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Debatten inleddes av referenten professor, dr.jur. Bent Christensen,
Danmark:

Mine tilhørere,

Jeg vil anvende de 10 minutter, som jeg har fået tildelt, og som jeg er
bange for bliver lidt mere, som følger:

Først vil jeg minde om de situationer som jeg har for øje når jeg taler
om afvejning af effektivitets- og retssikkerhedshensyn. Dernæst vil jeg
ganske kort gengive hvad der i mine øjne er det essentielle i retssikker-
heds- og effektivitetshensynene. Og til slut vil jeg lidt mere udførligt tale
om nogle atypiske tilfælde, nogle situationer hvor afvejningen mellem
retssikkerhedshensyn og effektivitetshensyn ikke fungerer så godt.

1. Først altså de situationer, hvor der sker en afvejning. Det er
situationer hvor man drøfter den fremtidige tilrettelæggelse af en eller



Effektivitets- och rättssäkerhetshänsyn i förvaltningen 355

anden gren af den offentlige virksomhed, altså både regelgrundlaget,
myndighedernes organisation og sagbehandlingen, d.v.s. den måde på
hvilken der fungeres.

Effektivitetshensynene og retssikkerhedshensynene kommer nu ind i
denne situation, fordi de som regel indgår som værdipræmisser i de argu-
menter, der anvendes i diskussionen, og som værdipræmisser i det beslut-
ningsgrundlag som måtte føre til beslutning om tilrettelæggelsen.

2. Det essentielle indhold af disse to sæt hensyn er efter mit skøn
dette: Begge hensyn består af nogen idealer, en ideologi, og nogen tradi-
tionelle midler som man anser for egnede til at realisere idealerne. Idea-
lerne bag effektivitetshensynene er først og fremmest rationalitet. Det vil
i praksis sige anvendelse af den form for tankevirksomhed som opererer
med målmiddel kategorier. Og dernæst er det omkostningsbevidsthed.
De traditionelle midler til opnåelse af disse idealer er først og fremmest
anvendelse af maskiner, rutinering og ensartethed, vidtdreven arbejds-
deling, specialisering o.s.v.

Idealerne bag retssikkerhedshensynene er beskyttelse af den enkelte,
som i en eller anden rolle kommer i forbindelse med det offentlige. De
traditionelle midler er først og fremmest større eller mindre grad af judi-
cialisering af forvaltningen, både af dens organisation og af dens sagbe-
handling, og dernæst intens kontrol udefra.

3. I et meget stort antal af de situationer som jeg har for øje, altså
situationer hvor man drøfter og træffer beslutning om forvaltningens til-
rettelæggelse, er anvendelse af effektivitetshensyn og retssikkerheds-
hensyn som vurderingspræmisser i beslutningsgrundlaget relevant og vel-
lykket. De to sæt idealer har betydning, og de traditionelle midler er
brugbare. I disse meget ofte forekommende situationer er der derfor
god mening i at afveje idealerne og se på midlerne og så prøve at nå det
uundgåelige kompromis.

Men der er også nogle situationer hvor denne afvejning og denne tek-
nik ikke fungerer så godt. Jeg skal nævne tre der efter min opfattelse
bliver stadig mere betydningsfulde.

I almindelighed omfatter afvejningen af effektivitets- og retssikker-
hedshensyn hele den fase der går forud for beslutning om tilrettelæggelse
af forvaltningen, altså både regelgrundlaget, forvaltningens organisation
og sagbehandlingen. Men det bliver oftere og oftere sådan at afvejningen
koncentreres om den indledende fase, om regelgrundlaget. Lad mig
nævne et eksempel blandt 100 mulige: Invaliditet eller alder fører som
bekendt ofte til større eller mindre tab af førligheden, af evnen til
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at bevæge sig. I alle vore lande er det sædvanligt at det offentlige kom-
penserer for denne skavank ved en pengeydelse. Skal denne pengeydelse
nu tilrettelægges sådan at den tager sigte på at afhjælpe netop denne
persons besværligheder, eller skal man vælge en ensartet ydelse til alle
som ikke har deres førlighed? Se her koncentreres valget om den første
fase, om regelgrundlaget. For har man først valgt på det punkt, er sagen
afgjort. Har man valgt en individualiseret ydelse, det som modstanderne
kalder millimeter-retfærdighed, ja, så er alle retssikkerhedens traditio-
nelle midler i høj grad anvendelige. Har man derimod valgt skabelonen, ja
så er det man har brug for en god EDB-maskine og et ordentligt program.
Det er alt. Man behøver hverken kontradiktion, domstolsprøvelse eller
nogetsomhelst andet.

De offentlige tjenesteydelser som gives på anstalter og lignende
indretninger (hospitaler, skoler, plejehjem og lignende) spiller i alle vore
samfund en stadig stigende rolle. Det sædvanlige er at disse ydelser
stilles til rådighed uden at modtagerne betaler noget der bare minder om
kostprisen. Da det offentliges ressourcer jo ikke er uudtømmelige, er kon-
sekvensen naturligvis kø-dannelse. Hvordan skal man nu løse disse
ustandselig opkommende kø-problemer? Skal retssikkerhedsidealerne
med i dette problem? Og er de traditionelle midler brugbare? Ja, man
kan jo opgive ævred og lade kø-dannelserne løse efter forbindelser og
anden form for småkorruption. Det gør man jo i et vist omfang. Man
kan også vælge en eller anden grov og tilnærmet retfærdighed og enten
anvende reglen »prior tempore protior jure» eller trække lod, og
i så fald er løsningen jo ikke så svær. Men vælger man det som de fleste
synes er det rigtige, nemlig en eller anden form for individuel retfærdig-
hed, så kommer retssikkerhedsidealerne med ind i. Men De vil se at
de traditionelle midler: juricialisering, ekstern kontrol o.s.v., ikke er
særlig anvendelige. Her er forholdet simplethen det, at vi ikke har et
apparatur, et våbenarsenal som er egnet til at skaffe en ordentlig løsning
af kø-problemerne. Hvis man vil løse dem ved individuel retfærdighed.

Må jeg nævne et sidste eksempel der minder lidt om dette? En gren
af den offentlige virksomhed, der er stærkt ekspanderende, er rådgivning.
Den forekommer i mangfoldige former, men den jeg især har for øje er
rådgivning på det sociale område, og da specielt det vi i Danmark kalder
familierådgivning. Idealet bag denne form for virksomhed er — så vidt
jeg har forstået det — at et team af socialarbejdere ved en subtil og sta-
dig vekslende anvendelse af et stort register af påvirknings- og hjælpe-
midler prøver på at forbedre både familiens ydre vilkår og dens interne
adfærd. Se, over for den form for offentlig virksomhed er både effek-
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tivitetshensynene og retssikkerhedshensynene relevante. Men de tradi-
tionelle midler er ikke anvendelige.

Lad os begynde med effektivitetshensynene. Rådivningsvirksomhed
er ukristelig dyr. Det er derfor helt givet at effektivitetshensynene må
spille ind. Men de traditionelle midier er uanvendelige. Hvis man vil
have den form for virksomhed, går maskiner og rutinering og stærk
opsplitning jo ikke. Det er jo netop meningen at man ikke skal bruge den
slags ting. Man må finde andre midler til at holde omkostningerne nede.
Sådan virksomhed rejser også meget åbenbare retssikkerhedsproble-
mer. Hvis rådgivningen er succesfuld, skaber den en menneskelig kon-
takt mellem socialarbejderen og klienterne som er meget nær og
rimeligvis meget følelsesbetonet. Den kan jo unægtelig føre til en
afhængighed som er meget let at misbruge, og i hvert fald en afhængig-
hed hvis hensigtsmæssighed kan være yderst tvivlsom. Her er altså brug
for noget som svarer til retssikkerhedsidealet. Men ingen af de traditio-
nelle midler er brugbare. Kontradiktion, begrundelse, anden for judicia-
lisering, ekstern kontrol er i den løbende proces som en familie-
rådgivning består i, i den bestandige kontakt over måneder som
er meningen, stort set meningsløs. Disse midler kan kun komme ind hvis
tingene er gået helt galt. De er uegnede til at regulere den nogenlunde
succesfulde og løbende rådgivning.

Når jeg har nævnt disse tre skæve situationer og gjort relativt meget
ud af dem, er grunden følgende: For store dele af den offentlige for-
valtning er diskussionen om effektivitetshensyn og retssikkerhedshensyn
et simpelt politisk problem. Det vil sige: det gælder blot om at vælge,
om at afveje kendte faktorer imod hinanden og træffe et valg.

Men på andre områder — og det er tilmed dem der ekspanderer —
er afvejning af retssikkerhed og effektivitet ikke sådan et simpelt
valgproblem. Det er det således at det traditionelle apparatur er ikke
umiddelbart anvendeligt. — Det er disse tilfælde som juristerne især bør
interessere sig for. Her er der brug for dem, og her kan de gøre god
gavn.

Korreferenten, professor Olavi Rytkölä, Finland:

Det vore väl följdriktigast att inleda behandlingen av frågan om
effektiviteten och rättssäkerheten i förvaltningen med att utreda vad
som avses med förvaltning. Tidigare definierades förvaltningen i all-
mänhet så, att man till den hänförde all den av staten och övriga offent-
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liga samfund utövade verksamhet som inte var lagstiftning eller lag-
skipning. I en modern stat har förvaltningen och dess uppgiftsfält
dock, som ock huvudreferenten konstaterat, i hög grad utvidgats och
förgrenats. Därför är en sådan negativ definition numera allt för snäv.
Dessutom är förvaltningen i främsta rummet ett positivt begrepp. Den
omfattar den verksamhet som staten och övriga offentliga samfund
utövar för att fullgöra sina uppgifter och förverkliga sitt ändamål. För
behandlingen av föreliggande ämne förslår denna allmänna definition
av begreppet förvaltning jämte konstaterandet av förvaltningens dyna-
miska karaktär.

Förvaltningens uppgifter och syftemål anges i allmänhet genom poli-
tiska avgöranden. Det ankommer främst på de statliga organ som utövar
den lagstiftande makten att bestämma målen för förvaltningsverksam-
heten. I synnerhet de lagar folkrepresentationen stiftar och de budget-
beslut den fattar leder förvaltningen i en viss riktning. De uppdrag
förvaltningen får av riksdagen och av övriga statliga och inom offentliga
samfund verksamma organ och de mål dessa uppställer fullföljs genom
förvaltningsverksamhet. När en lag eller någon annan förpliktande
föreskrift noggrant bestämmer hur den förvaltande myndigheten skall
handla i varje enskilt fall som har vissa kännetecken dvs. då det är
fråga om bunden förvaltningsverksamhet, är det juridiskt möjligt att
förhålla sig till saken bara på ett enda sätt, och det ankommer på den
förvaltande myndigheten att försöka finna ut, vilket sätt denna rättsregel
förutsätter. Myndighetens prövning innebär då lagtillämpning. I för-
valtning sv erksamhet enligt fri prövning åter är den förvaltande myndig-
hetens befogenheter inte bundna vid detaljerade rättsregler, utan myndig-
heten handlar så som den finner ändamålsenligt i varje enskilt fall.
Det står således myndigheten fritt att välja mellan flera, materiellträtts-
ligt likvärdiga avgöranden. Jag kan därför inte omfatta huvudrefe-
rentens ståndpunkt, att begränsning av de förvaltande myndigheternas
fria prövningsrätt vore ägnad att främja förvaltningens effektivitet
(s. 13) bara, enär det då inte behövs så mycket kvalificierad personal
som annars.

Fri prövning innebär inte godtycke. Principen om förvaltningens
lagbundenhet binder också de förvaltande myndigheterna, när dessa
utövar sin prövningsrätt. Av denna princip följer, att en myndighets
befogenheter alltid skall kunna härledas ur lag. Att förvaltningen
är lagbunden innebär uttryckligen, att rättssäkerhetssynpunkter blir
beaktade. Man kan i allmänhet konstatera, att rättssäkerhet i för-
valtningen betyder, att bästa möjliga garantier skapas för att de resultat
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lagen förutsätter uppnås i det enskilda fallet. Med förvaltningens effek-
tivitet förstås då närmast det, att förvaltningen är så snabb, så smidig
och så resultatrik som möjligt. Utan att närmare gå in på huvudrefe-
rentens analys av begreppen rättssäkerhet och effektivitet, stannar jag
för egen del endast vid ovannämnda betydelseinnehåll som allmänt
ges dessa begrepp. Vid sidan av förvaltningens effektivitet och rätts-
säkerheten i förvaltningen är det kanhända skäl att ytterligare nämna
förvaltningens tillräcklighet, varmed förstås de nådda resultatens för-
hållande till de uppställda målen. Om de uppställda målen inte nås,
är förvaltningsverksamheten otillräcklig. Förvaltningsverksamheten kan
vara otillräcklig även när dess effektivitetsgrad är hög, om inte t.ex.
tillräckligt mycket arbetskraft eller pengar har stått till förfogande
och de uppställda målen av den orsaken inte har nåtts.

Vill man närmare utreda förhållandet mellan kravet på effektivitet
hos förvaltningen och kravet på rättssäkerhet kan man lämpligast begå
så, att man betraktar förvaltningen först från organisatorisk (1) och
därefter från funktionell (2) samt sist från det demokratiska förvaltnings-
sättets (3) synpunkt. Även om detta betraktelsesätt inte är detsamma
som det som huvudreferenten har använt, kan det i mitt tycke ge vissa
beaktansvärda tilläggssynpunkter för frågans utredning.

1. En granskning av förvaltningen från organisatorisk synpunkt med
avseende fäst vid frågorna om förvaltningens organisationsform ger
klart vid handen, att man för att förvaltningens mål skall nås måste
försöka göra förvaltningen så effektiv som möjligt genom att skapa ett
förvaltningsmaskineri som är snabbt och smidigt och också eljest ända-
målsenligt. Härvid måste de skilda förvaltningsgrenarnas speciella art
i tillräcklig grad beaktas. Kravet på effektivitet hos förvaltningen
är särskilt framträdande inom försvarsförvaltningen och polisförvalt-
ningen. Därav följer att formerna för beslutsfattningen är så enkla som
möjligt inom dessa förvaltningsgrenar. Detta kommer till uttryck bl.a.
i att det i många fall är en enda tjänsteman som fattar beslut i en sak.
Försvarsförvaltningen tillämpar t.ex. ett s.k. stabssystem, vilket innebär,
att en enda person — inom truppförbandet kommendören — fattar
beslut i en sak och likaså ensam svarar för beslutet. Avgöranden enligt
det kollegiala eller byråkratiska systemet kommer inom försvarsför-
valtningen sällan i fråga. Det är självklart, att stabssystemet medger
betydligt snabbare och effektivare avgöranden än andra system. Inom
civilförvaltningen tillämpas däremot i allmänhet det kollegiala systemet,
då ärendena avgörs av ett av flera tjänstemän bestående kollegium,
eller det byråkratiska systemet, då en enda tjänsteman avgör ärendet.
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I bägge dessa fall sker avgörandet på föredragning av en föredragande
som, ifall han inte har anmält avvikande åsikt till protokollet, är ansvarig
för beslutets innehåll, vilket inte är fallet vid beslutsfattning enligt
stabssystemet. Från rättssäkerhetssynpunkt sett är det klart, att ett
långsammare och styvare kollegialt system ger betydligt större rätts-
säkerhet än stabssystemet och det byråkratiska systemet.

Det exempel som jag här har anfört visar, att också valet av myndig-
hetstyp inverkar på effektivitets- och rättssäkerhetsfrågan inom för-
valtningen. Inverkan på effektiviteten är härvid i allmänhet rakt motsatt
inverkan på rättssäkerheten. Så behöver emellertid inte alltid vara fallet.
Detta förutsätter dock då en ändamålsenlig om än icke allt för långt
gående decentralisation.

2. Enbart genom organisatoriska omställningar är det emellertid inte
möjligt att i tillräcklig grad öka vare sig förvaltningens effektivitet
eller rättssäkerheten i förvaltningen. Också funktionella omständigheter
bör beaktas i planeringen av förvaltningen. När vi studerar förvalt-
ningen från mera funktionell synpunkt för att se hur kravet på effektivi-
tet och rättssäkerhet uppfylls, är det kanhända skäl att nämna, att i
Finland en kommitté för omorganisering av statsförvaltningen i sitt
principbetänkande (kommittébetänkande 5/1958, s. 10) har lagt an på
att skapa ett förärande, varigenom förvaltningens resultat kan mätas
inom de områden av förvaltningen inom vilka det i allmänhet har ansetts
möjligt att utföra sådan mätning. Såsom mätbara storheter har man
härvid ansett a) kostnader, b) använda resurser, c) prestationer och
d) resultat. Av dessa är kanhända kostnaderna den storhet som är
lättast att få fram med ledning av statens specialbudget och bokslut
och annan sådan utredning. Man kan på detta sätt räkna ut t.ex. kostna-
derna per elev i en läroanstalt, per patientplats eller vårddag i ett sjukhus
osv. Graden av effektivitet hos förvaltningen kan ofta höjas med hjälp
av moderna metoder, genom att mänsklig arbetskraft ersätts med maski-
ner och på annat sätt genom rationalisering av förvaltningen. Såsom
också huvudreferenten har påpekat öppnar bl.a. användningen av data-
maskiner nuförtiden helt nya perspektiv inom många områden av för-
valtningen. Förvaltningens effektivitet kan ökas även genom rationali-
sering av sättet att utföra arbeten, så att allt för kvalificerad arbetskraft
inte används för rutinarbete, som kan ombetros personer med lägre lön.
När det gäller att mäta förvaltningsprestationerna är statistiken av
särskilt stor betydelse. Härvid skall emellertid inte endast antalet
prestationer beaktas utan också dessas kvalitet och de resurser som
har använts, främst då kostnaderna för förvaltningsverksamheten.
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Då förvaltningsverksamheten inte är något självändamål utan, såsom
det tidigare har konstaterats, en verksamhet som syftar till vissa admi-
nistrativa mål, är det med tanke på förvaltningens effektivitet av allra
största vikt i vilken utsträckning dessa syften uppnås i varje enskilt fall.
Eftersom det ofta är mycket svårt att reda ut orsak och verkan inom
företeelserna i samhället, är det självfallet på många områden av för-
valtningen ytterst svårt, om inte omöjligt, att säga i vilken mån de efter-
strävade resultaten har nåtts. Men på en del områden är en sådan
utredning åtminstone i viss mån möjlig.

Av de faktorer som ökar rättsskyddet och särskilt det preventiva
rättsskyddet är det kanhända skäl att först nämna förvaltningens form-
bundenhet, vilken innebär, att ett ärende handläggs i ett formbundet
förfarande. Hit hör utom eventuell skriftlig form för handläggningen
också sättet att anhänggigöra ärendet, motiveringen av beslutet, utfär-
dande av expedition och, såsom någonting mycket centralt, parternas
hörande. Från rättssäkerhetssynpunkt är det också, såsom huvudrefe-
renten påpekar, mycket viktigt att det i synnerhet i högsta instans finns
tillräckligt många tjänstemän med juridisk sakkunskap. Av betydelse
är också jävsstadgandena. Ytterligare bör i fråga om det preventiva
rättsskyddet nämnas offentlighetsprincipen. I synnerhet om handlingars
offentlighet har man i Finland detaljerade stadganden i lag.

Beroende på förvaltningsverksamhetens natur ligger huvudvikten
dock på de repressiva rättsskyddsmedlen. De viktigaste av dessa är
underställning och besvär, vilka är ordinära rättsmedel, och vidare
de extraordinära rättsmedlen, nämligen klagan, återställande av försutten
tid och återbrytande av laga kraft vunnet utslag. Av betydelse är också
den speciellt för förvaltningen typiska direkta rättelsen, som kan ske på
myndighets eller på parts initiativ. Alla dessa rättsskyddssynpunkter
liksom även den tillsyn, som utövas av de högsta lagövervakarna, är av
betydelse, när man betraktar förvaltningen från funktionell synpunkt,
men de får inte allt för mycket störa förvaltningens effektivitet, lika
litet som kravet på effektivitet å andra sidan får vara allena rådande
utan att rättssäkerheten alls beaktas.

3. Såsom i början nämndes kan man granska effektivitets- och rätts-
säkerhetskravets uppfyllelse också utgående från hur ett demokratiskt
förvaltningssätt blir tillämpat. Knappast någon term inom förvaltningen
har likväl under de senaste åren blivit använt så orätt och t.o.m. i syfte
att gagna odemokratiska strävanden som begreppet demokrati. Principen
»en man en röst», som har väckt så mycket rabalder i samband med
omorganiseringen av universitetsförvaltningen, har t.ex. ingenting att
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göra med verklig demokrati redan därför, att förvaltningen av universi-
teten lika litet som andra ämbetsverks och inrättningars administration
inte kan likställas med allmän politiskt förvaltning, eftersom största delen
av universitetssamfundets medlemmar inte är något folk i miniatyr
utan endast en grupp medborgare, som utnyttjar en demokratisk inrätt-
nings tjänster. Med demokrati avser jag i detta sammanhang, såsom
uppenbarligen också huvudreferenten, i allmänhet ett politiskt system,
där majoritetens vilja är av avgörande betydelse i regeringsakterna
enligt en statsförfattning, där alla medborgare garanteras samma all-
männa rättigheter. Med andra ord avses statlig demokrati i ordets
egentliga bemärkelse. Då den traditionella demokratin bottnar i upp-
fattningen, att individen har en andligt, ekonomiskt och socialt oav-
hängig rättslig ställning, är rättssäkerheten för den enskilde av stor
betydelse, om man betraktar förvaltningen mot bakgrunden av ett
demokratiskt förvaltningssätt. Å andra sidan bör majoritetens vilja
genom ett effektivt förvaltningssätt genomföras så långt det är möjligt
utan att individens rättssäkerhet fördenskull inskränks för mycket. Också
när man granskar förvaltningen och ifrågavarande principer från denna
synpunkt kommer man alltså till samma resultat, som om man ser på
saken från andra sidor, dvs. till att kravet på effektivitet och kravet
på rättssäkerhet hos förvaltningen bör uppfyllas sida vid sida så frik-
tionsfritt som möjligt. Det demokratiska förvaltningssättet såsom sådant
får dock aldrig bli något självändamål.

Justitieombudsmannen Ulf Lundvik, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Referenten har i sitt förträffliga inledningsarbete talat om förvaltningens
stora ansvällning och dess föränderlighet under tiden efter det andra världskriget.

För Sveriges del är det i hög grad träffande skildrat. Förvaltningen har
under de sista 10 åren undergått mycket stora förändringar i Sverige. Det
gäller organisationen, som på flere områden har genomgripande ändrats. Men
det gäller också förfarandet. Jag är ju en av den svenska riksdagens ombudsmän,
och det är min plikt att öva tillsyn över förvaltningen. Man måste säga det
att dessa stora ändringar som vi har haft, och som dessutom har genomförts
så snabbt har ställt förvaltningen inför mycket stora svårigheter. Jag tror
mig kunna säga det att tjänstemännen har, med mycket få undantag, gjort
sitt bästa, men att det likväl har blivit svårigheter, svårigheter som dock i all-
mänhet kunnat övervinnas efter några år.

Jag vill nu tillföra diskussionen bara en enda synpunkt, men som jag tycker
själv är ganska viktig. Det är väl alla ense om att det är önskvärt och lyckligt
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att förvaltningen resulterar i riktiga avgöranden. Men jag vill säga det att
det är inte nog att avgörandena är riktiga. Om de inte kommer i rimlig tid, så
är ändå icke kravet på effektivet, och icke kravet på rättssäkerhet uppfyllt.
Man säger, åtminstone i Sverige, att en sen rättvisa är ingen rättvisa. En stor
del av vår förvaltning och särskilt den som jag haft anledning att se på sysslar
med vad jag vill kalla massärenden, alltså ärenden som kommer in i stora,
stora mängder. Man räknar tusental, på vissa ställen tiotusental eller hundra-
tusentals ärenden. Ett och annat av dem är svårt och komplicerat, men den
stora mängden är skäligen enkel. Men, just därför att de är så oerhört många
så uppkommer alldeles speciella problem. Man får t.ex. inte sitta och gräva
ner sig i de svåra ärendena, och låta de enkla ärendena vänta, då stoppar hela
maskineriet upp. Det hela måste flyta framåt. Det har ibland uppstått svårig-
heter, som jag haft anledning att i någon mån ingripa emot.

Jag skall lämna ett exempel. Den som studerar vid universitet eller högskola
i Sverige har rätt till något som vi kallar studiemedel. Det är pengar som
staten tillhandahåller delvis i form av lån, och de är avsedda naturligtvis för
att studenten skall ha någonting att leva på, han skall betala sin hyra och han
skall betala sin mat. Och man undrar inte på att han är mycket angelägen
att få pengarna i början av terminen. Men likväl så händer det tyvärr att
det dröjer månader innan pengarna kommer. Det har varit vissa år då det
har varit alldeles förgjort, då har ingen fått pengarna förrän mot slutet av
terminen. Jag vet speciella fall då det hakat upp sig, då kan det dröja till nästa
termin. Det där är ju inte bra, och vad beror det på? Ja, det beror naturligtvis
på den stora mängden ärenden och den nämnd som skall handskas med utbe-
talningen. Det finns, jag tror 6 i Sverige, en i Uppsala, en i Stockholm
osv. Dessa nämnder är utan tvivel mycket klent dimensionerade, antalet tjänste-
män kan vara mellan 15 och 20 på sina håll, det finns väl de som kanske är
större och jag måste säga att jag förstår att de har sina svårigheter. Man kan
då fråga, vad skall man hitta på för att avhjälpa svårigheterna? Närmast
till hands kan synas ligga att utöka de här nämnderna. Skaffa dem dubbelt så
många tjänstemän! Då jag kommer på inspektion så har det ännu aldrig inträffat,
jo, det har faktiskt inträffat men det är faktiskt undantag, undantaget som
bekräftar regeln, att chefen inte inleder med att klaga över att han har för många
ärenden och för få medhjälpare. Och jag får nog säga att en del av dessa klago-
mål är väl överdrivna. Men i 50 °/o av fallen ligger det mycket i vad han säger.
Om man nu skulle ta initiativ till utökning av åtminstone hälften av alla myn-
digheters personal, så fruktar jag att vi snart skulle vara därhän att vi i Sverige
håller på att administrera varann. Det blir bara förvaltningstjänstemän. Där-
för har jag åtminstone hitintills varit ytterligt restriktiv med att lyssna på den
låten. Det finns en annan metod, som man har prövat, och det har väl, hoppas
jag, lett till förbättringar, kanske någon närvarande universitetsman kan vitsorda
hur det förhåller sig. Man har försökt ändra reglerna. Reglerna för t.ex. ansök-
ningstid var litet opraktiska. Alla studenter kom på sista dagen de flesta kom
kanske ännu senare. Då fick man en förfärlig massa ärenden på en gång och
kunde naturligtvis inte arbeta undan dem. Nu har man försökt säga att de måste
komma mycket mycket tidigare in med sina papper för att de skall kunna få
några pengar. Det finns en del andra sådana här små detaljer, som jag icke skall
uppehålla mig vid. Man har kanske också anledning att diskutera de materiella
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reglerna, och jag kan då anknyta till vad referenten här sade, att det är ju själv-
klart att om man försöker anpassa studiemedlen så att de skall täcka vars och ens
individuella behov, då kräver det ju en orimligt stor insats av arbete och stoppar
upp systemet. Om man går till den motsatta ytterligheten, tar inte hänsyn
till några personliga omständigheter, så har man i alla fall vunnit den fördelen
att alla ansökningar kan behandlas mycket snabbt. Jag tror att man här
som på många andra håll måste försöka välja en lämplig medelväg.

Slutligen har vi en möjlighet och det är den automatiska databehandlingen.
Jag skall om den bara säga det att det finns ett talesätt som man fick lära sig
redan i barnkammaren i Sverige, den passar ganska bra in här: »All vår början
bliver svår, bättre går det år från år». M.a.o. det är svårt i början, och sedan blir
det lättare. Det har jag kunnat se som ombudsman att de första åren efter över-
gång till automatisk databehandling på något område, det gäller ju inte studie-
medel, det gäller åtskilliga andra områden, då uppstår tyvärr ett kaos, och det är
mycket, mycket tråkigt. Men sedan brukar det relativt snabbt rätta till sig och
tycks sedan fungera bra, men naturligtvis så bra som något mänskligt kan göra.

Justitieombudsmannen Bertil Wennergren, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Jag kommer att uppehålla mig vid lite andra frågor än justitieombudsman-
nen Lundvik gjorde. Det här ämnet, som vi diskuterar här idag, är ju av central
betydelse allra främst i förvaltning men för övrigt också för domstolarnas verk-
samhet. Man skulle kunna ha en diskussion med samma tema också beträffande
domstolarna. Frågeställningen är klassisk, och den har diskuterats i alla tider.
Man kan nu närma sig den från olika håll, vilket det som hittills har ägt rum
här har visat, därför att var och en utgår från sin utgångspunkt och ser på de
här frågorna i litet olika dager. För den som är mest hemmastadd i svensk för-
valtning som jag är, så känns det naturligast att utgå från en allmän föreskrift
som vi har i Sverige. Den finns i 6 § i den allmänna verksstadgan som inne-
håller allmänna regler för de statliga myndigheterna. Och den regeln säger då,
att en förvaltningsmyndighet skall bedriva sin verksamhet så enkelt, snabbt och
ekonomiskt som möjligt utan att säkerheten eftersatts. I förslaget till föreskriften
hette det att statsorganen borde tillvarata alla möjligheter till förenkling och
besparing utan att säkerheten otillbörligt eftersattes. Ordet otillbörligt föll bort
under departementsbehandlingen, antagligen så tyckte man väl att det var en
övertydlighet och övertydligheter betraktas av den svenske lagstiftaren som
horrörer. Rädslan att begå sådana horrörer leder för övrigt ibland lagskrivarna
i Sverige att i stället förfalla till undertydlighet, så att många paragrafer inte
går att förstå utan att man har tillgång till förarbeten och läser vid sidan. Så
dock inte i det här fallet. Den här bestämmelsen bör vara fullt begriplig utan
att man behöver studera förarbeten.

Föreskriftens syfte, det framgår av dess historia, är att stimulera till ratio-
naliseringar av arbetet och rationaliseringarnas yttersta mål är ju som Bent
Christensen har framhållit, att höja effektiviteten. Vi har alltså fått fyra stycken
kriterier här i den allmänna föreskriften att pröva oss fram efter. Enkelhet,
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snabbhet, billighet och säkerhet. Det faller i ögonen, tycker jag, att det här
kan inte vara annat än baskriterier. De är egentligen mycket allmängiltiga
kriterier, som man kan tillämpa på vilken slags verksamhet som helst, även
industriell verksamhet, de är alltså av så allmän natur att de går att sätta upp
som riktmärken vilken typ av verksamhet man än bedriver. Och det är väl
alldeles klart att när man sedan skall använda de här riktmärkena inom
den offentliga förvaltningen, så måste man vara uppmärksam på att det inte
kan vara de enda riktmärkena utan man måste också väga in andra riktmärken
och andra kriterier, och då kommer rättssäkerheten in bl.a. men också t.ex.
mänskliga hänsyn.

Vad man skall göra alltså är att man skall sammanväga de här baskriterierna
med olika specialkriterier som kan göra sig gällande på olika områden allt
efter karaktären av den verksamhet som skall bedrivas.

Det kan vara intressant att konstatera då att vid en sammanvägning av
rättsskyddskriteriet med de här baskriterierna så är det ju inte givet alls på
något sätt att rättsskyddskriteriet skulle komma i något motsatsförhållande
till de här baskriterierna. Justitieombudsman Lundvik har redan påpekat
att snabbheten kan vara en betydelsefull faktor för rättssäkerheten och det
behöver inte vara något motsatsförhållande mellan rättsskyddet och snabb-
hetskravet. Ett kostsamt förfarande kan innebära att den enskilde blir utestängd
från att tillvarata sina intressen. Billigheten alltså som kriterium kan också
vara ett kriterium som går väl att förlika med rättsskyddskriteriet och kan
samverka med rättsskyddskriteriet. På det sättet kan man då kriterium för
kriterium jämföra med rättsskyddskriteriet och se hur utfallet blir och vilka
kompromisser som kan behöva träffas och vilka avvägningar i övrigt som kan
behöva göras.

Det här kravet på snabbhet kan ju vara angeläget att uppmärksamma
särskilt på det viset att om man ålägger en myndighet att höja arbetstakten
och avverka dubbelt så många ärenden per tidsenhet som myndigheten har
gjort tidigare, så kan det knappast genomföras utan att en del av noggrannheten
och grundligheten går förlorad. Det blir risk för missuppfattningar, misstag,
förbiseenden och annat, som kan vålla rättsförluster. Det förhållandet gör
att man måste vara uppmärksam på den s.k. programbudgeteringen, som kan
få till effekt, om det vill sig illa, att myndigheterna anser sig skyldiga att fullgöra
en viss arbetskvot, kosta vad det kosta vill i fråga om minskad noggrannhet
och grundlighet. Kvantiteten kan komma att sättas framför kvaliteten, och
det är ju något som är ägnat att inge stora betänkligheter.

Frågan blir då, när och i vilken grad rättsskyddssynpunkter skall vägas
in i den offentliga förvaltningen. Ja, det faller ju sig naturligt att väga in rätts-
skyddssynpunkterna, när det finns någon som har en rätt vilken bör skyddas,
dvs. när i den offentliga förvaltningen enskild person är inblandad. Det är
först då som det aktualiseras. Sedan kan ju rättsskyddskriteriet vägas in i större
eller mindre grad. Belysande är den uppläggning som förvaltningslagen i Sverige
har fått, denna förvaltningslag som trädde i kraft den 1 januari i år och som
innehåller allmänna handläggningsregler för förvaltningsmyndigheterna. Den
förvaltningslagen är så disponerad, att man först har ett antal allmänna bestäm-
melser och sedan ett antal särskilda bestämmelser för vissa ärenden. Och de
där särskilda bestämmelserna hänför sig till ärenden, som i särskilt hög grad berör



366 Bertil Wennergren

enskilds rätt, och även hans skyldigheter i den offentliga förvaltningen. Och
där har man alltså tagit särskild hänsyn till rättsskyddskravet och fogat in olika
handläggningsgarantier till skydd för den enskilde.

För att ta ett exempel från ett annat område på hur effektivitet och rätts-
säkerhet kan beaktas vid utformning av förfarande, så kan man titta på vad
som gäller vid förhör under förundersökning i brottmål. Där säger vår rätte-
gångsbalk att då polisen håller förhör med ett vittne eller med en misstänkt
så skall så vitt möjligt trovärdigt vittne vara närvarande. Motivet härtill är
givetvis inte att förhöret härigenom skall rationaliseras och bli effektivare,
det blir varken enklare, snabbare eller billigare av att det sitter ett vittne och
lyssnar, utan syftet är att stärka den enskildes ställning genom att ge honom
en garanti som vittneskontroll innebär för att han blir juste behandlad under
förhöret. En märklig sak i det sammanhanget är för övrigt att den som är
misstänkt och förhörs under en förundersökning inte har någon ovillkorlig
rätt att ha sin försvarare vid sin sida under förhöret. Man skulle kunna tycka
att rättsskyddshänsynet här skulle ganska självklart ge det utslaget, att var
och en, som vill ha en försvarare med sig vid ett förhör, skulle få det utan vidare
prövning. Men vår rättegångsbalk säger att det är förhörsledaren som från
fall till fall prövar om försvararen skall kunna tillåtas att vara närvarande,
och förutsättning för att sådant tillstånd skall kunna medges är att närvaron
kan äga rum utan men för utredningen. Lagstiftaren har alltså på den punkten
ansett sig böra fästa större avseende vid effektiviteten dvs. utredningens krav
än vid hänsyn till den misstänktes skydd för sin ställning.

Jag skulle vilja säga att den här attityden är ganska betecknande för för-
hållandena i Sverige. Om och i.vilken utsträckning hänsyn skall tas till rätts-
skyddssynpunkten vid utformningen utav en viss ordning är en bedömningsfråga,
och det prövas från område till område vilken avvägning som skall göras. Det
är som Bent Christensen säger i sitt inledningsanförande: det finns inga patent-
lösningar utan man prövar från fall till fall hur man skall gå till väga. Dessvärre
kan man väl inte iaktta någon större konsekvens i den här prövningen. Det
förefaller många gånger som tillfälligheter blir avgörande om man kommer
att beakta rättskyddssynpunkterna i mera påtaglig grad eller i mindre påtaglig
grad. Ibland kan man tycka att rättsskyddssynpunkterna blivit överbetonade,
och att man fogat in för mycket hänsyn till rättsskyddet, i andra fall kan man
tycka att de blivit underbetonade och att det har överlämnats allt för mycket
åt praxis.

En diskussion om rättsskyddet i förvaltningen tenderar ofta att samla sig
kring frågor som har med förfarandet att göra, sådana frågor som jag nyss
har berört, och vilka garantier man då kan bygga in i förfarandet för att stärka
den enskildes ställning och främja hans möjligheter att tillvarata sin rätt. Jag
skall emellertid inte uppehålla mig mera vid den sidan av rättsskyddet utan
i stället ta upp och syna om och i vad mån hänsyn till effektivitet resp. hänsyn
till rättsskydd gör sig gällande när man utformar själva bedömningsreglerna.
De, efter vilka förvaltningsmyndigheterna skall bedöma de saker som de får
till prövning, alltså det som man kallar för de olika rekvisiten, kriterierna eller
bedömningsgrunderna.

Och då kommer man osökt in på frågan om förvaltningens fria skön. I
vilken utsträckning skall man ge myndigheterna ett fritt skön, i vilken utsträck-
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ning skall man undvika att ge myndigheterna ett fritt skön, och i stället försöka
att staka ut vägen för myndigheterna genom att utforma relativt avgränsade
rekvisit och bedömningsgrunder?

Man kan ju då författa ett allmänt skönsrekvisit och säga att om det är
lämpligt, om det är erforderligt, om det är skäligt, eller om det är utan
men och om det kan ske utan otillbörligt intrång eller liknande allmänna for-
muleringar. Det är alltså den väg man går, om man vill ge en allmän sköns-
mässig bedömningsmöjlighet för myndigheterna. Men man kan också då fixera
reglerna genom mera specifika rekvisit. Jag kan ta som exempel från den
lagstiftning vi har om psykiatrisk vård. Där skulle man ju kunna tänka sig,
att betr. tvångsintagning för sluten psykiatrisk vård ställa upp som ett allmänt
rekvisit endast det, att den, som lider av psykisk sjukdom och är i behov av
sluten psykiatrisk vård, får, om det är nödvändigt, tvångsintas för sådan vård.
Det skulle ge myndigheterna ganska vid marginal för sin prövning, ett ganska
vitt bedömningsområde att hålla sig inom, när det gäller att avgöra, om man
skulle få ta in någon med tvång på psykiatriskt sjukhus eller inte. Man har
nu inte velat ha det på det sättet, utan i stället så har man utformat en rad
avgränsade rekvisit, där man säger att ska vara fråga om psykisk sjukdom
vidare skall det med hänsyn till sjukdomens art och grad vara oundgängligen
påkallat med sluten psykiatrisk vård. Vidare skall hänsyn tas till vissa speciella
rekvisit: hjälplöshet, farlighet och allvarlig psykisk sjukdom. Hur utfaller det
här nu i praktiken? Blir det någon större skillnad när myndigheten, i det här
fallet läkarna, skall tillämpa de här mera specificerade rekvisiten, jämfört med
vad det skulle ha blivit om man bara hade ett allmänt rekvisit? Ja, jag tror
att det blir en skillnad, och det måste bli en skillnad, men inte desto mindre så
märker man i tillämpningen när man skall granska beslut om tvångsintagning,
att läkare o.a. gärna tänjer på rekvisiten så mycket som det går och att för en
del läkare kanske tillämpningen inte skiljer sig så mycket från den tillämpning
som skulle ha varit deras, om man bara hade haft ett sådant här allmänt rek-
visit. Så det går alltså inte alltid att genom mera specificerade rekvisit stärka
rättsskyddet, det kommer an på lojaliteten i främsta rummet hos dem som sedan
skall tillämpa rekvisiten.

Jag skulle då, därtill uppmanad, vilja avsluta här med att säga, att när
det gäller det fria skönet, så är det mycket svårt att tillgodose rättsskyddet.
Det är så lätt för myndigheter att maskera oriktiga, ovidkommande motiv genom
att när någon begär redovisning för ett beslut hänvisa till motiv, som är objektivt
godtagbara men som kanske inte är de verkliga motiven. De verkliga motiven
är kanske att komma åt en person eller att gynna en speciell intressegrupp
eller liknande. Därför kommer det när det gäller det fria skönet ytterst an
på den goda viljan och lojaliteten hos dem som tillämpar författningarna i
förvaltningen, om det skall bli det rätta resultatet av verksamheten.

Man talade förr ofta om rättspatos. Men så romantisk anses man inte
böra vara i våra dagar, man får inte vara patetisk. Men jag skulle gärna vilja
ge min tribut ändå till det, som jag vill kalla rättskänslan, dvs. respekten
för och högaktningen av rätten som ett värde i sig. Det är så lätt att den
kommer på undantag i vår krassa och materialistiska värld, man säger att
rättsregler är förhandlingsregler i största allmänhet det är väl inget märkvärdigt
med dem, det är väl inget speciellt med rättsreglerna. Men ändå är det ju
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det, åtminstone upplever jag det så, att rätten är någonting mycket speciellt,
och att utan en levande känsla för rätten och dess värden så blir allt tal om
rättssäkerhet och rättsstat osv. tomma ord. Det som de gamla romarna kallade
justitia och engelsmännen betecknar som justice det är ändå kärnan i rättsstaten.

Fuldmægtig N. Eilschou Holm, Danmark:

Mine damer og herrer,

Professor Bent Christensens skriftlige indledning falder jo i to dele, dels en
analyse og dels et rådgivende afsnit, og det er vel naturligt, således som denne
diskussion også har formet sig at jeg her koncentrerer mig om det rådgivende
afsnit, om ikke af andre grunde så i øvrigt også fordi jeg i det væsentlige er enig
i analysen.

Jeg tror at man som dansker, når man læser det rådgivende afsnit igenmen,
ligesom savner en stillingtagen til det, der i hvert fald for mig står som
det centrale, aktuelle lovgivningspolitiske problem på det område som diskus-
sionen her beskæftiger sig med, nemlig spørgsmålet om i hvilket omfang og på
hvilken måde man bør gennemføre regler om forvaltningens sagsbehandling.

En sådan lovgivning kan jo gennemføres i lovteknisk henseende på forskellig
måde, og er også blevet gennemført på forskellig måde hvis man betragter for-
holdene i de forskellige nordiske lande.

Her er forholdet det, at man både i Norge og i Sverige har gennemført en
helt almindelig lovgivning om forvaltningens sagsbehandling, forvaltningsloven,
først i Norge, siden i Sverige, som er almindelig i dobbelt forstand, idet den dels
indeholder regler om en lang række forskellige forvaltningsprocessuelle spørgsmål,
regler om kontradiktion, om begrundelse, om inhabilitet o.s.v., og også generel
i den forstand at de i hvert fald i princippet gælder for den største del af for-
valtningens virksomhed.

I Danmark har man grebet problemet an på en lidt anden måde, idet man
har taget enkelte af de forvaltningsprocessuelle problemer op til lovgivnings-
mæssig foranstaltning, først reglerne om parters adgang til at blive gjort bekendt
med dokumenterne i deres egen sag; og senere er denne lovgivning blevet udvi-
det til regler om almenhedens adgang til at blive gjort bekendt med den offentlige
forvaltnings dokumenter, altså regler svarende i hvert fald i princippet med de
svenske regler om »allmänna handlingars offentlighet». Disse regler er altså
forsåvidt specielle, men dog generelle i den forstand at de stadigvæk i princippet
gælder for hele forvaltningens virksomhed.

Men man kan naturligvis også gribe det an på en tredje manér, og det finder
man vel eksempler på også i alle vore lande, at man i særlovgivningen, altså
f. eks. i adoptionsloven — adoption er i Danmark et forvaltningsærende —
indsætter regler om, hvorledes adoptionssager skal behandles af forvaltnings-
myndighederne, og på tilsvarende måde i børneforsorgsloven, sociallovgivningen,
bygningslovgivningen o.s.v. indsætter de regler om forvaltningens sagsbehandling,
som man mener bør gælde på disse områder.

Og endelig kan man have den opfattelse at der slet ikke bør lovgives om
disse emner.
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Indledningen, såvel den mundtlige som den skriftlige, tager i og for sig ikke
udtrykkeligt stilling til denne problemstilling. Og så vidt jeg kan bedømme
det, er forholdet det, at man i og for sig heller ikke på grundlag af analysen får
noget væsentligt bidrag til løsningen af dette efter min mening centrale lov-
givningspolitiske problem. Jeg forstår det således, at professor Bent Christensen
ikke er nogen tilhænger af en almindelig forvaltningslovgivning i stil med hvad
man har gennemført i Norge og Sverige, og støtter dette på udtalelsen i den
skriftlige indledning på side 18, og man må vel også sige at udviklingen i den
skriftlige indledning på side 20 under punkt 3 a, b og c vel nærmest går i retning
af at professor Bent Christensen ville tilråde at man fortrinsvis i hvert fald
indsætter bestemmelser om forvaltningens sagsbehandling i særlovgivningen og
altså ikke fortsætter den udvikling som har været i gang i Danmark med at gen-
nemføre almindelige regler om forskellige forhold i forbindelse med forvaltnin-
gens sagsbehandling.

For mit eget vedkommende må jeg indrømme, at jeg hidtil har været af den
opfattelse, at den — skal vi sige — tendens, der har været i dansk lovgivnings-
praksis, har været værdifuld. Vi har fået almindelige lovbestemmelser om for-
valtningens sagsbehandling hurtigere, på et tidligere tidspunkt, end man har
fået det både i Norge og Sverige, og den tendens, som ser ud til at fortsætte, idet
der i øjeblikket sidder tre forskellige sagkyndige udvalg, som har fået kommis-
sorium til at behandle hver sit emne inden for forvaltningens sagsbehandling,
regler og begrundelse og regler om administrativ klageadgang, regler om sagsom-
kostninger, regler om kundgørelse af anordninger, denne tendens bør efter min
mening fortsætte, og det er min opfattelse, at der ikke i, hvad der er blevet sagt
her idag, er noget, der kan tages til indtægt for at ændre denne tendens.

Det andet forhold, jeg gerne ville fremhæve, er et forhold, hvor jeg er ganske
enig med indlederen, som fremhæver dels i den skriftlige indledning og meget
kraftigt i det mundtlige indlæg, at vi i de kommende år først og fremmest vil
møde konfrontationen mellem retssikkerhed og effektivitet på ét område, nem-
lig der hvor det drejer sig om offentlige tjenesteydelser. Jeg er ganske enig i
den meget kraftige fremhævelse af, at der er et væsentligt retssikkerhedsproblem,
eller hvad man nu vil kalde det, på dette område, og også i, at det vil volde
meget store praktiske vanskeligheder at få gennemført rimelige eller hensigts-
mæssige regler på dette område.

Der er imidlertid to ting, hvor jeg ikke er ganske enig med professor Bent
Christensen. Det første vedrører udtalelsen både her fra talerstolen og i det
skriftlige indlæg, hvorefter de almindelige midler for at tilgodese almindelige
retssikkerhedshensyn, i vidt omfang ikke er anvendelige på dette område. Det
mener jeg ikke er rigtigt, og jeg kan nævne som eksempel, at de danske regler
om parters adgang til at blive gjort bekendt med de dokumenter der foreligger
vedrørende deres forhold i den offentlige administration, at de antages — det er
der vist ingen tvivl om — at være anvendelige også med hensyn til sager om
offentlige tjenesteydelser. Og det har — det tror jeg ikke nogen vil være uenige
i — ikke givet anledning til praktiske vanskeligheder, bortset fra et enkelt,
ganske lille område, idet der har været rejst spørgsmål om, i hvilket omfang
man efter disse regler om adgang til akt-inseende som patient på et offentligt
sygehus har krav på at blive gjort bekendt med hospitalsjournalen. Men det
er et spørgsmål som man også har været ude for i Sverige, og det er et spørgs-
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mål, som man nok må se lidt nærmere på i forbindelse med revisionen af
offentlighedsloven. Men bortset fra dette ganske lille, i hvert fald kvantitativt
begrænsede spørgsmål har anvendeligheden af reglerne om parters adgang til
akt-indsigt også på tjenesteydelsesområdet ikke givet adgang til vanskeligheder.

Jeg ville også umiddelbart forestille mig, at i hvert fald almindelige inhabi-
litetssynspunkter, altså synspunkter vedrørende jäv, i ret vidt omfang måtte
kunne finde anvendelse, for så vidt angår dette område.

Den anden ting, jeg gerne vil fremhæve, er at en af grundene til, at man kan
føle det umådelig vanskeligt at varetage retssikkerhedshensynene på dette
område, måske er det forhold, som professor Bent Christensen fremhæver i den
skriftlige indledning på side 11, at et af de traditionelle midler har været at judi-
cialisere sagsbehandlingen, altså at ligestille sagsbehandlingen for administrative
myndigheder, med den der foregår for domstolene. Sådan, må jeg indrømme,
har jeg aldrig oplevet de lovgivningspolitiske problemer i forbindelse med for-
valtnings sagsbehandling. Selv har jeg altid i de indlæg, jeg har leveret i den
offentlige debat om det spørgsmål, forsøgt at fremhæve, at man nok kan lade
sig inspirere af eller tage udgangspunkt i domstolsprocessen og i de regler, der
gælder for domstolenes sagsbehandling, men at det ikke lader sig gøre i særlig
vidt omfang at overføre disse regler til forvaltningen eller tvinge forvaltningen
ind i en domstolslignende spændetrøje. Tværtimod tror jeg, at løsningen eller
en af mulighederne på dette område ligger i at løsrive sig meget mere, end det
måske hidtil er sket, fra det domstolsprocessuelle forbillede, fordi det der
— så vidt jeg kan bedømme det — er det centrale problem her, det er i og for
sig ikke så meget retssikkerheden i den klassiske og traditionelle forstand, hvori
den fremstilles i analysen i den skriftlige indlednings afsnit 1. Det, der er det
centrale problem, er det man kan betegne med et andet slagord, som utvivlsomt
trænger til nøjagtig samme indgående og værdifulde analyse som effektivitets-
udtrykket og retssikkerheds-udtrykket har fået, nemlig »trivsel».

Jeg tror, at professor Bent Christensen helt bevidst har holdt det udenfor,
jfr. den allerførste note til afhandlingen. Jeg tror, at det publikum gennem-
gående er utilfredse med på service-området, det er, at de ikke bliver taget med
på råd, at forvaltningen ligesom prøver at tromle dem ned. Jeg tror i og for
sig ikke, at det, der er behov for, er særlig fine sagsbehandlingsregler. Det er
en større hensynsfuldhed, en større respekt i en meget banal og udvandet
forstand for at den enkelte føler sig som noget andet og mere end et nummer,
føler sig som en borger, føler sig som en, der har ret til en fair og ordentlig
og rimelig behandling fra offentlige myndigheders side.

Må jeg til sidst med risiko for, at der bliver banket på mikrofonen, have
lov til at sige en ganske lille ting, som jeg håber professor Bent Christensen
ikke vil betragte som illoyal. Jeg vil gerne indrømme, at jeg nok stiller det
lidt skarpere op, end professor Bent Christensen ville drømme om at gøre det.
Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg var en anelse betænkelig ved nogle enkelte
udtalelser i det analytiske afsnit, som jeg også synes ligesom falder lidt udenfor,
fordi det, der har været det værdifulde i den indledende analyse, har været et
virkelig efter min mening meget vellykket forsøg på at afmystificere debatten om
retssikkerhed og effektivitet. Og derfor må jeg indrømme, at jeg gerne meget
forsigtigt vil anholde udtalelserne på side 14 om juristerne som fortalere og
interessenter for retssikkerhedssynspunkterne og den, som Bent Christensen selv
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siger det, frihåndstegning på side 16—17 hvor der rejses spørgsmålet om hvorvidt
det er to forskellige holdninger som finder udtryk i, at en gruppe varetager
retssikkerhedshensyn og en anden effektivitetssynspunkterne. De kan, hvis de
løsrives fra deres sammenhæng, ligesom tages som udtryk for at juristerne nær-
mest af brødnid, reaktionære og mistroiske som Holbergs Jeronimus bruger rets-
sikkerhedssynspunkter for at dæmme op for en i øvrigt værdifuld udvikling.

Som sagt, jeg vil gerne understrege, at jeg tror i og for sig ikke, det har
været professor Bent Christensens mening at give udtryk for en sådan opfat-
telse, men jeg synes det er rigtigt at det bliver fremhævet ved denne lejlighed,
at der heller ikke ville være holdepunkter for en sådan opfattelse. Og i hvert
fald for dansk rets vedkommende synes jeg, at jeg kan sige helt klart, at der
ikke er noget grundlag for at antage, at man fra juristernes side har forsøgt
at gennemtrumfe retssikkerhedssynspunkterne for enhver pris eller på bekost-
ning i nogen væsentlig grad af forvaltningenis effektivitet. Der er derfor efter
min mening ingen grund til at holde inde med at varetage retssikkerhedssyns-
punkterne. Der er rige muligheder for fortsat at gøre det, og det vil fortsat
være en væsentlig opgave for danske jurister, herunder naturligvis navnlig dem,
der er beskæftiget med lovforberedelse, at vurdere fremsatte forslag om refor-
mering af den offentlige forvaltning i stort og småt ud fra retssikkerhedssyns-
punkter og søge udvirket at almindelige retssikkerhedssynspunkter tilgodeses i
fornødent omfang.

Kommuneadvokat Audvar Os, Norge:

Mine damer og herrer,

Det ble nevnt av justitsieombudsmann Wennergren at dette spørsmål om
effektivitet og rettssikkerhet har vært diskutert til alle tider. Jeg kan ikke uten
videre bekrefte det, men det er i et hvert fall et av de spørsmål som har stått
sterkt i brennpunktet de siste 20 år. Jeg minner her om at man på det nordiske
juristmøtet 1951 hadde samme emne oppe med innledning av professor Andenæs.
Og de drøftelser og diskus joner som den gang ble tätt opp, har da også ført til
resultater. Som nevnt av den forrige deltager i debatten, har vi nå fått saks-
behandlingslover både i Danmark, Sverige og Norge. Lovgivningen i Norge var
basert på en ganske bred komitéutredning (Forvaltningskomitéen) og ledet frem
til 3 nye institus joner i vår forvaltning. Vi fikk Ombudsmannen i 1963, i 1967
vår forvaltningslov — en generell behandlingslov for forvaltningens saker med
kontradiktorisk behandling, grunngivning og administrativ klageordning — og
vi fikk i 1970 lov om offentlighet. Denne lovgivningen har som siktemål hatt
en generell regulering av forvaltningen, for så vidt et annet opplegg enn det pro-
fessor Bent Christensen har ment og vel fortsatt mener er det beste, nemlig å
gå skrittvis frem og ta de enkelte felter hver for seg. Og dette alternativ var
naturligvis også endel av forhåndsspekulasjonene da Forvaltningskomitéen holdt
på med sitt arbeid. Man så en rekke innvendinger mot en slik generell regu-
lering, og en av dem var nettopp hensynet til forvaltningens effektivitet. Hvordan
skulle man unngå at en slik lov førte til krav om økt antall tjenestemenn, økte
omkostninger og til lengere behandlingstid? Forvaltningsloven — som i første
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rekke regulerer behandlingen hvor den enkeltes interesser er i fare eller i all
fall hvor det er hans økonomiske eller personlige forhold som forvaltningen griper
inn i — har nå vært i kraft snart i 2 år. Og det viser seg gjennom en
undersøkelse som jeg har foretatt i Oslo kommune at man ikke på noen av disse
punkter kan registrere utslag av betydning. Man kan ikke se at loven har ført
til behov for økt antall tjenestemenn, man kan ikke på noen mate registrere at
den har ført til økte omkostninger, og heller ikke når det gj elder behandlings-
tiden kan man spore noe utslag, men det henger kanskje delvis sammen med
at den var rommelig nok tidligere på svært mange felter.

Jeg må ellers innrømme at da det gjalt offentlighetsloven, var jeg full av
betenkeligheter av nogenlunde samme karakter som dette; jeg trodde at dokument-
offentlighet ville innebære en tung belastning på forvaltningen. I virkeligheten
har offentlighetsloven knapt vært merkbar hittil i all fall ikke i den kommunale
forvaltning så langt jeg k jenner den. Den vesentligste år sak her er kanskje at
journalistenes energi ikke har vært så stor som man på forhånd hadde fryktet.

Men hva forvaltningsloven angår, kan det være naturlig å vurdere hva som
egentlig ligger bak denne tilsynelatende friksjonsfri gjennomføring av en lovgiv-
ning som man på forhånd fryktet ville virke så knugende og overveldende på
forvaltningen. Jeg tror at man kan peke ut 3 hovedårsaker her:

For det første var forvaltningsloven på svært mange områder i virkeligheten
bare en kodifisering av det som alt var god og innarbeidet forvaltningspraksis.
Det var stort sett k jente ting som ble satt i lovs form på svært mange områder.

For det andre gikk det nokså lang tid mellom lovens vedtakelse i 1967 og
til dens ikrafttredelse i 1971, og i denne tiden ble det gjennomført en ganske
omfattende kursvirksomhet, både fra det offentliges side og også fra private
organisasjoner, fra tjenestemennenes og advokatenes organisasjoner for å nevne
noen.

Det tredje og siste punkt som kan være en forklaring er det som man skulle
være mest engstelig for å si noe om, nemlig at loven muligens ikke praktiseres
i så stor utstrekning som den burde. De hvis interesse berøres synes — all pub-
lisitet til tross — å være dårlig informert om de rettigheter loven gir dem.

Det er mulig at også et fjerde moment bør nevnes, nemlig den mate loven
gjennomføres på: I en viss utstrekning tolkes lovens unntaksregler romslig til
forvaltningens fordel, samtidig som restriksjonene ofte gis en snever anvendelse
der hvor det er mulighet for dette.

I alle fall synes vi å ha den situasjon at prinsippene er fastlagte, vi har
regelsettet, men liv og lære eller praksis og lov korresponderer ikke helt. — Det
er problemet.

En forbedring her — utover den kontroll vi har i dag bør etter min opp-
iatning i første rekke komme fra de privatpraktiserende advokaters side. Ved
den interne kontroll i administrasjonen kan man til en viss grad rettlede og gi
instrukser, påpeke feil, som jeg selv av og til gjør når jeg får en sak hvor jeg
oppdager at man følger en praksis som ikke er helt forenlig med forvaltnings-
loven. Da gjør jeg oppmerksom på dette, og det samme vil også andre instanser
gjøre. Vi har Ombudsmannen som o vervåker de saker som han får kjennskap
til, enten etter klage eller sin egen revisjonsvirksomhet. Men det strekker ikke
til. Jeg tror at skal man oppnå å få den rettssikkerhet som er ønskelig og for-
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utsatt av lovgiveren, kreves det en oppfølgning helt utenfor administrasjonsap-
paratet. For forvaltningen vil effektiviteten alltid være det vesentlige, forvalt-
ningen er satt der til å nå bestemte mål, og rettssikkerhetshensynet vil lett kunne
bli en brysom belastning. Skal rettssikkerhetskravet kunne opprettholdes fullt
ut, må de privatpraktiserende advokater bære hovedbyrden i dag.

Regeringsrådet Kurt Holmgren, Sverige:

Jag hade tänkt börja med att uttrycka min tillfredsställelse med de värde-
fulla översikter, som vi har fått av Christensen och Rytkölä, och jag skulle vilja
specificera den tillfredsställelsen i direkt motsats mot vad min danske kollega
sade alldeles nyss. Jag tycker att något av det allra värdefullaste i Christensens
avhandling är vad han kallade för »fortalere och intressenter.» Jag finner inte att
det ligger några överdrifter i vad han där har sagt; jag tycker tvärtom, att
den sociologiska bakgrund, som han ger till hela rättssäkerhetsdebatten genom att
försöka analysera vilka intressen, som ligger bakom kraven på rättssäkerhet i
olika avseenden, är något av det allra värdefullaste som har förekommit under
detta ämnes behandling. Min danske vän behöver i varje fall, om vi nu inte
skall gå på närmare håll, inte gå längre än till England och överhuvudtaget till
de anglosaxiska staterna för att finna hur vissa professionellt engagerade
påtryckningsgrupper gör sig gällande och hävdar olika sorters krav av den sort
som här gäller. Och det är därför av stor vikt att man håller ögonen öppna
för sådana saker som Christensen säger i avsnittet »Fortalere och intressenter».
På ett par punkter skulle jag vilja vilja komplettera Christensens teser med exem-
pel från Sverige.

En av dem är, att hela andan i förvaltningen, rekryteringen av ämbetsmän-
nen, standarden av duglighet och sinne för rättssäkerhet hos i synnerhet de högre
ämbetsmännen, är ett mycket avgörande moment när det gäller att bedöma, hur
det förhåller sig med rättssäkerheten. Mera avgörande än ofta de organisato-
riska förhållandena, mera avgörande än förefintligheten av detaljerade process-
lagar. Här nämner Christensen att juristelementet ju har trängts tillbaka i alla
våra länders förvaltningar. Och det är också naturligt, att när förvaltningen
i större utsträckning kommer att ägna sig åt sådant, som tidigare med rätt eller
orätt ansågs vara den enskildes sfär, när den griper in på tekniska, sociala, eko-
nomiska områden, så måste förvaltningen rekryteras inte från jurister utan bland
experter på dessa områden. Och den slutsats man då drar är ofta, att därigenom
blir det sämre med rättssäkerheten. Jag vill inte bestrida att det ligger något
i det resonemanget, men i varje fall för svensk del är jag angelägen att säga att
det knappast blivit sämre i vårt land i och med juristelementets tillbaka trängande

Om man nu emellertid ser på rekryteringen av de viktiga posterna ur den
här synpunkten och först går till departementen, ministerierna, så bör det f.ö.
sägas, att juristelementet fortfarande är mycket starkt dominerande bland chefs-
tjänstemännen, till vilka hör statssekreterare, expeditionschefer och rättschefer
och vissa högre avdelningschefer till ett antal av ungefär 45. Bland dessa 45 är
mellan 25—30 fortfande jurister och av dessa 25—30 är över hälften domstols-
jurister, alltså folk som fått sin träning i domstolar, i hovrätter och kam-



374 Kurt Holmgren

marrätter, och därför rimligen kan antas ha en viss allmän inställning till förmån
för rättssäkerhetskravet.

Ännu mera frapperande är det om man går till de centrala ämbetsverken.
Vi har ju centrala ämbetsverk, som fattar de stora massorna av faktiska tillämp-
ningsbeslut och som motsvarar edra direktorater i Danmark och Norge, men
är mycket självständigare i förhållande till ministerierna än direktorater är.
Där skulle man ju tro, att i varje fall tekniker, ekonomer, socialfolk har slagit
igenom. Bland cheferna är det inte heller där så; visserligen är majoriteten av
generaldirektörer, som cheferna kallas, icke-jurister, men omkring 40 °/o är fort-
farande jurister, och under de sista tio åren har det till så utpräglat ojuridiska
verk som bankinspektionen, arbetarskyddsstyrelsen, patentverket och statens jord-
bruksnämnd utnämnts jurister, händelsevis i alla fyra fall före detta hovrättsråd,
alltså före detta aktiva domare.

Min konklusion av detta är att man inte skall vara alltför pessimistisk i
fråga om det allmänna utgångsläget för de reformer, som vi har genomfört.

Den andra punkten, där jag skulle vilja anknyta till Christensen är, när
han säger att vi otvivelaktigt har en klar motsättning mellan effektivitetskravet
och rättssäkerhetskravet. Och där är vår erfarenhet från Sverige helt annan än
Audvar Os' i Norge. Vår erfarenhet är att rättssäkerhetsgarantier inte vinns
utan besvär och inte utan kostnad och inte utan fler tjänstemän. Regler om ett
detaljerat förvaltningsförfarande, om klagorätt och motiveringsplikt och kommu-
nikation, det leder till krav på mera personal, det leder till mera omständlighet
och det leder till mera dröjsmål och köer. Och det är en utomordentligt allvarlig
sak.

Här har nyligen genomförts en svensk reform på det här området, en ny för-
valtningsdomstols-organisation och en ny lag om förvaltningsförfarandet förra
året. Det är illavarslande att redan nu stockningar förekommit i länsskatterät-
terna, alltså första instansen i fråga om skatternas bestämmande. Nu kan man
hoppas att det är en övergående sak, och framförallt vill jag hoppas att det
svenska justitiedepartmentet följer med sådant och hindrar att det uppstår nya
stockningar på det området, motsvarande dem som tidigare funnits i den högsta
instansen och i viss mån fortfarande finns; det vore verkligen en förändring till
det sämre om den i och för sig beklagliga balansen i toppen i stället spreds över
gräsrötterna.

Dagens ämne är, som redan Os sade, ett sådant som har diskuterats många
gånger. Och arrangörerna av det juristmöte, som om femton år skall hållas
här i Helsingfors, kan säkert med stor säkerhet och med garanti för god till-
strömning och goda aktuella synpunkter anordna en diskussion med ungefär
samma syfte som i dag. Här finns mycket att säga, här är mycket svårt att finna
fasta riktlinjer, framförallt fasta riktlinjer, som gäller hela Norden. När vi med
tacksamhet tänker på vad Rytkölä och Christensen har gjort på det här området,
så kan vi väl kanske säga som den engelske ministern för teknisk utveckling som
för första gången besökte Harwell och då visades omkring av Sir John Cockroft

Han visades omkring en lång eftermiddag och sedan sade han, och det
skulle vi kunna säga till Christenson och Rytkölä: »Thank you very much, gentle-
men, for all you have told us, we are still confused, but on a higher level.»
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Länsåklagaren Klas Lithner, Sverige:

Herr ordförande, ärade åhörare!

När det gäller den ständiga konflikten mellan rättssäkerhets- och effek-
tivitetssynpunkterna, så har man i Sverige gjort ett kompromissförsök i den
riktningen i barnavårdslagen. Det står i 10 § andra stycket: »... är behovet av
sakkunskap icke tillgodosett inom nämnden, bör den anlita biträde av lagfaren
person». Där har alltså lagstiftarna tänkt sig en politiskt vald nämnd sammansatt
av lekmän, men där ibland dessa borde ingå en jurist som ledamot eller som
biträde. Hur det utfallit i praktiken är jag inte säker på, jag har bara sett det i
de två län där jag själv tjänstgör, och där har det förekommit i en viss utsträck-
ning.

När det sedan gäller de minsta barnavårdsnämnderna ute på landsbygden,
så kommer vi åklagare bara i kontakt med en mycket liten del av deras
verksamhet, nämligen när det gäller utredningar och yttranden enligt den s.k.
1964 års lag, alltså beträffande åtalseftergift för 15- till 17-åringar. Och just
när det gäller de minsta nämnderna så är väl mitt subjektiva intryck, att de
karaktäriseras av dels stor passivitet och dels i de fall, där nämnden verkligen
handlar, att de materiella och formella reglerna och rättssäkerhetssynpunkterna
åsidosätts. Å andra sidan så beror det givetvis på att statsmakterna har ålagt
dessa nämnder uppgifter, som de inte är kompetenta att fylla, när de inte har
utbildade tjänstemän utan hela arbetet måste göras av förtroendemän på fritid.

Slutligen vill jag tillägga en upplysning om praxis. Justitieombudsman
Wennergren nämnde den regel i den svenska Rättegångsbalken 23: 10 2 st. som
möjliggör för en undersökningsledare att besluta att en misstänkt icke skall ha
rätt till närvaro av försvarare under förhör med den misstänkte. Jag har
själv varit åklagare sedan 1950 med ett par kortare avbrott. Jag kan inte säga
i hur många fall jag under den tiden varit undersökningsledare där det före-
kommit försvarare. Som en ren gissning skulle jag tro, att det är mellan 700 och
1000 fall. Under den tiden har jag aldrig varken meddelat ett sådant beslut eller
ens haft anledning att fundera på ett sådant beslut. Jag känner inte heller till
någon kollega som har fattat ett sådant beslut varken i Göteborg eller i mitt
nuvarande verksamhetsområde. Så därför undrar jag, om det inte är en sådan
punkt, där praxis har blivit en helt annan än vad lagstiftaren förutsatte. Å andra
sidan kan givetvis tänkas att någon av de andra närvarande svenska åklagarna
har en annan erfarenhet.

Professor Bent Christensen:

Der er blevet sagt så meget, at jeg helt vil opgive at tage stilling til de
mange detailler og kun understrege, at det efter mit skøn har været meget værdi-
fuldt, at de bevidst abstrakte ting, som jeg har beskæftiget mig med, er blevet
suppleret med en række mere håndgribelige erfaringer fra folk, som har med
tingene at gøre til daglig.
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Jeg vil kun gøre to bemærkninger:

Den ene er måske lidt polemisk, men den forekommer mig alligevel at være
tilladelig.

Eilschou Holm gjorde med rette opmærksom på, at partsoff entlighedsreg-
1erne, hvorefter enhver part i en sag kan få lov til at se papirerne, — en tra-
ditionel retssikkerhedsgaranti — er brugbar også når det drejer sig om offentlige
tjenesteydelser. Det er så rigtigt som det er sagt. Men det er efter mit skøn
også et fortræffeligt eksempel på hvor ubrugelige reglerne kan være. For hvad
hjælper det, hvis den gamle dame bliver uvenner med den, som passer hende
på plejehjemmet, eller man får en dårlig diagnose hos lægen på hospitalet, eller
man bliver lagt i badeværelset på grund af manglende plads på hospitalet og
bliver forkølet, eller man får et dårligt råd hos familierådgiveren; hvad hjælper
det i sådanne tilfælde, at man kan forlange at se papirerne?

Min sidste bemærkning angår den grundlæggende værdipræmis. Jeg har
bestræbt mig på — det er nok ikke lykkedes, for den slags lykkes aldrig fuldt-
ud — at være objektiv i fremstillingen. Nu kan jeg passende slutte med at
være klart subjektiv. Jeg har i adskillige perioder af min voksne tilværelse
stået i de situationer, som jeg her har skildret, hvor man skal tage stilling til
administrationens indretning. Må jeg pege på, hvad jeg synes bør være det
rigtige udgangspunkt. Jeg kan gøre det ved at tage to linier af et af de få vers,
som jeg kan udenad. Det er fra en af Peachum's sange i »Dreigroschenoper»
Det lyder således: »Der Mensch lebt durch den Kopf. Der Kopf reicht ihn nicht
an.» Det er jo så sandt som det er sagt.

Men det kan ikke være meningen, at man skal drage den konsekvens af sand-
heden, at man anbringer hovedet i garderoben.

Når det gælder forvaltningens tilrettelæggelse, må udgangspunktet være
rationalitet i den forstand, hvori man normalt bruger dette ord i litteraturen, nem-
lig som udtryk for mål-middelbetragtninger. Brug ordentlige midler til mål, som
er nogenlunde præcist formuleret! Dette må være udgangspunktet. Vi ved alle,
at hovedet ikke rækker til. Det går ikke helt. Og det må vi tage hensyn til.
Men udgangspunktet må være rationalitet. Det går ikke, at man i sin iver efter
at fremme følelsesladede — og med rette følelsesladede — idealer, så som rets-
sikkerhed, trivsel, medbestemmelse o.s.v., — de er væsentlige allesammen — for-
lader rationaliteten og mål-middel betragtninger som udgangspunkt.


