
Ändamålsenliga privaträttsliga former för
offentlig verksamhet



Torsdagen den 15 augusti 2002 kl. 13.30

Sektionsmöte

Ändamålsenliga privaträttsliga former för
offentlig verksamhet

(Se sidorna 239-264 i Del I)
Debattledare: Høyesterettsdommer Kirsti Coward, Norge

Referent: Professor Hans Petter Graver, Norge
Korreferent: Professor Lena Marcusson, Sverige

Referent, professor Hans Petter Graver, Norge:

Referenten inledde med att konstatera att temat för sektionsmötet var mycket
omfattande och att det berör flera olika rättsdiscipliner och olika samhälls- och
yrkesområden. Referenten hänvisade vidare till sitt referat och framförde att han
endast kommer att presentera vissa huvudpunkter.

Om vi granskar utvecklingen inom förvaltningen och förvaltningsrätten under
en längre tidsperiod, står vi enligt min åsikt efter de senaste 20-30 åren inför en
grundläggande modellreform. Vi känner alla till det som kallas utvecklingen från
rättsstaten till välfärdsstaten och som har skett långsamt under mitten av det förra
århundradet och som kanske kulminerade under 1950-1970-talen. Efter detta har
utvecklingen dock inte stått stilla och vi har kunnat observera en utveckling i
riktning mot nya typer av förvaltningsorganisering och förvaltningsrätt, vilka kan
karakteriseras med ordet marknadsstat. Här avser jag inte att allt skulle vara olikt
och att välfärdsstaten skulle vara raserad, utan snarare att det har tillkommit en rad
nya aspekter på motsvarande sätt som välfärdsstaten inte har ersatt rättsstaten.

Den nordiska modellen kan karakteriseras av en användning av ekonomiska
styrmedel, dvs. av statligt engagemang på marknaderna för att främja politiska
målsättningar såsom sysselsättning och fördelning samt av organisationernas
deltagande i den offentliga styrningen. Personligen anser jag att om vi ser på det
hela i ett större internationellt sammanhang så håller den nordiska modellen på
många sätt på att mista sin särprägel och bli så att säga normaliserad. Staten kan
inte längre genom ekonomiska styrmedel styra som den vill på marknaderna
eftersom detta skulle strida mot konkurrensregler, regler om statligt stöd och
andra regler. Statlig styrning är inte heller i linje med det rådande ekonomiska
tänkesättet. Förhållandet mellan den offentliga förvaltningen och olika organisa-
tioner har också förändrats betydligt under de senaste åren. I Sverige har kanske
det mest dramatiska varit att svenska arbetsgivare försökt dra sig ur offentliga
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nämnder medan förändringarna i de övriga nordiska länderna på 1990-talet varit
mindre dramatiska. Vi har dock t.ex. fått nya former för medinflytelse i förvalt-
ningen. Enligt min åsikt kan ord som konkurrensutsättning, privatisering, liberali-
sering och modernisering betecknas som centrala för att beskriva det som är på
väg in.

När man närmare granskar temat för i dag kan man konstatera att det går att
skilja mellan det vi kallar offentligrättsligt och det vi kallar privaträttsligt längs en
rad olika dimensioner. Beträffande befogenheterna är den traditionella utgångs-
punkten att det offentliga utövar egentlig befallningsmakt med stöd av en hetero-
nom befogenhet, medan det privata handlar rättsligt autonomt med stöd av avtals-
friheten. De relationer som skapas mellan förvaltningen och medborgarna är
hierarkiskt vertikala medan relationerna på marknaderna principiellt sett är hori-
sontala mellan likställda parter. Traditionellt har innehållet av offentlig verksam-
het varit fokuserat kring normering såsom till givandet av rättsliga ramar och
spelregler, kring fördelning av bördor genom skatte- och välfårdssystem och
kring kontroll. Däremot är det inte lika lätt att karakterisera sådant som utförs av
det offentliga på marknaderna. Beträffande rättsliga formkrav har den offentliga
delen av samfundet också varit underkastad relativt stränga formkrav t.ex. genom
förfaranden som skall säkra politisk styrning, legalitetskrav, krav på behandling
av sakfrågor i förvaltningsdomstol och offentlighetsregler. På den privaträttsliga
sidan har utgångspunkten däremot i varje fall varit avtalsfrihet och formfrihet.

Det går enligt min åsikt att peka på en del förändringstendenser gällande ovan
nämnda dimensioner. Å ena sidan är det offentliga i dag i allt högre grad inblandat
i samhället genom användning av den autonoma befogenheten, dvs. genom an-
vändning av avtalskompetenser och ägorättigheter. Även om statens användning
av ekonomiska styrmedel är på nedgång kan detsamma inte sägas gällande
deltagande i näringslivet genom offentligt ägande. Man kan också observera en
användning av privaträttsliga former inom områden som traditionellt har varit
förbehållna det offentliga. Å andra sidan kan man också observera utveckling-
stendenser inom den privata sfären som får karakteristika som påminner alltmera
om heteronoma befogenheter. Det ges t.ex. i relationer mellan låntagare och
finansiella institutioner nya autonomier gällande justering av räntor uppåt eller
nedåt i jämförelse med ingångna lånekontrakt. Relationer som formellt har förut-
satt att avtal ingåtts börjar på flera områden att påminna om de relationer vi
känner från den offentliga sektorn. Kännetecknande i dag är också ökade krav på
jämlikhet inom det offentliga och ökade krav på hierarki i privata system.

När det gäller substansfrågor anser jag att vi kanske borde fråga oss om
ärenden, såsom normering och kontroll, faktiskt är förbehållna den offentliga
sfären i så hög grad som vi har varit vana att tycka under de senaste hundra åren.
Det finns i princip inget hinder för att överlåta även samhällelig normering såsom
fördelnings- och kontrolluppgifter till privata. Detta är bekant från andra samhäl-
len men också något som vi kan se tendenser till i våra samhällen t.ex. genom
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övergående från polistjänster till privata vakttjänster samt genom ökad använd-
ning av privata i fördelningspolitiken. Beträffande lagstiftning om olika organisa-
tionsformer kan vi också konstatera att det inte inom den offentliga sfären är
någon upplösning av formkrav på gång utan att vi kanske håller på att få inslag av
offentligrättsliga typer inom den privata sfären. Här avses t.ex. krav på legalitet
och offentlig behandling av ärenden. Offentlighet är ju i dag väldigt aktuellt t.ex. i
samband med börsfrågor och räkenskapsplikt.

Då man närmare granskar det som utvecklar sig kan man beträffande organise-
ring, användning av tillvägagångssätt och aktörer observera förskjutningar från
offentligrättsliga former till privaträttsliga. Omorganiseringar sker ofta genom att
traditionella förvaltningsorgan skiljes ut och omvandlas till rent privaträttsliga
bolag eller till mera skräddarsydda offentligrättsliga bolagsformer baserade på
privaträttsliga modeller. Beträffande tillvägagångssätt kan vi också i ökad grad
observera att det offentliga använder privaträttsliga tillvägagångssätt inte endast
vid myndighetsutövning utan även på andra områden. Ofta kan privaträttsliga
former vara alternativ till offentlig myndighetsutövning vilket man t.ex. kan
observera gällande kollektivtrafiken, tele- och postsektorn och viss annan central
infrastruktur.

Slutligen vill jag övergå till de frågor som uppstår då det offentliga köper
tjänster men kvarstår som ansvarig för dessa, då uppgifter helt överlåts till privata
aktörer och då det ges koncessioner med villkor om tillvaratagande av vissa
offentliga uppgifter. Här kan de rättsliga och icke-rättsliga problemställningar
som dessa frågor medför enligt min åsikt indelas i tre kategorier.

Dessa nya sätt att organisera verksamheter leder för det första till en del
rättsliga krav, kanske inte direkt rättstekniska utan mera av hantverksmässig art,
gällande avgränsning av regler som traditionellt varit förbehållna förvaltnings-
organ. Skall förvaltningslagarna och regler om offentlighet gälla också för privati-
serade verksamheter? Skall de gälla för helt privata verksamheter inom vilka dock
utförs vissa uppgifter på det offentligas vägnar? Andra krav har samband med
användning av koncessioner och offentliga upphandlingar eller den under senaste
tiden ökade tendensen att använda anbudsprocedurer. Genom att det offentliga på
många områden underkastar sig marknadens lagar får man också problem gällan-
de konkurrensreglerna. Skall de allmänna reglerna om monopol också användas
beträffande offentliga verksamheter?

Den andra gruppen av krav som uppkommer har samband med rättssäkerheten.
Dessa former att organisera verksamheterna gör att man enligt min åsikt ofta kan
observera att medborgarna kommer i kläm, eftersom man ofta faller mellan både
förvaltningsrätten och konsumenträtten. Här hänvisas till exemplet om den norska
barnträdgården i referatet.

Slutligen har vi också krav anknutna till demokrati och styrning. Anpassningen
av regler för dessa områden kräver ofta undantag från allmänna förvaltningsrätts-
liga principer om politisk styrning och ofta krävs det även undantag från de
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konkurrensrättsliga reglerna. Frågan är vilka verktyg vi då skall utnyttja for att
kontrollera innehållet av verksamheterna.

Korreferent, professor Lena Marcusson, Sverige:

I sitt referat beskriver referenten utvecklingen från rättsstat över välfärdsstat till
marknadsorienterad stat. Referenten tar sedan upp tre olika former av privaträtts-
liga former som används i offentlig verksamhet. Dessa är organisationsformer
(t.ex. aktiebolag), privatautonomi (staten använder t.ex. avtalsformer) och privata
aktörer (vilka används för att genomföra offentliga uppgifter). Detta utgör enligt
mig en utmärkt utgångspunkt för en beskrivning av vad som skett och sker inom
samhällslivet i våra nordiska samfund. Vidare, den grundläggande frågeställning-
en som vi står inför är, enligt referentens beskrivning, hur vi skall utveckla
styrnings- och kontrollmekanismer som skall ersätta generella förvaltningsrättsli-
ga regler å ena sidan, marknadskonkurrens å andra sidan i detta nya marknads-
orienterade välfärdssamhälle. Jag har inte kunnat uppbåda någon riktig stridslyst-
nad för att motsäga referentens beskrivning, utan är väldigt överens med den och
kommer i stället att ge några kompletterande synpunkter.

Det kan tyckas vara en paradox att det traditionella området för offentlig rätt,
det stora välfardsstatliga området som styrts av förvaltningsrättens normer och
som omfattar myndighetsverksamhet och myndighetsutövning, har minskat i
omfång och påverkas alltmera av marknadsorienteringen medan offentliga nor-
mer och grundrättigheters utrymme ökar i betydelse på privaträttens område. Det
sker genom mer eller mindre långtgående privatisering av offentliga uppgifter,
t.ex. privata skolor, sjukvård, tele- och elmarknad. Men det sker också därför att
man fått upp ögonen för att enskilda ibland är väl så beroende av starka privata
företag och organisationer som av offentliga. Därför måste man hävda grundrät-
tigheter såsom yttrandefriheten gentemot privata arbetsgivare, likväl som mot
offentliga. Diskriminering ska man skyddas emot oavsett om det utförs av privata
eller offentliga representanter.

Samtidigt ser vi tendenser till att offentlig förvaltning utanför myndighetsom-
rådet uppmärksammas mer och att man betonar betydelsen av rättssäkerhet även i
samband med sådan offentlig förvaltning som utförs av mer eller mindre privata
aktörer. Vi kan notera att den nya finska grundlagen från millenniets början har en
paragraf (124 §) som slår fast att offentliga förvaltningsuppgifter kan anförtros
andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag, om det behövs för
en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar de grundläggande
fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning. Det
tilläggs att uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt endast far
ges till myndigheter. Detta är en skärpt skrivning i jämförelse med den svenska
regeringsformens 11 kap. 6 § 3 st. som bara anger att uppgifter som innefattar
myndighetsutövning far överföras på enskilda med stöd av lag. Den finska lagstif-
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taren har nu även gått vidare och i propositionen med den nya förvaltningslagen
föreslås att lagens bestämmelser skall tillämpas av såväl myndigheter som offent-
ligrättsliga föreningar då de sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

En grundläggande rättslig, systematisk fråga är då hur vi avgränsar offentlig
verksamhet och vad som är en offentlig förvaltningsuppgift. I kommentaren till
den nya finska förvaltningslagen anges att "begreppet offentlig förvaltningsupp-
gift åsyftar verksamhet som sammanhänger med att något allmänt intresse tillgo-
doses, eller som på något annat sätt har sådana drag som är karakteristiska för
ordnandet av offentlig service". Vidare, enligt propositionen "Väsentligt är också
det att uppgiften baserar sig på ett offentligt uppdrag som har givits genom lag
eller med stöd av lag". Begreppet offentlig förvaltningsuppgift omfattar också
myndighetsutövning, när påbud eller förbud som gäller enskilda meddelas. Enligt
propositionen täcker begreppet "en relativt omfattande helhet av administrativa
uppgifter som bl.a. hänför sig till verkställigheten av lagar samt beslutsfattande
om enskilda personers och sammanslutningars rättigheter, intressen och skyldig-
heter". Begreppet omfattar däremot inte utövning av lagstiftningsmakt och
domsrätt.

Den finska förvaltningslagen gäller generellt för de statliga och kommunala
myndigheterna i all deras verksamhet. På samma sätt gäller lagen för de offentlig-
rättsliga inrättningarna, t.ex. Finlands bank och Folkpensionsanstalten, som är
juridiska personer inom vad som i Finland kallas den medelbara offentliga för-
valtningen. När det gäller affärsverk, offentligrättsliga föreningar, t.ex. Finlands
advokatförbund, och enskilda tillämpas förvaltningslagen enligt propositionen
däremot inte i traditionellt privaträttslig verksamhet, nämligen i affärsverksamhet
eller annan verksamhet som ordnats på privaträttsliga grunder. Den finske lagstif-
taren har alltså på ett mer nyanserat sätt uppmärksammat de olika formerna för
offentlig förvaltning och betonat funktionen, utförandet av en offentlig förvalt-
ningsuppgift som det centrala, inte organisationsformen i sig. På det sättet kan de
centrala rättssäkerhetsgarantierna och behovet av insyn och kontroll tillgodoses,
när den offentliga förvaltningen utövas i mera fristående organ än myndigheter,
samtidigt som man kan utnyttja flexibla verksamhetsformer, vilket kan vara
effektivitetsfrämjande i vissa fall.

Men när man talar om att marknadsorienteringen tagit över och den offentliga
rätten förlorat mark till privaträtten är det olika grader och typer av privatisering
som avses. Låt oss se på några av de olika situationer som brukar diskuteras när
man rent generellt svepande talar om privatisering av offentlig verksamhet.

Verksamhet som drivits av det offentliga "lämnas åt sitt öde", dvs. reell privati-
sering av verksamheter som inte längre anses behöva påverkas av offentligrättsli-
ga normer för att bevaka det allmännas intresse. Reell privatisering förutsätter att
verksamheten antingen är rent affärsmässig till sin art, staten bestämmer sig t.ex.
för att inte längre äga och förvalta fastigheter utan för att hyra, eller att en
offentlig förvaltningsuppgift avregleras så att uppgiften övergår från en offentligt



110 Sektionsmöte

reglerad till en privaträttsligt reglerad verksamhet och staten slutar att bedriva
den. Man slutar t.ex. att ge särskilt reglerat företagsstöd och hoppas på att banker
och andra privata sammanslutningar skall ge stöd till företagandet. När det sker
reell privatisering visar det sig att det ibland krävs ny reglering för att bevaka
intressen som staten tidigare värnat om genom egen produktion. Tele- och energi-
marknaden har i Sverige gått från offentligt monopol till konkurrensutsättning på
marknaden. I ett nytt förslag, En ny prisinformationslag, föreslås att det införs en
ny skyldighet att ge jämförpriser för el, tele och även gällande den finansiella
marknaden. Konsumentverket föreslås få i uppgift att i samråd med branschföre-
trädare och konsumentorganisationer ta fram närmare regler. Privatisering av den
här typen av tjänster och än mer av tjänster som kan betraktas som delar av
infrastrukturen i ett land, kommer med nödvändighet att leda till krav på nya
regleringar för att tillgodose grundläggande behov hos befolkningen.

En annan form av privatisering innebär att verksamhet överlämnas till privata
institutioner att driva, medan staten eller kommunen fortfarande finansierar och
reglerar den. Produktionen blir privat genom att staten upphandlar och sluter avtal
om prestationer eller genom att staten ger bidrag, till företagen, eller till individer-
na, t.ex. som vård checkar eller skolpeng. I de här fallen kan resultatet bli att de
privata aktörerna får hand om myndighetsutövning, t.ex. examination enligt of-
fentligt fastslagna normer, i privata skolor eller universitet. Då är det ganska
självklart att offentligrättsliga normer skall gälla även vid privat huvudmanna-
skap och att t.ex. skadestånd skall utgå som för offentlig verksamhet.

I Sverige har det förts en diskussion om användningen av privata konsulter,
utredare, psykologer och beteendevetare samt socionomer för att göra utredning-
ar, i ärenden om tvångsvård av olika slag, om enskilda personer med sociala
problem där det i lag föreskrivs att en utredning skall göras. Enligt socialtjänstla-
gen fullgörs kommunens uppgifter inom socialtjänsten av den eller de nämnder
som kommunfullmäktige bestämmer (SoL 4 §). Kommunen kan dock sluta avtal
med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Men
om uppgiften innefattar myndighetsutövning får den inte överlämnas till enskilda,
dvs. till bolag, föreningar, stiftelser, andra företag eller individer. Nu har det
diskuterats hur långt detta förbud sträcker sig. Utredningen som det gäller är
onekligen ett led i myndighetsutövningen, även om utredaren inte kan göra mer
än lägga fram ett förslag. Beslut i frågan tas alltid av kommunen. För utredningen
gäller särskilda krav om dokumentation, registrering och rättigheter för enskilda.
I förlängningen av utredningarna finns möjligheter till tvångsingripanden, för att
skydda barn eller för att behandla missbrukare. Den typ av utredningar som det då
är fråga om har de sociala myndigheterna ett särskilt ansvar för. Om missgrepp
begås under utredningen, finns ett straffrättsligt och ett skadeståndsrättsligt an-
svar beroende på att utredningen är ett led i myndighetsutövning. Uppgiften att
ansvara för att utredningen bedrivs måste enligt min mening anses innefatta
myndighetsutövning, vilket alltså skulle hindra ett överlämnande till en organisa-
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tion eller en enskild. Inom utredningens ram kan man dock förstås ge uppdrag åt
enskilda att utföra t.ex. en psykologisk test.

Men det kan också vara fråga om att man vårdar patienter eller bedriver
undervisning. Detta är uppgifter som inte i sig innebär myndighetsutövning. Ändå
finns det särskilt vid offentlig finansiering ett rimligt krav på verksamheterna.
Det är inte fråga om ett rent kontraktsrättsligt förhållande mellan två privata
aktörer. Thomas Wilhelmsson har i sin senaste bok analyserat frågan om särskilda
ansvarsgrunder, där just den här typen av verksamheter kan tänkas vara av
intresse. Om staten finansierar sjukvård, skola och daghem, kan den enskilde
tänkas ha en tillit till detta system som gör att skadestånd bör bli aktuellt när
rimliga kvalitetskrav inte uppfylls. Detta är fallet t.ex. när ett daghem har mögel-
skadade lokaler så att barnens hälsa påverkas, när en skolledning inte förmår
skydda barnen mot mobbning eller när ett universitet inte avhjälper diskrimine-
ring mot studenter. Det är inte här själva myndighetsutövningen som borde vara
det avgörande för ett offentligrättsligt skadeståndsansvar.

Slutligen kan denna typ av privatisering, offentlig finansiering och privat
produktion, innebära att sedvanlig affärsverksamhet utförs. I skolan sköts städ-
ningen av en privat entreprenör och matlagningen av en privat firma. Exemplen
visar att analysen måste avse verksamhetens art. Det är inte samma sak att
privatisera skolväsendet som att lägga ut all matlagning eller städning i kommu-
nala skolor på entreprenad. Det senare kräver främst starka politiker och adminis-
tratörer som vet vad de vill ha och förmår att granska vad de får. En privatisering
av skolväsendet kräver däremot ett helt regelverk.

Vi kan då tänka oss tre olika lägen i fråga om serviceproduktionen. Stat eller
kommun eller landsting svarar för all produktion genom ett lagstadgat eller ett
faktiskt monopol. Den andra ytterligheten är att marknaden står för all produk-
tion. Slutligen kan man tänka sig olika blandformer och alternativa val av entre-
prenörer på en och samma gång, t.ex. myndigheter, statliga bolag, privata företag,
ideella organisationer för att driva t.ex. skolor, sjukhus, äldrevård, socialvård och
daghem.

Om marknaden skall stå för produktionen ensam, blir det avgörande för sam-
hället, rättsordningen och politikerna hur man reglerar tillgången till tjänsterna,
hur kvaliteten formuleras, hur uppföljning, utvärdering sker och slutligen vilka
former för kontroll som skall tillämpas. Det räcker uppenbarligen inte med att
hänvisa till att den enskilde kan välja mellan olika producenter, eftersom det rör
sig om verksamhet som staten finansierar och som innefattar välfardspolitiska
målsättningar. Räcker det straffrättsliga och skadeståndsrättsliga ansvar som gäl-
ler för alla företagsverksamheter eller krävs det särskilda kontroller? Skall vi ha
en allmänhetens ombudsman som kan granska enskilda ärenden i efterhand? Eller
skall vi utrusta Konsumentverket med nya befogenheter? Vilka former skall
inspektion av verksamheterna ha?

Om den enskilde kan välja mellan offentlig och privat produktion finns det
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förstås också samma krav. Lösningarna kan dock se annorlunda ut beroende på att
man då kan stödja sig på det offentligrättsliga regelverken gällande kontroll,
insyn, möjligheter att klaga, revision etc. och i större eller mindre grad, göra dessa
garantier tillämpliga också på den privata verksamheten. I den meningen kan man
likställa de offentliga och de privata alternativen. Men man kommer inte ifrån den
skillnaden att den offentliga verksamheten har ett ekonomiskt försteg, ett slags
statlig garanti, man kan inte gå i konkurs, man kan få nya anslag i viss utsträck-
ning i alla fall. Det här tar sig också uttryck i att den privata marknaden ofta ger
upp, eftersom staten anses ha en otillbörligt gynnsam position. Om privatisering-
en skall fungera måste företagen få ett utrymme för att utveckla något nytt:
effektiva metoder och nya sätt att arbeta.

Slutligen, om staten ensam står för produktionen går man miste om valmöjlig-
heterna som i sin tur kan påverka produktionens innehåll och kvalitet. Man har å
andra sidan ett tydligt regelverk, med insyn och likformighet. Härefter övergår jag
till några avslutande synpunkter.

Den rättsliga regleringen i offentligrättsliga sammanhang innebär ofta en av-
vägning mellan effektivitetshänsyn och rättssäkerhetshänsyn. Effektivitet brukar
då uppfattas inte bara som en ekonomisk fråga utan också som en fråga om
måluppfyllelse gällande kvalitetsaspekter, dvs. att rätt tjänst levereras vid rätt tid.
Med rätt tjänst avses den tjänst den enskilde har rätt till med minst en kvalitet som
det politiska beslutet förutsatt. Det är alltså inte så att de rättsliga aspekterna
enbart innebär en fokusering på rättssäkerhet. Vid sidan av den enskildes rätt står
också att det allmänna har uppgiften att behandla medborgarna lika, dvs. att se till
att service erbjuds på lika villkor på ett konsekvent sätt. Alla skall ha rätt till vård
i likvärdiga former, till skolundervisning och till daghemsplats.

Gällande de tidigare nämnda olika formerna av privatisering kan man fråga sig
om det är den offentliga rätten som behöver utvecklas och sträckas ut till privat-
rättsliga områden eller privaträtten som måste förvandlas, kanske i riktning mot
s.k. social civilrätt? Eller måste vi nyansera och finna varierande former för
organisation, process och kontroll beroende på verksamheternas skilda karaktär?
Områdena vi nu talar om är ju mycket heta. Utvecklingen och fragmentiseringen
av offentlig verksamhet har nu gått så pass långt att vi inom rättsvetenskapen
måste fråga oss, såsom referenten gör, och som Wilhelmsson gör, vilken rättslig
systematik som skall till för att överblicka och förstå det nya landskapet. Det är i
och för sig länge sedan dikotomin offentlig rätt - privaträtt fungerade som mer än
ett grundläggande pedagogiskt redskap för att närma sig den rättsliga verklighe-
tens variationsrika landskap. Men kanske är det nu verkligen dags för att söka en
ny systematik?

Kanske måste vi jurister hjälpa till med att föreslå nya former för verksamheter
som ska fungera i individernas intresse men som inte nödvändigtvis behöver
drivas av det allmänna i myndighetsform? Ska vi damma av de gamla offentligrät-
tsliga korporationerna, anstalterna och stiftelserna och skapa en speciell form för
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sjukhus och kanske en för skolor och en för universitet? Inom detta område finns
så många skiftande verksamheter och verksamhetsformer att vi knappast kan
räkna med att kunna konstruera en enda juridisk modell, där allt kan passa in. Den
rättsliga systematiken behöver utvecklas vidare!

Høyesterettsdommer Ingse Stabel, Norge:

Det jag vill ta upp ligger kanske lite på sidan av rubriken för sektionsmötet, vilken
har framställts som en ändamålsenlighetsfråga gällande privaträttslig organise-
ring. Men mot bakgrund av det presenterade kanske vi också borde fråga oss om
det är fruktbart och ändamålsenligt att fortsätta denna privatiseringsutveckling,
åtminstone gällande det offentligrättsligas och välfärdsstatens kärnområden.

Min tes är att man i en privatiseringsutveckling lätt glömmer bort konsument-
perspektivet. Det faktum att det offentliga i allt högre grad köper in tjänster
utifrån för att lösa sina uppgifter som sedan presenteras för konsumenten som det
offentligas egna, är enligt min åsikt mycket mera dramatiskt än vad den offentliga
debatten hittills har givit uttryck för. Det sägs ofta att det viktigaste är tjänstens
kvalitet och att tjänsten fungerar på en riktig nivå samt att det inte spelar någon
roll vem som utför den. I Norge har det under de senaste två åren fortgått en debatt
som i folkmun gått under namnet "skall vi konkurrensutsätta farmor". Detta låter
kanske respektlöst men själva rubriken anger ju att farmor i dag i princip är för
ung för att intagas på sjukhus men att man kan tänka sig att hon senare måste
intagas och därmed komma att bli ett objekt som vi skall bestämma vad det skall
hända med.

Jag känner själv flera far- och morföräldrar i olika åldrar och anser mig kunna
säga att ingen av dessa vill bli konkurrensutsatta. Det man däremot verkar vilja ha
är rättigheter och dessa rättigheter skall vara definierade enligt ett bytesförhållan-
de till privaträttsliga tjänster med konsumenträttsliga rättigheter. Alltså bör de
vara definierade i förhållande till tjänster som man antingen själv betalar för och
som man kan klaga över hos leverantören, eller så önskar man ha tjänsterna
definierade som offentliga rättigheter vilka kan åberopas hos kommunen eller
fordras från socialkontoret. Man vill alltså veta åtminstone ungefär vad man har
rätt till. Detta kan nog bli svårt då det formellt är frågan om rättigheter men där det
är det offentliga som bestämmer nivån, såsom vi har hört tidigare i det av
referenten nämnda exemplet gällande daghemmet.

Man önskar vidare att någon skall vara ansvarig för tjänsterna. Ifall man får
tjänsten, t.ex. hemhjälpen, från ett privat bolag är situationen ofta sådan att man är
osäker på vem man skall vända sig till om tjänsten uteblir, är felaktig eller om det
sker direkta övergrepp. Vem skall man vända sig till? Vem är eventuellt skade-
ståndsrättsligt ansvarig? Den som kommer hem, igen gällande hemhjälpen, är
anställd av ett privat bolag och ansvarig endast för sin arbetsgivare. Därmed kan
konsumenten inte klaga till denna och det offentliga lär ju vara mindre intresserad
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av att motta klagomål på en tjänst som man redan har köpt och betalat för på en
viss nivå. Jag tycker att referenten gör en mycket god analys i sitt referat på s. 249
där han allmänt behandlar frågan om vem som är ansvarig. För att citera referen-
ten "Hvor det offentlige velger å løse en oppgave ved å kjøpe tjenester på
markedet er det offentlige oppdragsgiver med ansvar for å definere tjenestens
innhold og for at tjenesten holder det lovede nivå overfor mottaker. Viser det seg at
tjenesten er utilstrekkelig for mottakerens behov, er dette en sak mellom det
offentlige og allmennheten. Spørsmålet om tjenestetilbudet er tilstrekkelig vil
ofte først ok fremst være et politisk spørsmål. Den som utfører oppdraget har bare
ansvar for at oppdraget slik det er spesifisert blir utført."

Även om situationen borde vara sådan som referenten beskriver, kan man som
konsument konstatera att det är svårt att fa rättigheter. Då blir man ju också på sätt
å vis utan den ekonomiska värdering som en konsument kan tillföra och som
ligger som grund för att ett privat företag skall få ett kontrakt med det offentliga.
Rättigheter visar ju sig först när kontrakt ingåtts och enighet om nivå uppnåtts.
Det är detta perspektiv jag anser att man bör föra fram.

Advokat Harald Hove, Norge:

Jag vill gå lite vidare i samma spår som Stabel redan var inne på och börja med att
se på vår roll som jurister, eller kanske rättare sagt på rättsreglernas roll i denna
utveckling. Det slog mig nämligen i den beskrivning av utvecklingen som refe-
renten givit oss att utmaningen idag faktiskt är hur vi skall klara av att ta med
rättsstaten och välfärdsstaten in i marknadsstaten. För detta är i varje fall en
förutsättning för att utvecklingen på många områden skall upplevas som en
utveckling mot något bättre utan att man samtidigt går miste om mycket på vägen.

Man kan också fråga sig varför en övergång till att utsätta en del tjänster för
konkurrens som tidigare varit offentliga sker. Här vill jag bara antyda att ett av de
stora områdena för privatisering, nämligen telesektorn, samtidigt i hög grad varit
bunden till utvecklingen av teknologin. Det är alltså i dag teknologiskt möjligt att
ha konkurrens inom telesektorn, något som inte var möjligt i ett land som Norge
för 40 år sedan. Samma utveckling är idag på gång t.ex. inom elsektorn.

Jag vill ännu tillägga två synpunkter angående de grundläggande förutsätt-
ningarna för att utveckla en konkurrenssituation som ur ett medborgarperspektiv
kan förbättra situationen. Ett perspektiv som jag tror att är viktigt att ha med sig in
i marknadsstaten är att fråga vilken grunden är för den heteronoma befogenheten
de offentliga myndigheterna har. I en demokrati är det ju medborgarna som i val
har valt de organ som på många sätt är fundamentena för denna diskussion. Man
kan fråga sig om rollen som medborgare är uppfylld i och med att man utnyttjat
sin rösträtt eller om det att vara medborgare också medför ett ansvar, inte bara för
att vara en slags konsument för egna tjänster utan också för andra medborgare och
dessas tjänster. Ett annat perspektiv som är viktigt för min egen del och kanske för
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Norge som ledare av rådet for offentlighet, är att granska graden av offentlighet i
de olika formerna som är knutna till detta med olika former for privatisering,
konkurrensutsättning eller marknadsanpassning.

Dommer Per Tresselt, Norge:

Det finns ett element av offentlig verksamhet som jag anser att förtjänar viss
uppmärksamhet och som inte i inledningen av referenten och korreferenten fått
den uppmärksamhet det kanske kunde förtjäna. Det gäller frågan om förvaltning
av statlig egendom.

I detta sammanhang slår jag gärna ett litet ord för att den akademiska diskus-
sionen skulle öppna för att staten och kommunerna kunde bli kapitalister i högre
grad än tidigare. Det att man inser att staten och kommunerna förvaltar egendom
innebär inte att den mest släpphänta och den mest generösa förvaltningen skulle
vara fördelaktigast för konsumenter och klienter. Varje krona som de offentliga
institutionerna förtjänar på kapitalförvaltning innebär en krona mindre som krävs
i skatt. Jag tror att det är nyttig och självklart att då en stat som ägare skall ut och
sälja mark så har denna en skyldighet till att försöka maximera sitt utbyte av den
transaktionen. Norge är t.ex. en oljeproducerande stat och det är inte säkert att
billigast möjliga pris för alla kunder är det mål man bör sätta för sin politik.

Professor Erik Boe, Norge:

Jag vill ta utgångspunkt i det som korreferenten sade i sin avslutning om att vi
behöver nya former för verksamheter som en följd av den inträffade utvecklingen
från offentligt mot privat och från privat mot offentligt.

Det traditionella sättet att se på detta är att lösa rättsfrågorna såsom vilka regler
som gäller för sjukhus, planläggning eller kommunala avtal osv. Vi tänker egentli-
gen att antingen är det privaträttsligt eller så är det offentligrättsligt. Detta är
problemställningen och så gäller det som god jurist att dra en förnuftig gräns. Så
som utveckling framskrider tror jag dock att detta är ett dödfött lopp och att det
inte längre går att ange en skarp gräns. Så snabbt som förvaltningen ändras,
befinner vi oss snabbt i rättsliga gråzoner där oklarheter existerar.

Alla är inte lika intresserade i vad som gäller när gränserna blir otydliga. Vi
måste erkänna att gapet är stort mellan förvaltningsreformisterna och dem av oss
som anser att det är viktigt att man innan reformerna vet vilka rättskonsekvenser
som inträder. Detta är en inbjudan för oss som jurister, både för oss som arbetar
med rättvetenskap men också för dem som arbetar praktiskt med juridik inom
förvaltningen och domstolarna eller som biträder lagstiftaren. Gällande nödvän-
digheten att dra skarpa gränser mellan förvaltningsuppgifter och andra uppgifter
är det dock en viss skillnad mellan Sverige och Finland å ena sidan och Danmark
och Norge å den andra. I Sverige och Finland har man en situation med förvalt-
ningsdomstolar medan man i Danmark och Norge behandlar rättstvister inför
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samma domstolar oavsett hur man vill karakterisera den typ av avgöranden som
görs inom förvaltningen eller mellan privata. Här kommer vi också till min poäng.
Kanske vi borde ha ett skickligt regelmix där vi är tvungna att ta hänsyn till att de
förväntningar man har som konsument har ganska stor betydelse gällande tjänster
som daghem, sjukhus osv. och att de förväntningar som tillgodoses genom kon-
traktsrättsliga regler om ansvar, prisavdrag osv. har en viktig betydelse också när
det offentliga levererar tjänster och nyttigheter av denna karaktär.

Jag har observerat en utveckling i Norge där den högsta domstolen i flera
domar börjat tänka på ett nytt och mycket spännande sätt beträffande olika sätt att
kombinera kontraktsrättsliga regler med förvaltningsrättsliga principer på områ-
den där utvecklingen kräver det. Jag tror att det gäller för oss som jurister att
utveckla nya tänkesätt för att tillvarata de hänsyn som ligger till grund för både
kontrakts- och förvaltningsrätten i detta nya gränsland som uppstår och har
uppstått i ökande grad. Det är inte bara så att avtal ser ut att ersätta myndighetsbe-
slut utan på flera områden ser vi faktiskt att tillvägagångssätten kombineras. Det
ingås t.ex. avtal som förutsätter att förvaltningen fattar ett beslut och omvänt
fattas beslut av förvaltningen som förutsätter att avtal ingås.

I många situationer ser vi också att tillvägagångssätten kombineras och då är
det ju särskilt viktigt att man inte ställer de traditionella frågorna, enligt min åsikt
gamla. Är detta kontraktsrätt eller är det förvaltningsrätt? Det är faktiskt bägge
delar och bör enligt min åsikt lösas med beaktande av detta.

Landsdommer Hans Henrik Brydensholt, Danmark:

Jag är mera eller mindre överens med de inlägg vi hörde under debatten och tror
att det är viktigt att man ser välfärdsstatens utveckling i riktning mot kapitalistisk
marknadsekonomi som samhälleliga frågor. Men jag tror också att det är viktigt
att man tar med den form av organisation som vi i Danmark har kallat självför-
valtning, enligt vilket de berörda parterna själva fastställer vilka regler som skall
gälla. Detta är dock inte någon helt ny tanke och jag ledde t.ex. 15 år tillbaka en
debattgrupp organiserad under finansministeriet i Danmark där vi aktivt diskute-
rade bl.a. de frågor som är temat här idag och vi utgav en debattbok: "Brugeren
viser vej - Markedsorientering i det offentlige på godt og ondt".

Utvecklingen i riktning mot marknadsekonomi kommer att fortgå och att det
finns problem anknutna till denna utveckling har blivit välbelyst här. De liberala
partierna i Danmark definierar statens roll som att sörja för att det finns varor på
hyllorna som medborgarna kan välja mellan. Men det finns som sagt också en
annan möjlighet som vi försöker belysa i det vi kallar självförvaltning, där man
försöker att ge de medborgare som är intresserade av den ifrågavarande nyttighe-
ten inte endast en valfrihet mellan de nyttigheter de har rätt till utan också en
möjlighet att tillsammans bestämma hur nyttigheterna skall utformas.

Om vi försöker att se skillnaderna mellan välfärdssamfundet och självförvalt-
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ningen kan vi konstatera att man inom välfärdssamhället haft en reglering som
också har blivit välbelyst här. Inom självförvaltningen har man däremot regler
som de relevanta personerna har enats om att uppställa för sin verksamhet.
I välfärdssamrundet har man också beskattat och tillämpat en fördelningspolitik
medan man inom självförvaltningen har blocktillskott. I välfärdsstaten har offent-
liga tjänsteinnehavare varit producenter av de offentliga tjänsterna medan det
inom självförvaltningen i stor omfattning varit de direkt involverade medborgarna
som tillsammans bestämmer. Medborgarna i välfärdsstaten har genom att betala
en hög skatt i gengäld fatt en förhöjd nivå på de offentligt producerade nyttig-
heterna medan man inom självförvaltningen enligt fastslagna förfaranden tillsam-
mans bestämmer vilken form av tjänster man skall ha innanför de ramar som
lagstiftningen tillåter.

Då kan man ställa frågan, hurdant det system är som utvecklar sig? Är det nya
som utvecklingen fört med sig en grund för att vara uppmärksam på självförvalt-
ningstankegången vilken har sin grund i det gamla folkupplysningssystemet här i
Norden. I självförvaltningsmodellen utgår det makt både från de centrala statliga
organen och från de representativa lokalpolitiska organen (kommunerna) till de
direkt berörda medborgarna i sådan omfattning som man kan enas om. Vi har ett
gott exempel på denna trend i de skolstyrelser som är anknutna till varje folkskola.

Professor Palle Bo Madsen, Danmark:

Jeg vil gerne indledningsvis komplimentere arrangørerne for valg af emne.
Spørgsmålet om formålstjenlige privatretlige former for offentlig virksomhed er
et både interessant og aktuelt emne, og det bliver ikke mindre spændende af, at vi
i referentens oplæg får at vide, at det dels er uklart, hvad der overhovedet forstås
ved "privatretlige former", og dels er uklart, hvad der forstås ved "offentlig
virksomhed". Vi skal altså operere med en ligning med mindst to ubekendte - og
så bliver det j o udfordrende!

Jeg har imidlertid især hæftet mig ved en enkelt af de risici, som referenten har
peget på i sit oplæg, og det er den, jeg gerne vil knytte en kommentar til.
Referenten hævder, som jeg har forstået det, at valget af privatretlige former for
en offentlig virksomhed gerne indebærer en frikobling fra den forvaltningsmæssi-
ge styring. Det forstår jeg ikke helt. Det er næppe et enten/eller. Referenten
hævder jo samtidig - efter min mening med rette - at offentlig virksomhed i
privatretlige former ikke er uberørt af offentligretlige krav om legalitet, sagsbe-
handling og retlig prøvning. Og det er vel også sådan, at hvor det offentlige
vælger at løse en offentlig opgave ved at købe tjenester på markedet, er det
offentlige som opdragsgiver fortsat ansvarlig - efter offentligretlige normer - for
udbudsbetingelserne og ydelsens indhold?

Hvis jeg har ret i dette, er der vel ikke tale om at opgive en offentlig styring,
bare fordi man går over til privatretlige former, men "alene" tale om, at offentlig-
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hedens kontrolmekanismer (midler til demokratisk indsigt, om man vil) gennem
forvaltningsloven og offentlighedsloven bliver koblet ud. Det kan måske være galt
nok, men dels kan det problem i givet fald løses, f.eks. efter den finske model, og
dels er det efter min mening ikke det samme som at sige, at offentlig styring er
koblet ud. Det offentlige har stadig på grundlag af kontrakten (den privatretlige
form) og de betingelser, der opstilles deri, hånd i hanke med, at de ønskede krav
m.v. opfyldes.

Jeg skal for en ordens skyld understrege, at jeg her taler om den situation, hvor
det private "trækkes ind" (f.eks. ved udlicitering) til løsning af en offentlig
opgave, og ikke om den egentlige privatisering, hvor det offentlige så at sige
"trækker sig ud " og overlader alting til markedskræfterne.

Korreferent, professor Lena Marcusson, Sverige:

Det har givits många synpunkter av olika slag. Jag skall forsöka beröra några av
dem. Gällande konkurrensutsättning nämndes t.ex. telemarknaden som är ett bra
exempel på att man då man går från ett monopoliserat system till en konkurrens-
utsättning också inser att det krävs nya regleringar för att skydda konsumenterna.
I Sverige har man t.ex. i förslaget om en ny prisinformationslag föreslagit att det
ska införas en skyldighet att införa jämförpriser för el, tele och den finansiella
marknaden. Detta visar att privatiseringen av dessa typer av tjänster, och särskilt
av tjänster som kan betraktas som delar av infrastrukturen i ett land, kommer att
leda till nya regleringar för att grundläggande behov hos befolkningen skall kunna
tillgodoses.

Jag håller också med Boe om att det inte bara är fråga om nya organisationsfor-
mer, utan att det är fråga om nya regelsystem. Jag tror också att han har rätt i att vi
måste hitta en regelmix mellan offentligrättsliga och privaträttsliga principer.

Det frågades vidare varför vi inte tog upp den statliga förvaltningen av egen-
dom. Frågan om förvaltning av statlig egendom är naturligtvis väldigt viktig men
jag kunde inte riktigt se den rättsliga problematiken i det som togs upp här. Det
finns naturligtvis också en sådan rättslig problematik som är väldigt lite behand-
lad och jag håller med om att det är ett försummat område. I Sverige har man t.ex.
väldigt svårt att ge svar på frågan om vilka avtalsrättsliga befogenheter en normal
statlig myndighet egentligen har.

Referent, professor Hans Petter Graver, Norge:

Det är två huvudsakliga synpunkter jag vill framföra. Först vill jag dock kommen-
tera det som Bo Madsen tog upp eftersom det var specifik riktat till mig. Jag avser
alltså inte att användningen av privaträttsliga former med nödvändighet medför
en reduktion av de politiska styrmöjligheterna utan menar däremot nog att detta
ofta är en faktisk konsekvens av användningen av privaträttsliga former. Det kan
t.ex. vara en faktisk konsekvens av politiska beslut som går ut på att man inte
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längre skall utöva politisk styrning utan överlåta den till marknadsmekanismen.
Å andra sidan kan det också vara en mer rättslig konsekvens till följd av konkur-
rensreglerna. Man upprätthåller t.ex. en situation där verksamheter bedrivs som
offentliga monopol antingen av det offentliga själv eller av privata aktörer med
stöd av en ensamrätt vilket snabbt leder till att man blir underkastad proportiona-
litetstest enligt EG-rätten och konkurrensreglerna. Därmed uppstår det en risk för
reduktion av de politiska styrmöjligheterna. Man kan också lösa upp den offent-
liga ensamrätten på ett område, dvs. göra den utsatt för konkurrens, och då
verkligen komma in under konkurrensreglerna vilket leder till att utrymmet för
politiska styrmöjligheter minskar dramatiskt. Detta tror jag också att kommer att
ske om man inte klarar av att utveckla styrsystem som håller sig innanför de
rättsliga spelregler man blir underkastad.

Den första synpunkten jag vill ta upp gäller det normativa. Är det önskvärt att
använda privaträttsliga former? Jag är överens med Hove och Stabel om att detta
är en viktig diskussion och tror egentligen att det inte är något val utan att det är en
strukturell utveckling som medfört att detta tvingar sig fram. Välfärdsstaten som
vi känner den är i knipa i förhållande till både rättsstaten och marknadsstaten.
För rättsstaten innebär de ökade kraven på full rättslig prövning av allt flera
välfardstjänster att man flyttar avgöranden från de politiska representanterna till
domstolarna vilka har en annan form av förankring. För marknadsstaten gäller
motsvarande genom att man överför uppgifter från politiska administrativa
system till ekonomiska system. Enligt min åsikt håller den demokratiska förank-
ringen gällande innehållet av de tjänster som produceras på att förloras. Det att
domstolarna bestämmer innebär inte samma demokratiska förankring som folk-
valda organ har och jag tror personligen att det gällande utformningen av väl-
fardstjänster är viktigt att beslut fattas utgående från politiska värderingar. Vi ser
nämligen ofta att rättigheterna minskar när politikerna är rädda för att mista
kontrollen över deras innehåll. Utmaningen är hur vi skall motverka detta och då
ser jag självförvaltningen, som Brydensholt tog upp, som en intressant väg att gå
för att kunna få tillbaka en del av den direkta inflytelse som medborgarna bör ha
över de tjänster som erbjuds.

Den andra synpunkten gäller systematiken. Finns det behov för en ny systema-
tik? Jag tror också liksom korreferenten och Boe att det är svårt eller inte längre
möjligt att säga att vi bör rubricera frågorna antingen som förvaltningsrättsliga
eller privaträttsliga. Utmaningen är hellre hurdan systematik det är som vi skall
bygga upp och utgående från vad. Möjligtvis har vi redan några modeller från
internationell rättslig miljö där man har stått inför samma problematik, med andra
ord hur medborgarna ska fa insyn i verksamheterna oberoende av om de drivs i
offentlig regi eller av privata aktörer. Vägen in kanske kan vara att i stället för att
se på organisering som vi traditionellt har gjort, dvs. är det förvaltningsorgan eller
rättssubjekt, se på funktionen, dvs. är det fråga om tillvaratagandet av uppgifter i
allmänhetens intresse eller fråga om utförande av uppgifter på uppdrag av det
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offentliga. Om dessa forutsättningar uppfylls borde man kanske använda traditio-
nella offentligrättsliga garantier medan man i motsatt situation kanske borde
överlåta frågorna till ren privaträttslig reglering oavsett organisationsform.


