betänkandet. Sedan, så småningom, så går betänkandet på
remiss, och då kommer en mängd andra kloka jurister och finner fel och har syn-
punkter o.s.v. Då rensas det dåliga bort och guldet blir kvar. Så fortsätter proces-
sen vidare genom resterna av lagberedningsoperationen och till sist så har man då
kommit fram till den stora propositionen. Då har förslaget passerat lagrådet och
allt sådant. Hela tiden så är det en diskussion som blir bättre och bättre. Ty det
som är dåligt, det rensas bort och guldet, det blir kvar. Då kan man ju tycka, kan-
ske, att då måste det sista som sägs, nämligen det som äger rum i Riksdagen ock-
så vara det bästa, det som verkligen har tyngd. Men då säger Folke Schmidt att
Nej, det är inte riktigt fallet. Vad som sägs i Riksdagen, sägs ju inte av riktiga ju-
rister utan det sägs av demokratiskt valda personer som har litet udda synpunkter
på det ena och det andra. Envar som har tittat litet på lagstiftningen, noterar ju
att vad Riksdagen fäster sig vid inte alltid är det viktigaste och det intressantaste.
När 1734 års lag antogs för Finland och Sverige så var det jakträtten som bönder-
na intresserade sig för : hela diskussionen rör sig om denna. Det var mycket udda
frågor som Riksdagen intresserade sig för. Nåväl, det var detta som Folke
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Schmidt tog upp, och sedan fullföljde han tankegången. Vad är det för fel på
Riksdagen? Jo, det finns ingen senare instans som kan rensa bort det dumma och
behålla det fina! Därför medför den här s.k. elitistiska teorin, att det blir pro-
positionen som innehåller guldet. Därför, med det resonemanget, har våra sven-
ska motiv fått denna enorma tyngd.

Debatlederen, justitierådet Henrik Grönqvist, Finland:

Det är rätt svårt att administrera det här ämnet som är väldigt omfattande, man
kunde egentligen tala om många olika slag av information, information i många
olika skeden av lagstiftningsproceduren och lagtillämpningen. Vårt ämne hette ju
informationsbehov och informationsmetoder beträffande lagstiftningen och det
kan då förstås dels som informationsbehov och metoder när det gäller lagstift-
ningsproceduren, tillkomsten av en ny lag och inkörningen av den så att säga,
men det är ju också information beträffande lagstiftningen vid något senare tid-
punkt, d.v.s. beträffande redan gällande lagstiftning.

Ett par frågor har kommit fram här under diskussionens gång som jag ännu
slänger ut i den mån den har framgång. Leif Sevón rekommenderade för sin del
en gemensam nordisk forskning beträffande lagkunskap hos allmänheten och in-
formationsbehov i det avseendet, därför att vi vet för litet om vad folk vet och
vad dom egentligen vill veta eller borde veta. Och att det kunde vara någonting
som man kunde få större klarhet i genom gemensam forskning. En helt annan för
oss alla gemensam synpunkt, en idé, kan man säga kom Lars Nordskov Nielsen
fram med i sitt inlägg nämligen inrättande av ett centralt organ för den offentliga
informationsverksamheten till at stå för andra myndigheter som skall sköta den
egentligen konkreta informationen. Är någon som vill diskutera någon?

Rektor Stig Strömholm, Sverige:

Jag har mycket enkla synpunkter på det här, byggda på en viss erfarenhet. Jag
tror att det framför allt är i Finland som man systematiskt bearbetat dessa frågor.
Jag minns att jag var med om ett mycket ambitiöst upplagt seminarium i Esbo för
5-6 år sedan, då det finska justitieministeriet hade en mycket omfattande dis-
kussion kring de här frågorna. Vad man gång på gång stöter på, framför allt i Sve-
rige där jag har min närmaste erfarenhet, är att den här typen av frågor behandlas
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alldeles för fragmentariskt. I själva verket är detta ett spörsmål som jurister borde
diskutera med skolfolk, därför att det råder ingen tvekan om att mottagningsbe-
redskapen för kunskap om rättsordning på alla nivåer inklusive - för att knyta an
till min lärda kollega Sundberg - riksdagsledamöternas kunnande grundläggs gen-
om den mottagningsberedskap som det obligatoriska skolväsendet skapar och det
är åtminstone i Sverige dåligt med det. Det är ingen tvekan om att både det läro-
boksmaterial och den diskussion som förs och den undervisning som meddelas i
skolorna när det gäller rättsordningen och rättsordningens innehåll är ytterligt
bristfällig. Jag tror att detta helt enkelt är en uppgift för juristerna. Särskilt gäller
det här naturligtvis i våra ganska små samhällen; det är både oglamoröst och
otacksamt att försöka bibringa grundskoleelever kunskaper om rättsordningen,
men det är trots allt där det börjar. För ungefär femton år sedan togs ett initiativ
av något förlag; jag blev faktiskt ombedd att skriva en slags lärobok för grund-
skolan om svensk rättskunskap och försökte göra det så populärt som möjligt.
Det måste ha misslyckats, jag såg framför mig ett framtida ekonomiskt oberoende
som läroboksförfattare för grundskolan, men boken lär ha sålts i sådär 600 ex-
emplar. Det sades att det var alldeles utmärkt, men det var för mycket; det stod
till förfogande tre timmar under hela skolgången !

Jag tror att vi jurister bör lämna denna alltför tillbakadragna stil och direkt
konstatera att basinnehåll eller baskunskaper om rättsregler och rättsordningens
sätt att fungera är alltför viktiga inslag i medborgarens utrustning för att det skall
försummas på sätt som sker. Om man lyckas någorlunda med detta, då föreställer
jag mig att den andra delen av frågeställningen, dvs vilka kunskaper lagstiftaren
behöver, väsentligt underlättas om man så att säga kan kommunicera med med-
borgarna på grundval av ett någorlunda bekant kunskapsunderlag. Visste man
mer vad medborgarna vet om rättsordningen och fanns det en systematisk forsk-
ning kring den här typen av frågor, så skulle man otvivelaktigt stå på ett stabilare
underlag. Det har i Sverige under de allra senaste åren kommit fram en forsk-
ning, egendomligt nog från lingvistiskt håll. I Uppsala bedrivs inom Institutionen
för moderna språk en viss forskning kring lagtexters begriplighet, där det gjorts
en del intressanta undersökningar som är djupt nedslående. Skulle man utgå från
dessa fick man helt enkelt disponera om lagtexterna; då skulle de inte se ut på
minsta sätt som de gör idag. Då skulle man stå inför ett alternativt problem, tror
jag, till juristernas bruk fortsätta att utarbeta lagtexter som vi gjort länge, men vid
sidan om skulle några händiga reklambyråer utarbeta medborgerliga handböcker
med en helt annorlunda uppläggning. Inte vara uttunnad vattväling på den gröt
som vi jurister kokar utan något helt annat, annorlunda formulerat eller fören-
klat.
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Med andra ord och avslutningsvis: det är för det första mycket viktigt att juri-
sterna försöker påverka undervisningsväsendet redan på skolnivån, för det andra
att det behövs systematisk forskning kring kunskapsförmedlingen i, så att säga,
goda riktningar inför och efter utarbetandet av författningar i samhällen av vår
typ.

Rättschef Lennart Aspegren, Sverige:

Vi kan nog alla hålla med om att inte bara referentens och koreferentens in-
ledning och utveckling utan också vad som är sagt av dem som har bett om ordet
därefter är både bra och intressant.

Det jag skulle vilja ta upp är en detalj.
Frågan om rättsinformationen är ju ganska försummad. Uppgiften kan te sig

nästan oöverstiglig, inte minst mot den bakgrund som Stig Strömholm här kunde
vittna om. Men tänker man sig dessutom att antalet lagar, förordningar och andra
författningar våldsamt ökar, så verkar det hela ju ännu omöjligare och oöverstig-
ligare. Och då blir man kanske bara modlös och allmänt nedslagen.

Jag tror därför, liksom professor Nordskov Nielsen, att det har betydelse i det
här sammanhanget att veta att man verkligen försöker hålla nere textmassorna
och antalet författningar och försöker hålla uppe kvaliteten på det som ska vara
kvar. Det har också till exempel Erik Tersmeden varit inne på.

Nu fick vi höra att i Danmark hade man - liksom i de andra nordiska länderna
- ansträngt sig åt det här hållet. Men tydligen tyckte man där att man inte nått
särskilt långt, eftersom antalet författningar under perioden hade ökat, inte min-
skat. Men om man inte hade ansträngt sig, hade de kanske ökat mycket mer.

Vi kan också räkna på olika sätt. Ett sätt, som vi använt i Sverige, har varit att
räkna antalet grundförfattningar, titlar. „Hur många lagar och förordningar - allt-
så regler som riksdagen och regeringen står bakom - finns det vid en given tid-
punkt?" Om man räknar på det sättet, kan man konstatera att det har skett en
klar nedgång i regelbeståndet under de sista 20 åren. Jag har här tabeller som vi-
sar att år 1970 hade vi ungefär 4 600 lagar och förordningar i Sverige, medan vi nu
har ungafär 3 500.

Jag säger detta bara för att ge lite uppmuntran åt dem som vill ge sig på de här
frågorna om informationsbehov, som jag tycker är viktiga. Det gäller inte minst
informationen till allmänheten, antingen indirekt via organisationer eller direkt,
som Leif Se von har tagit upp.
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Koreferenten, professor Lars Nordskov Nielsen, Danmark:

Jeg vil godt gøre et par bemærkninger i tilslutning til det der er sagt om lov-
motiver. I en tid hvor der tales om polycentri i retskildelæren er der måske en an-
ledning til at understrege at lovforslagsbemærkninger spiller en ganske ejendom-
melig rolle i retsanvendelsen. For en dommer er det naturligvis noget helt selv-
følgeligt som det også er for eksempel for en ombudsmand, at studere lovmotiver
vældigt grundigt og lade dem indgå som relevant fortolkningsmateriale. For de
administrative myndigheder der kender lovmotiverne gælder det nok i endnu høj-
ere grad at man tillægger lovmotiverne betydning. En gang imellem har man vel
indtryk af at det ikke er forkert at sige rent ud at tekster der står i lovmotiverne
er stort set af samme valør som det der står i selve lovteksten. Sådan opfører
mange administrative myndigheder sig. Det interessante er imidlertid at langt de
fleste love administreres af kommunerne og her administreres de typisk af offent-
lig ansatte som ikke har nogen juridisk uddannelse og som ikke er vant til at stu-
dere lovmotiver. Derfor kan der være god grund til at antage at sådanne kommu-
nale myndigheder faktisk ikke anvender lovmotiver. De arbejder altså i virkelig-
heden på et andet retsgrundlag end for eksempel de centrale administrative. Men
forskellen er ikke så stor som det umiddelbart kan lyde fordi de kommunale myn-
digheder som grundlag for deres administration i meget vidt omfang - og sådan er
det vel også i andre nordiske lande og sådan er det i hvert fald i Danmark -brin-
ger ret omfattende vejledninger som skrives af den centrale administration og
sendes ud til de kommunale myndigheder omtrent samtidigt med at loven træder
ikraft. Disse vejledninger vil ofte være bygget på blandt andet lovmotiverne. Dis-
se vejledninger er et meget centralt problem i relation til borgerinformation. Hvis
kommunale myndigheder skal kunde give borgerne god information så skal de
modtage disse administrative vejledninger, der blandt andet bygger på lovfor-
slagets bemærkninger, dels i god tid og dels i et let forståeligt sprog. Og det er
nok et af de centrale praktiske problemer i Danmark at vi ofte har love der træ-
der så hurtigt ikraft at det nødvendige vejledningsmateriale som de kommunale
myndigheder skulle bruge til egen administration, egen forberedelse af admini-
stration og til information af borgerne ikke er ved hånden i tilstrækkeligt god
form på rette tidspunkt.

Så vil jeg godt sige lidt der har relation til det Stig Strömholm sagde dels om be-
tydningen af at dyrke relationen mellem retsvæsenet og undervisningsvæsenet
dels om betydningen af forskning. Jeg vil godt om det første sige at det naturligvis
er rigtigt og det har vi også skrevet i betænkninger m.v. - at være opmærksom på
relationen mellem det som kan gøres i undervisningssektoren og det vi tror er in-
formationsbehov. Jeg tror man skal gøre sig klart at der er virkelig store og prak-
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tiske informationsbehov i forhold til befolkningen. Det ligger i det kæmpestore
og bestandigt skiftende sæt af regler på det jeg kalder forvaltningsrettens område
i bredeste forstand: skatteret, miljøret, kommunalret, sociallovgivning, arbejds-
markedslovgivning m.v. Jeg tror i og for sig at det er ret urealistisk at forestille sig
at undervisningsvæsenet på dette område kan yde noget væstentligt bidrag til at
løse informationsproblemet. Men det betyder ikke at jeg på nogen måde er uenig
i tanken om at undervisningsvæsenet i højere grad bør interessere sig for retsvæ-
senet. For mig er det noget helt naturligt at også grundskoleundervisning om-
fatter nogle basale emner omkring retsvæsenets organisation og struktur. Og det
er også rigtigt at en sådan grundinformation kunde gøre det lettere at konsumere
yderligere information. Men der ligger et område imellem en grundskoleunder-
visning om disse basale spørgsmål om vort retsvæsen og på den anden side infor-
mation om denne uendelige mængde af forvaltningsretlige love. Der ligger det
område som jeg af tidsmæssige grunde ikke gjorde meget ud af i min indledning,
nemlig store områder af den civilretlige lovgivning, som jo i vidt omfang angår
helt basale livsforhold som ægteskab, børn, arv, visse aftaleforhold m.v. Jeg kan
ikke vurdere hvor vidt det har mening at tænke sig undervisning herom i grund-
skolen. Det har det nok. Det er karakteristisk for den civilretlige lovgivning, at
her kan man ikke henvise til information som et led i den administrative pro-
cedure. For det er netop noget helt karakteristisk at disse love ikke anvendes i en
administrativ procedure. Jag mener, at vort folkeoplysningsvæsen, altså den me-
gen voksenundervisning der bedrives formentlig i alle vore nordiske lande godt
kunde og burde omfatte også retsregler der angår det jeg vil kalde basale livsfor-
hold.

Jeg forstod Strömholms bemærkniniger om forskning således at de navnlig an-
gik begribeligheden af lovtekster. Jeg skal ikke undervurdere betydningen af den
slags forskning. Der er blevet bedrevet en god del af den i Danmark; det er må-
ske undertiden for meget at kalde det forskning. Personlig tror jeg måske nok at
vi ved tilstrækkeligt til at sige det jeg selv anser for centralt, nemlig at vil man in-
formere den almindelige befolkning om regler så sker det stort set aldrig og kan
aldrig ske effektivt gennem anvendelse af selve lovtekstens sprogbrug. Så må det
være melleminformatører og melleminformationsmateriale.

Jeg vil godt sige lidt i relation til det som Lennart Aspegren sagde om regelud-
viklingen. Den dereguleringskampanje som den nuværende danske regering har
gennemført i de sidste år, har haft det „resultat" at der faktisk er sket en for-
øgelse i antallet af regler på cirka 2% om året. Alligevel var det ikke min mening
at sige at denne dereguleringskampanje har været aldeles forgæves. Jeg er fuld-
stændig sikker på at regelmængden var steget endnu mere hvis kampanjen ikke
havde været der. Og jeg vil godt understrege at der er en meget klar politisk be-
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vidsthed i Danmark, tilkendegivet i finansministerens sidste årsredegørelse om
det såkaldte moderniseringsprogram som nu har kørt i syv år, og en meget klar
politisk vilje til at bruge mange midler i retning af at undgå regelstyring. Og det
vil sige det samme som at satse på andre styringsinstrumenter også i forhold til
borgerens adfærd. Det være sig information som alternativ til retsregler eller an-
vendelse af forskellige typer af økonomisk incitamentstyring i stedet for regel-
styring. Men man skal bare ikke tro at man derved, så at sige, fjerner informa-
tionsproblemet. Det er trots alt forholdsvis marginalt hvad der opnås på den
måde.

Referenten, överdirektör Leif Sevón, Finland:

Man kan naturligtvis ställa sig frågan varför det här ämnet har tagits upp i det
här sammanhanget. En förklaring kan vara den debatt som förs beträffande inte-
gration. Där kom nämligen fram att den bolagsrättsliga regleringen i de nordiska
länderna håller på att flyttas ur juristernas händer i händer på ekonomer med du-
biösa följder för den bolagsrättsliga regleringen. Frågan är om det inte har berott
på en passivitet bland juristerna att delta i den debatt som förs i samhället. En or-
saker till att det här ämnet är på agendan det är faran, att om inte vi diskuterar
detta så diskuterar andra det på ett sådant sätt att juristernas inflytande på av-
görandena blir ringa. Och det ligger ju i vårt eget intresse att diskutera ett så vä-
sentligt element i hela vår arbetsverksamhet som lagstiftning, varför den sker, hur
man får ut det av lagstiftningen som egentligen är syftet med den. Vi har skapat
ett väldigt komplext samhälle. Vi bygger regler för beteende, för medborgare, för
företag och de reglerna är alltid generella. De slår också där var de slår illa. De är
invecklade. Det ligger i hela processen för reglernas tillkomst att man hela tiden
modifierar dem. Ju mera man arbetar med regler desto mera komplexa blir de,
desto flera behov skall tillgodoses med samma text. Därigenom blir texten oer-
hört svårhanterlig för läsaren. Man mäste kanske ställa frågan huruvida den trö-
skel vi i dag har för att gå in med ny lagstiftning och framför allt att ändra de-
taljfrågor i lagstiftningen så ofta som vi gör, huruvida den tröskeln i dag befinner
sig på rätt plan.

Som ett exempel kan man ta den skatterättsliga regleringen där man ofta årli-
gen går in med ändringar vilket innebär att planeringen av verksamheten blir
komplex. När man säger att antalet nya lagar skall begränsas då skall man för en
stund tilllåta tankarna gå till Humphrey Appleby, i den engelska statsadmini-
strationen. Han skulle ha ett svar på det här. Visst kan vi låta bli att skriva många
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lagar. Det kan man göra så att man skriver in många olika saker i samma lag och
sedan säger man lagarna blir färre. Men reglerna minskar inte. Tvärtom. Man har
således skäl att vara försiktig med att tro att regelförenkling utgör svaret på frå-
gan om information om lagstiftningen.

Den konklusion jag har dragit av diskussionen är att ingen har betvivlat be-
hovet att informera om ny lagstiftning. Vi har inte haft särskilt mycket av dis-
kussion om hur det bör ske. Den information som tillhandahålls i dag utgör inte
heller något svar. Det är närmast till för att döva vårt eget samvete.

Jacob Sundberg nämnde den regelmassa som kommer att införas genom inte-
grationen. 14 000 sidor av tryckt text sväljer vem som helst på en kort tid. Men
också här är det fel att inte se på vad denna textmassa innehåller, att göra den
nyanseringen att också den gäller olika målgrupper. Eftersom det väsentligen är
en textmassa som gäller företagsverksamheter bör det vara möjligt att sprida in-
formation om den med hjälp av de organisationer som verkar på området och
som gärna deltar i informationsarbetet. Det skall erkännas att enligt våra egna
bedömningar är den textmassa vi skall ta över i hög utsträckning en form av över-
reglering och byråkrati som vi kanske inte skulle ha valt att utforma själva om vi
hade haft ett val. Men den stora nyttan av operationen tar här överhanden och vi
får ta vad som erbjuds oss. Men det är klart att här kommer information att bli ett
mäktigt problem inte bara under den process som leder fram till ett eventuellt av-
tal och godkännande av det, utan kanske ännu mera i den tid som ligger omedel-
bart efter det tills det att texterna skall bli använd på marknaden.

Många av våra regler som gäller företagsverksamhet bereder knappast något
problem för de stora företagen som kan utrusta sig med tillräckligt juridiskt stab
för att ta emot den textmassa som serveras. Det blir nog kostnader, det gör dom
bekymrade, men de klarar av det. Men få tänker i lagstiftningsprocessen på att de
mindre företagen inte har de här förutsättningarna. Mindre företag är inte nöd-
vändigt organiserade och de ställs inför ett kunskapsbehov som de inte helt enkelt
kan hantera. Det är ett problem som inte jag har någon lösning på.

Erik Tersmeden tog opp lagmotivens betydelse. Jag tror det är viktigt att man
också ställer sig frågan för vem lagmotiven skrivs, i första hand skrivs de för riks-
dagen. Men den skicklige motivförfattaren tänker naturligtvis längre och tror att
man också inom motiven kan lägga fast regler för hur samhället skall se ut. Min
poäng är emellertid lagmotiven knappast slits i varje stuga i landet men slits inte
ens där det skulle vara önskvärt att de verkligen skulle slitas. Jag kan här hänvisa
till ett exempel som jag tror är representativt till det som jag har anfört i det
tryckta referatet på sidan 319. Det är en undersökning som gjordes beträffande
lagtexters begriplighet och de kommunala tjänsteinnehavarnas sätt att hantera si-
na arbetsuppgifter. Det framgick att lagmotiv är någonting som nästan aldrig dy-
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ker opp på deras skrivbord och dyker dom opp så öppnas dom inte. Man skall
alltså inte heller här tro att man löser problem genom motivskrivning medan det
naturligtvis är en anständighetsfråga att man för riksdagarna redogör för vad de
texter innebär som man lägger före dem och också ger hjälpmedel åt dem som
tolkar texter om dom har förmågan att behandla de här texterna med en till-
räcklig integritet.

Den debatt som har förts tyder på att problemen i ämnet och de frågor som jag
har räknat opp i mitt referat inte ännu är slutligt lösta.

Debatlederen, justitierådet Henrik Grönqvist, Finland:

Jag tror inte jag är kapabel att återkomma med ytterligare sammanfattning av
diskussionen än vad korreferenten och referenten här har presenterat. Det har
varit en stimulerande debatt också detta som debattena här vid vårt juristmöte
brukar vara. Som jag sa inledningsvis så var det här ett egentligen ojuridiskt eller
icke rent juridiskt ämne men det är säkert värdefullt att också vi jurister verkligen
ägnar uppmärksamhet på denna viktiga sida av samhällsverksamhet, nämligen
den som gäller informationen till den stora allmänheten i olika skeden både av
lagberedningsproceduren och de olika skeden av människors liv och levnad om
hur normer kommer till, varför dom kommer till, vad dom innehåller, var man
får information om det och så vidare. Det är många viktiga frågor. Jag tackar alla
som har deltagit i debatten, specielt referent och korreferent men också publiken
för utan den publik blir det heller inget egentligt möte.


