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Debatten inleddes av referenten, høyesterettsadvokat
Helge Haavind, Norge:

Herr Ordfører, mine damer og herrer

I.

Jeg iskal innlede til diskusjon om spørsmålet om det er behov for kon-
troll av forvaltede midler på andre områder enn der hvor slik kontroll
allerede er etablert ved gjeldende lov eller annen forskrift. Jeg forutsetter
at samtlige tilhørere er kjent med innholdet av den forhåndstrykte
utredning.

Ved forberedelsen av dagens møte har jeg støtt på to vanskeligheter.
Det emne jeg skal behandle, er valgt for nesten 2 år siden, og den

trykte forhåndsutredning er skrevet for snart ett år siden. I den mellom-
liggende tid inntil idag, ikke minst siden valget av emne, er det på de
aktuelle områder skjedd ikke så rent lite med hensyn til myndighetenes
initiativ, slik at stoffet kanskje har mistet noe av nyhetens interesse.
Iallfall tror jeg det er tilfelle i Norge, og antagelig også i de andre
nordiske land.

Den annen vanskelighet ligger deri at det forståes å være forut-
setningen ved disse møter at referenten først skal skrive en forhånds-
utredning om det aktuelle emne, hvoretter han muntlig skal gi en kort
oppsummering på maksimum 10 minutter som skal danne innledning
til diskusjonen. Jeg hadde gjerne sett at det hadde vært omvendt, idet
jeg er redd for at det jeg nu skal si, i betydelig grad blir en kjedelig,
og kanskje dårligere, gjentagelse av hva jeg har skrevet. For mest mulig
å unngå det, skal jeg forsøke å stille spørsmålene på en litt annen mate.

Før jeg går videre vil jeg gjerne nevne at det er oppstått noen få
trykkfeil i den trykte utredning, forsåvidt som det på en del punkter
er vist til avsnit på side 7, hvor det skulle være side 5. Det skyldes
antagelig forskyvning under trykkingen.

Likeledes er det på s. 8 nevnt en innstilling i Norsk Advokatblad
nr. 2 for 1969, s. 25—30, mens det skal være nr. 2 for 1968.

Det er også noen flere trykkfeil, men de skaper neppe problemer.
Jeg vil også gjerne nevne en del skritt som er tatt i Norge, eller

internas jonalt av organisas joner hvor Norge er eller kan tenkes å bli
interessert, for å endre gjeldende kontrollregler, eller skape nye, for
de virksomheter jeg har nevnt i forhåndsutredningen.

For det første kan det nevnes at det i Norge for tiden arbeides med
et utkast til en generell lov om regnskapsplikt til avløsning og utvidelse
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av gjeldende spesialbestemmelser. Noen odelstingsproposisjon foreligger
ikke, og etter foreløpige utkast synes det ikke som om loven vil endre
de forhold jeg har berørt i min forhåndsutredning.

For advokatvirksomhetens vedkommende tror jeg ikke det foreligger
noe nytt av betydning. Jeg vil imidlertid gj erne nevne en betenkning
i det danske Advokatbladet nr. 5 for 1972, s. 57 f.f., hvor det er gjort
en rekke meget interessante betraktninger.

I relas jon til fonds- og aksjemeglerne er det grunn til å nevne at
det i Norge er oppnevnt et utvalg som skal legge frem et forslag til
ny lov om verdipapirhandel. Det foreligger idag kun foreløpige og helt
uoffisielle utkast, hvor man i høy grad tar sikte på å unngå sammen-
blanding av meglernes virksomhet som sådanne og deres økonomiske
interesser forøvrig, og av meglervirksomhet og annen virksomhet. Jeg
tror imidlertid allikevel at det er tvilsomt om disse utkast rent faktisk
vil kunne forhindre at det i nær tilknytning til meglerkontorer vil bli
drevet slik forvaltningsvirksomhet som angitt i min forhåndsutredning.
Det bør vel forsåvidt også tas i betraktning at det kan hevdes at denne
virksomhet har en viss betydning for en ønsket kapitaldannelse i sam-
fundet, og at den derfor også har sine positive sider, hvis den drives
under tilstrekkelig kontroll.

I tillegg til hva jeg i forhåndsutredningen har skrevet om investerings-
selskapene, er det grunn til å nevne at spørsmålene synes å være under-
gitt en betydelig internasjonal oppmerksomhet.

I Europarådets regi er det etablert en egen ekspertkomité på området.
Såvidt vites, foreligger det fra denne en nylig vedtatt resolusjon, hvis
innhold ikke er alminnelig kjent, heller ikke hvilken betydning den får
for de deltagende land. E. E. C. har nedsatt en tilsvarende komité for
»Informasjon om investering i verdipapirer», og fra O. E. C. D. foreligger
en rapport fra »The Committee of Financial Markets», med bl.a. 35 stan-
dardregler som medlemslandene oppfordres til å ta hensyn til ved regu-
lering av investeringsselskapenes virksomhet.

I Norge har både Justisdepartementet og Bankinspeksjonen bedt om
at lovstoffet blir undergitt ny komitébehandling.

Vedrørende finansieringsvirksomheten nevner jeg at Finansdeparte-
mentet har bedt påskyndet innstillingen fra den lovkomité som ble ned-
satt ved Kgl. res. av 15. 8.1969. Det skyldes utvilsomt at man særlig
i den seneste tid har sett en del uheldige foreteelser.

Byggevirksomheten finner jeg ikke grunn til å si noe nærmere om,
og viser derfor bare til hva jeg har skrevet.
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II.

Som nevnt innledningsvis er det ikke meningen at jeg skal gjenta
hva jeg har skrevet, og jeg vil derfor begrense meg til å trekke frem
en del spørsmål eller forhold som etter min oppfatning rettferdiggjør
den konklusjon jeg er kommet frem til.

Jeg tror ikke det er for meget sagt at de forhold jeg i min forhånds-
utredning har trukket frem innen forskj eilige virksomhetsområder, viser
at det i vårt samfund finner sted en betydelig forvaltning av almen-
hetens formuesmidler delvis helt uten og delvis med en relativt besk jeden
grad av kontroll. Når jeg bruker ordene »betydelig forvaltning», tar
jeg sikte på omfanget beløpsmessig og av antallet impliserte.

Jeg tror også det er grunn til å hevde, uten at jeg har noen virkelig
statistikk, at de tilfeller av misbruk av slike midler som vi blir vitne
til er så mange og omfattende at vi står overfor et betydelig samfunds-
messig problem.

Det neste spørsmål blir da om det bør etableres en øket kontroll med
de aktuelle virksomhetsområder, og hvorledes denne kontroll eventuelt
bør være.

Det har på konservativt hold, og ikke minst blant de liberale yrker,
som f. eks. advokatyrket, alltid gjort seg gjeidende en viss motvilje mot
å bli kontrollert av det offentlige, og man hører derfor ofte fremholdt
at det beste er den kontroll de næringsdrivende etablerer selv, med
övervakning av foreninger og organisasjoner. Standens selvdisiplin skal
være så bra.

Jeg er ikke enig i dette, og har forsåvidt heller aldri förstått den
voldsomme redsel for offentlige organer. For det første viser jeg til
hva jeg i relas jon til advokatene i forhåndsutredningens avsnitt III har
uttalt om revisorer engasjert av advokatene selv.

Det g j elder forsåvidt alle tilfelle av formuesforvaltning. Vedkom-
mende revisor vil alltid i noen grad føle seg som sin oppdragsgivers
mann, og ikke som representant først og fremst for de egentlig inte-
resserte, de personer hvis midler er overgitt til forvaltning.

Heller ikke tror jeg at en organisasjonsmessig eller foreningsmessig
kontroll er fullt ut tilfredsstillende. Man kan ikke se bort fra at venn-
skap og personlige kontakter kan svekke kontrollens effektivitet, særlig
under mindre forhold.

Man kan selvsagt spørre om ikke et utvidet kontrollsystem i ufor-
holdsmessig sterk grad påfører de næringsdrivende byrder og omkost-
ninger. Til det er å svare at enhver som i næring mottar midler til
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forvaltning for andre under enhver omstendighet bør pålegges en slik
orden regnskapsmessig og med hensyn til indre kontroll, at fremleggelsen
av det nødvendige materiale for en offentlig kontrollinstans ikke skulle
medføre noen vesentlig økning av arbeid eller omkostninger.

Adskillig mere betenkelig er det hva en øket offentlig kontroll kan
tenkes å påføre myndighetene med hensyn til omkostninger og byråkrati.
I denne forbindelse kommer man også inn på spørsmålet om kontrollens
effektivitet og preventive virkning.

Spørsmålet om økede offentlige omkostninger er etter min oppfatning
ikke av vesentlig betydning. Oppnår man en noenlunde effektiv kontroll,
og en dermed øket prevensjon, vil prisen neppe være for høy. I noen
grad vil man utvilsomt også allerede ha institusjoner som kontrollerer
noenlunde tilsvarende virksomhet, slik at en utvidelse av området
kanskje ikke vil bety så forferdelig meget.

Langt mere alvorlig er spørsmålet om kontrollens effektivitet og
prevensjon. Personlig er jeg dog ikke synderlig i tvil om at det kan
oppnåes adskillig, ikke minst på det forebyggende plan. Jeg viser i
denne forbindelse til forhåndsutredningen, s. 18—19, avsnitt VIII, »Diverse
spørsmål». I tilknytning til det som der er nevnt, vil jeg idag bare peke
på følgende momenter:

1. Øket sikkerhet med hensyn til overholdelsen av regler om regn-
skapsplikt og revisjon.

2. Øket mulighet for å forhindre sammenblanding av klienters og
egne interesser (i aller videste betydning av ordene »egne interesser).

3. Øket mulighet for å forhindre sammenblanding av forskj eilige
klienters interesser. Herunder tar jeg også sikte på muligheten av ved
en generell kontrollordning å forhindre kamuflering av forholdene ved
overføring av midler fra ett formuesområde til et annet.

4. Øket mulighet for å kontrollere vedkommende næringsdrivendes
nødvendige faglige kvalifikasjoner.

Som nevnt i forhåndsutredningen mener jeg at man ikke når de nød-
vendige mål ved ordningen med sikkerhetsstillelse eller erstatning på
annen mate for de skadelidende ved mislige handlinger. Slike ordninger
løser bare den ene side av problemet. De betyr intet når det g j elder
prevensjon, hvilket er av vesentlig betydning for potensielle mislige per-
soner, og dermed også for samfundet.

Jeg har i min konklus jon i utredningen antydet et feiles kontroll-
organ for alle tilfelle av formuesforvaltning, og til en viss grad også
etablering av generelle regler for de forskj eilige virksomhetsområder.
Jeg tror fremdeles at dette vil være hensiktsmessig, ikke minst med
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tanke på nye forvaltningsformer som kan tenkes aktuelle, men anser
ikke spørsmålet for å være av vesentlig betydning.

Av det jeg nu har sagt vil det fremgå at jeg ikke finner grunn til
å endre den konklusjon jeg har gitt i forhåndsutredningen, s. 20—21.
Kun vil jeg nevne at jeg kunne tenke meg å utvide pkt. 1, slik at det
omfatter enhver form for næringsmessig drevet finansieringsvirksomhet
med andres midler (også finansformidling), og ikke bare når det er tale
om mottagelse av formuesmidler fra en større krets av personer og om-
varig forvaltning eller anbringelse.

Korreferenten, landsretssagfører Kristian Mogensen, Danmark:

Jeg vil gerne først for mit eget vedkommende, og sikkert også på
auditoriets vegne, sige tak til referenten for de undersøgelser han har
foretaget om emnet, og den måde hvorpå han har forelagt sin analyse for
os, først skriftligt i forhåndsudredningen og idag mundtligt. Vi har fået
et glimrende oplæg til diskussionen, og jeg håber det vil bekræfte sig i
eftermiddagens løb, at det oplæg egner sig til at fremkalde mange menings-
tilkendegivelser i forsamlingen.

Må jeg sige for mit eget vedkommende, at jeg ikke er enig med refe-
renten i hans resultat, og navnlig ikke i den generelle udformning han har
givet sit resultat. Højesterettsagfører Helge Haavinds hovedtesis står jo
side 20 i det udsendte skriftlige referat, og går ud på at han mener at der
på en række områder er behov for at udbygge offentlig kontrol, hvor der
idag ikke findes offentlig kontrol, og samtidig røber han en vis sympati for
tanken om et fælles kontrolorgan for alle de behandlede områder. I grun-
den skærpedes næsten denne hovedtesis lidt idag, for som Haavind slut-
tede med at sige, ville han være tilbøjelig til at give den tesis, der står
under punkt 1, side 20, en endnu mere generel form, idet kontrolbehovet
efter Haavinds mening findes ved enhver form for formueforvaltning,
ikke blot når det drejer sig om forvaltning for en større kreds eller vari-
gere forvaltning, men i det hele taget ved enhver formueforvaltning for
andres regning.

Jeg mener at kunne sige at en så vidtgående konklusion som den
referenten drager, velnok må forudsætte en dokumentation for et
stærkt behov, ja, i virkeligheden for en nødvendighed, og en sådan doku-
mentation synes jeg ikke man kan finde. Den kunne måske erstattes af
en tilstrækkelig stærk personlig overbevisning om at der var et sådant
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behov eller en sådan nødvendighed, men denne overbevisning kan jeg for
mit vedkommende ikke dele.

Jeg kalder referentens konklusion »vidtgående». Er den da i grun-
den så vidtgående? Efter min mening er den meget vidtgående. Den
ville, såvidt jeg kan se, forudsætte et meget betydeligt offentligt kontrol-
apparat som ikke findes idag, i alt fald ikke i Danmark, men som
det fremgår af de skete undersøgelser heller ikke i de andre nordiske
lande. Vi har jo lidt erfaringer hist og her med hensyn til indretning
af kontrolapparater. Jeg kan blot nævne at i Danmark volder det uhyre
vanskeligheder at få kontrolleret indbetalingerne af merværdiafgift og
kildeskat. Det er jo en slags betroede midler, i det omfang man vil se
på det i det lys, at arbejdsgiverne forvalter offentlige midler, indtil de
afregner disse afgifter og skatter. Det kræver et vældigt kontrolappa-
rat, i alt fald i Danmark, blot at holde øje med dette lille område,
lille i sammenligning med hele det store område vi beskæftiger os med
idag.

Jeg tror også man kan kalde det en vidtgående konklusion at der
skulle gælde, ikke blot regnskabspligt som skulle være ganske naturlig,
men også en pligt til løbende revision og foretagelse af løbende indbe-
retninger, sådan som referentens tesis går ud på, pagina 20 i det udsendte
referat. Jeg kan nævne som et eksempel at vi i Danmark har prøvet at
anstille en undersøgelse om hvad det ville koste at foreskrive løbende
revision for al advokatvirksomhed, og det skønnes at i vort lille land ville
det koste i alt fald 15—20 millioner kr. årligt. Og det er jo kun et lille
hjørne af emnet, jeg her taler om. Jeg tror ikke det er for meget at sige,
at det er et meget stort apparat, som referentens teser peger henimod.

Man kan jo også spørge: Hvem skal i grunden udføre alt det kontrol-
lerende arbejde? Hvem skal læse alle disse indberetninger og alle disse
regnskaber? Hvem vil få tid til at gå i lag med det og foretage den
ganske dybtgående gennemgang som skulle til hvis det hele skal have
nogen effektivitet? Jeg kunne fristes til at sige: Ja, hvem skulle overhove-
det få tid at påse at indberetningerne bliver indsendt? Det er i sig selv
en ganske betydelig indsats at føre kontrol med det, for så slet ikke at
tale om at gennemgå materialet.

Betragtninger af den art fører mig til at tro at man meget let kan
komme ind i et vældigt bureaukratisk apparat, som vel tillige i et vist
omfang vil få karakter af — både over for forvaltere af offentlige mid-
ler, men også over for de borgere hvis midler det drejer sig om — et pose-
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kiggeri, som for mange vil arte sig sådan, at man siger: Men hvorfor dog
det? Er det virkelig nødvendigt med en så indgående granskning, et sådant
posekiggeri ved en lang række normale foreteelser?

Referenten var selv inde på disse betænkeligheder, men afviste dem
lidt for energisk eller lidt for flot, synes jeg. Jeg tror, at der bør ligge
en ganske betydelig overvejelse til grund, før man starter hele dette
apparat.

Også ,af hensyn til omkostningerne. Hvem skal i grunden betale
dem? Jeg tror som sagt at det bliver meget dyrt, og til syvende og sidst
ender det jo med, at det bliver borgerne, der kommer til at betale det
under den ene eller den anden form. Forelægger man en eller anden
branche en betydelig udgift til kontrol, så ender naturligvis udgiften på
en eller anden måde med at blive væltet over på klienterne eller de
borgere hvis midler skal forvaltes, eller eventuelt på skatteborgerne. Men
det er forsåvidt af mindre væsentlig betydning ud fra mit synspunkt,
hvor jeg altså blot stiller det spørgsmål op: Vil man virkelig ofre de meget
store udgifter som jeg tror det drejer sig om?

Og endelig kan man så stille sig selv det spørgsmål, som også referen-
ten stillede og uddybede idag mundtligt: Hvor effektivt bliver det hele?
Jeg sætter et spørgsmålstegn ved, om nogen magter at føre en effektiv
kontrol. Men effektiviteten kunne naturligvis vise sig på anden måde,
og det skal ikke bestrides, at kontrolapparater naturligvis har en væsent-
lig præventiv betydning, men dog vel trods alt ikke en fuldt effek-
tiv præventiv betydning. Man vil sikkert kunne komme en hel del uord-
ner og derved også noget, der senere bliver til misbrug, til livs, men det
egentlige udspekulerede misbrug vil nok blive ved med at eksistere og
vil blive ved med at finde udveje, uanset hvor kostbart og omfattende
et kontrolapparat man laver.

Det er jo et tidens løsen, i hvert fald i Danmark, men sikkert overalt
i Norden, at man siger: I stedet for at straffe, må vi hellere ramme
årsagerne til forseelserne ved kontrolforanstaltninger og ved at fjerne
fristelserne. Det er en betragtning der er nær beslægtet med den præven-
tive betragtning, og den har også en ganske betydelig vægt. Men hvis
man forestiller sig, at man kunne udrydde strafbarhedstilfældene gennem
tilstrækkelig megen kontrol, så vil jeg da gerne også heroverfor pege på
det ganske betydelige antal nye forseelser man indfører. Det bliver nem-
lig nødvendigt at belægge overtrædelser af kontrolbestemmelserne med
straf. Ellers får man dem i alt fald aldrig til at virke i praksis. Og det
vil sige at man laver en lang række nye delikter af formel art, blot
bestående i at man f. eks. ikke har indsendt indberetningerne, eller ikke
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har indsendt dem rettidigt, og derved kan man meget let sætte til hvad
man muligt indvinder ved begrænsning af strafbarhedstilfældene for
materielle overtrædelser.

Det er jo klart at højesteretsadvokat Haavind har været opmærksom
på alle disse ting, og når jeg giver denne understregning og går dybere ind
på det end referenten selv har gjort, skyldes det, at min vurdering altså
fører til et andet resultat, idet jeg lægger vægten lidt andre steder,
end han har gjort det.

Mit resultat bliver derfor at kun hvis der er påvist en virkelig nødven-
dighed på et eller andet område af at indføre en ny kontrol, bør man
skride til indførelse af kontrol.

Så kan man spørge: Har man almindelige erfaringer om, .at der folk
ønsker en vidtgående kontrol? Det kunne jo også være en måde hvorpå
behovet havde vist sig. Jeg er ikke sikker på det. Jeg tror til syvende
og sidst at der ikke er så voldsom stor interesse om problemstillingen.
Nogle gange i Danmark har spørgsmålet om skærpelse af kontrollen
været rejst, og med føje været rejst, og det har givet sig udslag i, at man
har undersøgt sagerne nærmere og afgivet betænkninger derom, og i
disse tilfælde er det gennemgående blevet resultatet, at man ikke har
fundet noget egentligt behov for at indføre nye kontrolforanstaltninger.

Inden jeg går ind på et par eksempler, vil jeg gerne her i de generelle
bemærkninger nævne som illustration, at man kunne jo på andre områ-
der ved kontrolforanstaltninger komme en række misbrug til livs. Sæt
nu at man gerne ville afskaffe smugleriet og ikke længere ville holde sig
til de få tilfælde, hvor man fanger og straffer smuglere. Så kunne man
selvfølgelig komme smugleriet til livs ved vidtgående bestemmelser om
visitation af rejsende og gennemsyn af al baggage. Men man måtte fore-
tage den afvejning: Hvad koster det? Og hvilken ulejlighed påfører man
lovlydige borgere for at ramme de misbrug, der finder sted, men som er
relativt underordnede? Blot et eksempel på en afvejning, som også må
foretages på det område, vi her beskæftiger os med.

Man kunne sikkert også for alvor komme spritbilismen til livs ved
bestemmelser om at enhver inden han satte sig til rattet skulle gennemgå
alkoholtest, eventuelt efter i forvejen at have afhentet nøglen til sin bil
på politistationen hvor den var deponeret. Undskyld dette lidt outrerede
eksempel. Men det er blot for at vise at man kan jo indføre kontrol-
foranstaltninger som måske nok kunne afskaffe et misbrug, men som ville
føre alt for vidt.

Ind i den afvejning, der må finde sted, må der gå en række hensyn, og
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jeg vil bl.a. her pege på, at man jo har mange andre midler til at komme
misbrug til livs end indførelse af egentlige kontrolapparater. Foruden
de ting, vi selv beskæftiger os med: Offentligt tilsyn, indførelse af regn-
skabspligt og tvungen revision, har referenten allerede nævnt .at man i et
vist omfang kan få orden på tingene ved at kræve autorisation som
betingelse for udøvelse af en vis virksomhed efter dokumentation af fag-
lige og menneskelige kvaliteter. Men der kan nævnes et par andre
eksempler på de midler man kan have i en flerstrenget ordning. I et vist
omfang vil en offentlig registrering af virksomheder i sig selv have præ-
ventiv betydning. I Danmark bygger jo aktieselskabslovgivningen på
en registrering, sådan at der er adgang til at få et vist inseende med
aktieselskabernes forhold. Men man giver på forhånd op over for tanken
om at føre et egentligt tilsyn med dem.

Selve tanken om offentlighed, indseende, åbenhed om virksomhedernes
forhold er jo i sig selv af væsentlig betydning. Det behøver ikke på
nogen måde at føre med sig at man foretager en løbende kontrol så længe
misbrug ikke er iagttaget. For en del virksomheders vedkommende kan
også medbestemmelsesret for de implicerede være et virksomt middel.
I investeringsforeninger eller investeringsselskaber vil i vidt omfang
klienternes, aktionærernes eller interessenternes mulighed for at gøre
sig gældende, både med hensyn til at skaffe oplysninger, men også som
medbestemmende ved opbygningen af administrationen, i mange tilfælde
kunne virke lige så godt som en offentligt ført kontrol.

Jeg vil opstille den antitesis over for referentens tesis, at det ikke er
dokumenteret, at der eksisterer et generelt behov for at indføre et offent-
ligt kontrolapparat med alle betroede midler. Jeg er enig i, at der må
være særlige områder, hvor det er nødvendigt enten at udbygge en
eksisterende kontrol eller indføre en ny. Men jeg mener, at det må ske
efter en afvejning i hvert enkelt tilfælde af nødvendigheden, stillet over
for omkostningerne og ulemperne. Og heraf følger også, at jeg i min anti-
tesis må tage afstand fra, at man etablerer et fælles kontrolorgan, fordi
jeg tror, at områderne er så mangeartede og så vidt forskellige, at man
må indrette enhver kontrol på områderne individuelt.

Må jeg til sidst gøre nogle bemærkninger om de eksempler som refe-
renten har stillet op i sit skriftlige referat. Det er naturligt først at sige
et par ting om advokater. Vi har i Danmark beskæftiget os en del med
spørgsmålet i de seneste år. Referenten nævnede selv idag en ny betænk-
ning fra 1972 om bekæmpelse af misbrug, besvigelser med betroede mid-
ler hos advokaterne. Der har man ikke turdet drage den konklusion at
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foreskrive tvungen, løbende revision for al advokatvirksomhed, bLa. af de
omkostningsmæssige grunde, som jeg før nævnede. Jeg er for mit ved-
kommende principielt helt enig med referenten i, at tvungen revision ville
være ønskelig for al advokatvirksomhed. Jeg håber, at man kunne nå
dertil ad åre, og man prøver i Danmark skridt for skridt at nærme sig
en sådan tilstand. Men jeg tror ikke tiden er moden til, at man med et
slag indfører det ved offentlig foranstaltning eller ved en lovforskrift.

Vi har i Danmark en række andre foranstaltninger end selve revisio-
nen. Vi har en klientkonto-ordning, der i store træk går ud på, at
klientmidler skal holde separerede fra advokatens egne midler, og dette
føres der et vist tilsyn med, bl.a. derved at advokaterne skal indgive
årlige indberetninger til Advokatrådet i en ret så udførlig formular,
som nylig er blevet udbygget i forhold til hvad den tidligere var. Vi har
i det hele taget tilsynsbestemmelser, men ingenlunde sådan at det er et
offentligt tilsyn, derimod sådan at vi, ligesom man har det i de øvrige
nordiske lande, har et tilsyn bygget på kollegiale organer, og der er jeg
for mit vedkommende icke enig med referenten i hans opfattelse
når han siger, at han ville mene, at offentlig kontrol var bedre. Og jeg
siger det ikke først og fremmest, fordi det er bekvemmere for advokaterne
at have kollegialt tilsyn. Tværtimod siger jeg det fordi jeg tror at det
kollegiale tilsyn der føres f.eks. af det danske advokatråd er langt mere
effektivt end det, noget offentligt organ kunne præstere. Jeg er i den
henseende enig med med min kollega, højesteretssagfører Jon Palle Bull,
der for nylig i en bog, udgivet til den danske Retsplejelovs 50-års Jubi-
læum, påviste, at det var en almindelig opfattelse i Danmark, at det
kollegiale tilsyn er strengere end det tilsyn, som ville blive ført af de
offentlige myndigheder, ligesom den kollegiale disciplinarmyndighed vi
har i Danmark er strengere end den domstolene kunne forventes at ville
udøve. Jeg tror den afgørende grund hertil er at der blandt kollegerne
findes en særlig interesse for standen og dens samfundsmæssige placering
og renommé, og det hensyn tror jeg virker stærkere end det, som refe-
renten er bange for, nemlig personlig hensyntagen og seen igennem fingre
med kollegers adfærd.

På advokatområdet findes en flerstrenget ordning, der bygger på en
række foranstaltninger, som søger at modvirke uorden og søger at mod-
virke de vanskeligheder der kan opstå hvis en advokat bliver syg. Man
har opbygget kursusvirksomhed for at begrænse udygtighedstilfælde
der fører til misbrug, og man gør også hvad man kan for at undgå
en sammenblanding af private interesser og egentlige advokatforretnin-
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ger. Tiden tillader ikke, at jeg kommer nærmere ind herpå. Men jeg
har lyst til at citere, hvad min gamle, nu afdøde, højt ansete kollega,
overretssagfører Niels Olesen, engang sagde til mig, da jeg var ganske
ung i faget: Unge mand, anskaf Dem en fyldepen, som kun kan under-
skrive til vitterlighed. Et eksempel på kollegial bestræbelse, der i og
for sig ikke har noget at gøre med offentlig kontrol.

Jeg skal ikke gå i dybden iøvrigt. Det tillader tiden ikke. Men jeg
kan kort nævne de øvrige områder, referenten behandler i sine skrift-
lige teser. På veksellererområdet har vi i Danmark en ganske ny lov
af 7. juni 1972, som foreskriver, hvad der skal gælde om offentligt tilsyn
og regnskabspligt og revisionspligt for medlemmer af den danske fonds-
børs, de autoriserede veksellerere i Danmark. Der er et ganske effek-
tivt offentligt tilsyn, men et tilsyn som fondsbørsen selv medvirker aktivt
i. Området har betydelig interesse i Danmark efter et stort veksellerer-
krak for få år siden, som tildrog sig offentlig opmærksomhed, og som var
til en del skade for veksellererstandens anseelse. Loven bygger på, at
der på dette område er fuld revisionspligt og indberetningspligt om regn-
skab, herunder også om private regnskaber, og der er dermed taget stilling
til referentens problemer, hvor han taler om aktiemægleres virksomhed,
der falder i flere adskilte områder. I Danmark har man for fondsbørsens
medlemmer foreskrevet et tilsyn for hele virksomheden. Ordningen er
yderligere udbygget med en række forsikringer, soliditetsforsikringer og
besvigelsesforsikringer, og er altså en, om jeg så må sige, flerstrenget
ordning, der også har genoprettelsessynspunkter for øje. Det er min opfat-
telse, at med den nye lov og de nye bestemmelser, der i de seneste år er
indført, er veksellererområdet i Danmark dækket forsvarligt ind.

For investeringsselskaber og for finansieringsselskaber, de to næste
områder referenten har nævnt, er der foretaget undersøgelser i Dan-
mark i de seneste år, da der hersker en del politisk opmærksomhed om
området, som har givet sig udslag i to betænkninger, der begge er omtalt
af højesteretssagfører Haavind i forhåndsberetningen, en betænkning fra
1968 om investeringsforeninger, og en betænkning fra 1971 om finan-
sieringsselskaber. Må jeg ganske kort bare sige at disse to betænkninger
begge konkluderer i at man ikke anser det for nødvendigt eller påkræ-
vet eller blot indiceret at indføre et almindeligt offentligt tilsyn eller
almindelig offentlig kontrolvirksomhed af den art som referenten har
foreslået, hvorimod man peger på rimeligheden af at foreskrive åben-
hed, offentlighed om selskabernes forhold og indflydelse fra de direkte
interesserede, klienterne, aktionærerne, medlemmerne, hvilket i sig selv
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er af en betydelig værdi til at sikre mod misbrug. Der er ikke nogen
lovgivningsinitiativer på stablen i Danmark efter disse betænkninger.
Man har ikke ment, at det var nødvendigt, og omfanget af de pågældende
virksomheder er iøvrigt i Danmark heller ikke blevet så stort.

Man må måske her lige bemærke, at det kunne jo godt tænkes, at
investeringsforeninger og investeringsselskaber fik en ny og øget inter-
esse, hvis de politiske bestræbelser for indførelse af medarbejderdemokrati
og medejendomsret i virksomhederne førte til, at man lavede nogle nye
investeringsforetagender. I så fald kunne problemet vel nok få helt nye
aspekter, men herom er det i alt fald i Danmark for tidligt at spå.

Referenten nævner byggeforetagender, og det er fortjenstfuldt at
han peger herpå, da man vel egentlig ikke tænker så meget på bygge-
midler i det lys, at det er betroede midler. Men det kan det være, og
oven i købet under den form, at folk kan være blevet lokket ind i bygge-
foretagender som en nødvendighed for at skaffe sig en bolig. Jeg tror
ikke, at problemet i Danmark føles så forfærdelig påtrængende,
bl.a. fordi en meget stor del af det danske byggeri er organiseret som
såkaldt almennyttigt byggeri, der ligger i meget stramme rammer, både
med hensyn til kontrol, regnskabsføring og indflydelse.

Man kunne foruden disse eksempler nævne forskellige andre områder
af de forskelligste slags, såsom pensionskasser og begravelseskasser,
hvorom der i Danmark findes lovregler. Man kunne nævne skibsmæglere
og forskellige andre mæglere, der undertiden forvalter andres midler.
Herom findes der ikke særlige regler i Danmark. Og man kunne, for blot
at illustrere hvor mangeartet området er, nævne sådan noget som inkasso-
bureauer, hvor vi i Danmark har en lille lov om inkasso- og detektivvirk-
somhed samt vinkelskrivere. Denne lov går i al sin enkelhed ud på, at
politiet kan foretage en granskning når man finder anledning til mistanke
om, at der sker noget forkert. Man har givet en særlig hjemmel til under-
søgelser, men ikke indført et offentligt kontrolapparat, sikkert fordi man
hverken har anset det for nødvendigt eller har turdet binde an med at
opbygge apparatet.

Når jeg kastede dette strejflys over disse eksempler, var det naturlig-
vis for det første for at tage stilling til referentens synspunkter, men
det var også for at understøtte det jeg før kaldte min antitesis, gående ud
på at der ikke er et generelt behov for og næppe heller kan opbygges
et fælles kontrolapparat på dette meget forskelligartede område.

Min konklusion er altså, at man må tage behovet for legal kontrol med
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betroede midler op til konkret bedømmelse område for område, og jeg er
naturligvis på de konkrete områder i vidt omfang enig med referenten i
at enhver form for misbrug kan fremkalde et konkret behov for kontrol-
foranstaltninger, efter omstændighederne måske også offentlig kontrol
på bestemte områder. Referentens og mit udgangspunkt og fundamentale
syn er selvfølgelig det samme, men jeg drager altså blot en anden og langt
mindre vidtgående, og tillige mere nuanceret, konklusion, end referenten
har gjort.

Advokaten Stig Radhe, Sverige:

Herr ordförande!

Det kan kanske synas litet överraskade att jag som är relativt ny som
advokat, må vara med lång erfarenhet som jurist, bl.a. som kommunal förvalt-
ningschef för rätts- och polisväsendet i Stockholm under ett tiotal år, nu griper
till ordet här, och förändrar programmet för ärade mötets deltagare med att
hålla dem inomhus. Jag gör det emellertid av det skälet att jag tycker att den
här frågan sedd ur advokatsynpunkt är av så central betydelse att jag inte kan
undgå att göra några reflexioner eftersom vi nu här har hört så vitt skilda upp-
fattningar å ena sidan den starkt kontrollerande uppfattningen, å andra sidan det
offentligkontrollerade förslaget i förening med det självkontrollerande systemet.

Låt mig till en början säga att det måste ju vara självklart att allt som kan
göras för att undvika att överhuvudtaget misstanke uppkommer att medel för-
svinner på ett eller annat sätt under advokats förvaltning, det bör vidtagas.
Såsom ledamot av Sveriges advokatsamfund är jag emellertid något överraskad
över att vi till samfundet i Sverige icke blott inbetalar pengar till en allmän,
s.k. förskingringsfond, utan vad mera är, denna förskingringsfond får tas i
anspråk p.g.a. att medel har förkommit under advokats förvaltning. Vissa teser
som uppställts här förefaller mig därför vara helt självklara. För det första att
man ej skall sammanblanda advokatens egna medel med klientmedel, det är ju
självklart.
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Men vidare också är det ju självklart att man skall föra varje klienternas
medel bokföringsmässigt för sig. Men jag skulle vilja utvidga detta till ytter-
ligare en sak. Det räcker inte att man räkenskapsmässigt åtskiljer medlen, utan
man måste ju gå ett steg längre. Jag är överhuvudtaget förvånad över att vår
svenska centralorganisation medgiver att vi har ett samlingskonto som heter
klientmedel, där man för ihop under ett konto olika klienters medel och så
överlåter man åt advokaten att överföra de här medlen på envar enskild klient.
Redan det inbjuder ju den som till äventyrs befinner sig i penningknipa på ett
eller annat sätt, vad vet jag, att överväga om han inte kan vidtaga någonslags
trasnsfering som ju inte blir så snygg i långa loppet. Men jag tycker man skulle
gå ännu ett steg längre. Själv har jag om hand betydande medel för andras vid-
kommande i form av mycket betydande banktillgodohavanden. En del av dessa
medel är underkastade offentlig kontroll, enär det är förmyndarkontroll, under
det att återstoden inte är underkastad någon offentlig kontroll.

När jag närmare överväger vad som kommer ut av denna offentliga kontroll
genom överförmyndarnämnden i Stockholm, som är i och för sig en mycket för-
träfflig institution, så kan jag inte undgå att göra den reflexionen att här läg-
ger man ned rätt stor möda på att kontrollera advokater, men föga kommer
ut av det. Trots allt kommer ibland förmyndarmedel bort. I stället för att ytter-
ligare detalj slipa kontrollen borde man gå till grunden. Mitt positiva förslag är
att för en var klient för vilken man omhäderhar medel, för honom skall öppnas
ett notariatkonto, bara för vederbörande, och där skall alla medel gå in, och där
skall alla medel gå ut. Och detta förutsätter ett samarbete med bank på ett, som
jag har lyckats få fram i Stockholm, lättfattligt sätt som inte är förenat med all-
fört stora procedurer när man skall börja detta, eller ännu mer, när man skall
avsluta detta konto. Men vad mera är, det är också av synnerlig betydelse att
man håller sig till en enda bank. Om man nämligen har notariatkonton på olika
banker, så inbjuder det måhända till, i varje fall kan den tanken uppslå att man
kan saxa mellan de olika bankerna. Jag tycker det är en absolut grundförutsätt-
ning att man har samtliga konton hos en enda bank. Vidare så är det lika nöd-
vändigt, förefaller det mig, att man avskaffar alla nu utelöpande bankböcker, som
många advokater har vederbörligen inlåsta i sina kassaskåp eller i banks kassa-
fack; de tycker jag omedelbart skulle avslutas och dessa medel skulle omedelbart
i stället överföras till vederbörandes notariatkonto. Därigenom får man ju en
kontinuerlig kontroll för ställningen för en var klient med alla transaktioner bok-
förda av banken. Samtidigt bör samtliga klientpostgiron slopas och medlen över-
föras till notariatkontona för att undvika risken för saxning mellan postgiro och
bank.

Mitt förslag är att man i stället för en ifrågasatt utbyggnad av kontrollsys-
temet radikalt inför notariatkontoräkningar för en var klient för sig hos ett enda
bankinstitut. Detta förutsätter att man visserligen har goda relationer med ban-
ken i fråga men man skall inte vara alltför »tjänis» med sitt bankinstitut. Det
bör råda ett förtroligt förhållande utan alltför långtgående intimitet.
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Lektor Erik Hørlyck, Danmark:

Hr. ordstyrer, mine darner og herrer,

Jeg tillader mig at tage ordet i høj grad fordi der ikke er andre der gør det.
Så håber jeg på overbærenhed i betragtning af, at de få ord jeg kunne tænke
mig at bringe frem, ikke er forberedt på forhånd og derfor ikke kan være så
vældig velovervejede.

Den ting jeg har fået lyst til at bringe frem er den del af emnet som både
referenten og co-referenten nævner som noget der falder lidt udenfor, nemlig
boligbyggeri. Referenten nævner i det skriftlige oplæg at der nok kunne være
behov for at indføre en autorisationsordning med byggesagsforretningsførere,
og co-referenten nævnede deroverfor at dette har man allerede, ialt fald i Dan-
mark, for den væsentligste del af boligbyggeriets vedkommende, nemlig den del
der er almennyttig, idet de almennyttige boligselskaber jo er underkastede en
autorisationsordning. Jeg synes i og for sig at det kunne være udmærket at drage
den konklusion og forsåvidt tilslutte sig referenten, at det private boligbyggeri
burde være underkastet en tilsvarende autorisationsordning. Det er jo i alt fald i
Danmark et stående diskussionsemne om ikke man i højere grad burde ligestille
det almennyttige boligbyggeri med det private boligbyggeri, og her var jo et punkt
hvor det kunne overvejes.

Bortset fra det er jeg af den opfattelse at det i hvert fald for så vidt angår
boligbyggeri ikke er en generel kontrolordning der er behov for, og forsåvidt
er jeg altså ganske enig med co-referenten. Det, der for mig at se er de to
væsentligste problemer i relation til boligbyggeri og i relation til boligtageres
retsstilling for så vidt angår indskudte midler, er for det første et spørgsmål om
kontraktvilkårene og for det andet et spørgsmål om sikkerheden for boligtagernes
indskud, mere end et spørgsmål om en autorisation.

Med hensyn til kontrollen med forretningsvilkårene er man vel nok i alle
de nordiske lande, og i alt fald i Danmark, kommet så langt som man kan. Man
har lejelovgivningen, og man har almindelige kontraktregler der gør det muligt
for domstolene at censurere urimelige kontraktvilkår, f. eks. aftalelovens regler
om kontraktvilkår i strid med almindelig hæderlighed og gældsbrevslovens regel
om vilkår i strid med god forretningsskik. Den sidste regel er dog ganske vist
ikke i Danmark blevet anvendt uden for sit område, og det kunne der måske
være behov for, men det er et helt andet spørgsmål.

Derimod er det andet problem, som jeg synes der behov for at tage op i for-
bindelse med boligtageres stilling, uløst, og det er spørgsmålet om sikkerheden
for indskud. Spørgsmålet er om ikke man burde overveje at indføre en legal
sikkerhed i den pågældende ejendom for boligtageres indskud, både boligtagere
i almennyttigt byggeri og boligtagere i privat byggeri og boligtagere i forskel-
lige former for andelsforetagender og samejeforetagender, som referenten omtaler
i sit skriftlige oplæg.

Man har jo i Danmark i ganske frisk erindring, lige her før det nordiske
juristmøde begyndte, en noget ubehagelig situation inden for det almennyttige
byggeri, hvor man var begyndt at snakke om konkurs i forbindelse med et bolig-
byggeri hvor boligerne ikke kunne lejes ud, og det illustrerer at der kunne være
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behov for beskyttelse af lejere, boligtagere, ikke alene i det private boligbyggeri,
men også i det almennyttige boligbyggeri, for at deres indskud ikke går tabt i
tilfælde af krak.

Statsadvokat Jens Michael Hertz, Danmark:

Jeg vil gerne takke referenten og co-referenten for disse interessante
oplæg vi har fået. Jeg er anklager, offentlig anklager for det sjællandske område
uden for København, og har været beskæftiget i politiog anklagemyndigheden
hele mit liv. Disse i sig selv ikke særlig interessante oplysninger nævnes
som baggrund for de ting jeg vil nævne og som er løbet mig i tankerne ved at
høre det der er passeret indtil nu.

Jeg må sige, for at gøre det så kort og hurtigt som muligt, at jeg ligger
aldeles på landsretssagfører K. Mogensens linie. Jeg mener ikke at der i Dan-
mark idag er noget behov for en almindelig, offentlig kontrol. Vi har, som det
jo er forsamlingen bekendt, og som vi nu har hørt det, i Danmark kontrol på de
vigtigste områder, for advokaternes vedkommende et område som stadig er blevet
udbygget og skærpet på forskellig måde, som erfaringen nu viste at det var
nødvendigt. Og vi har fået det nu for fondsbørsveksellererne. Og det er
min opfattelse — det er vel noget rent indstillingsmæssigt — at sådan en stor,
bred og omfattende offentlig kontrol med direktorat og revisorer og bureauchefer
og fuldmægtige og sekretærer, referater og overreferater, det har vi ærlig talt
nok af, og tanken gør mig ikke rigtig glad. Jeg kan ikke lide det. Men selvføl-
gelig skal vi have den konkret nødvendige kontrol. Men der er en ting som man
må huske på, når man overvejer disse ting, efter min opfattelse og min erfaring.
Det er at man kan lave alle de regler man vil, og man kan lave al den revision
man vil. Den mand der vil bedrage, den mand der vil förskingra, han förskingrer,
og så er det ligegyldigt om man har revision og kontrol o.s.v. Man kan begå falsk,
og man kan gøre alt muligt mellem himmel og jord, og så har man skabt en falsk
tryghed om området som efter min mening ikke er særlig god.

Jeg ser jo selvfølgelig og har set mange sager i mit liv der berører dette
emne som vi drøfter her i eftermiddag. Og jeg har set nogle meget sørgelige
og uhyggelige boligforenings- eller byggeforeningssager, hvor folk er blevet
siydt, og jeg har set sager, hvor der har været udbudt parceller og folk
kunne købe dem på en slags afbetaling o.s.v., og så pludselig viste det sig en
dag at der var ingen penge og der var ingen ting, og de havde mistet det hele.
Sådan har vi haft nogen enkelte sager. Men det er efter min erfaring i Dan-
mark så relativt lidt, og jeg er enig med landsretssagfører Mogensen i at skal
man indføre en kontrol, så må man kunde påvise et konkret behov for at ind-
føre en sådan kontrol, og det har vi altså gjort i Danmark. Der har været på
de områder hvor vi har fået det, et konkret behov, og vi vil jo selvfølgelig —
det går jeg ud fra — fortsætte i den linie hvis der dukker ting op hvor
det viser sig at der sker misbrug. Men jeg kan ikke se at der efter danske for-
hold idag er nogen begrundelse for, noget behov for en sådan generel kontrol.
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Advokat Ditlef Martens, Norge:

Herr ordfører.

Så vidt jeg kan forstå, må vi alle være enig om at den som bevisst går inn
for å bedra, kan man ikke hindre i dette ved kontroll av den art som kan
gjennomføres i praksis. Men også uorden og rot i regnskapene kan føre til mis-
ligheter, og det har selvsagt sin store verdi å hindre dette ved kontrolltiltak. For
advokatstanden, som er avhengig av publikums tillit, er det en klar standsinteresse
å bygge ut regnskapskontrollen slik at uorden og misligheter i størst mulig utstrek-
ning unngås.

Samme interesse vil imidlertid flere andre yrker ha, i større eller mindre
grad, og man må jo stille seg det spørsmål:

Kan det utbygges en kontroll slik at alle aktuelle stender bevares mot at
svake sjeler begår misligheter og bringer ulykke over sine klienter og seg selv og
skam over standen?

Det økonomiske moment, hva kontrollen vil koste for dem som blir kontrol-
lert, spiller liten rolle — før eller senere blir slike omkostninger veltet over på
publikum, på klientene eller skattebetalerne.

Et avgj ørende punkt synes å være om det er nok kvalifisert personell til å
kontrollere alt som bør kontrolleres — hvis man vil gå grundig til verks og best
mulig hindre misligheter. Det er med andre ord et spørsmål om krysningspunktet
mellom det som teoretisk kan være det ideelle med hensyn til kontroll, og det
som i praksis lar seg gjennomføre.

På område etter område ser vi at det settes opp regler som mer eller mindre
minutiøst skal overholdes og etterfølges av de berørte — regler som på papiret er
greie nok og utpenslet på det nøyaktigste, også med hensyn til kontrollen. I prak-
sis s vikter det imidlertid meget — ikke minst når det g j elder kontroll, og simpelt-
hen fordi man vil kontrollere så alt for meget. Det typiske eksempel i alle land
er naturligvis skattebestemmelsene og kontrollen med disse.

Det spørsmål som reiser seg, er derfor om det er samfunnsmessig riktig
å bygge ut et kontrollapparat med best mulig kontroll nettopp overfor advokatene,
som dog tross alt er en gruppe som skulle være relativt godt kvalifisert til
å betros å stå så å si på egne ben — i forhold til andre yrkesgrupper som publi-
kum må tre i forbindelse med fra dag til dag som forbrukere av varer og tjenes-
ter.

Min konklusjon er derfor at det er ikke tilstrekkelig å konstatere at det lar
seg gjøre å forbedre kontrollapparatet overfor advokatene og at dette trolig vil
føre med seg visse fordeler. Man må se dette i et større perspektiv og vurdere:

Er det riktig å sette inn kvalifisert folk, som det i alle fall i Norge er stor
mangel på (statsautoriserte revisorer), til kontrolloppgaver akkurat på dette
område?

Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg, Danmark:

Jeg har en ganske kort bemærkning, idet jeg straks skal tilslutte mig Irs.
Mogensens synspunkter. Men der er en enkelt ting, som ikke er kommet frem,
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og som er af mere politisk karakter, nemlig den fare, der kan ligge i en kontrol,
som efter min opfattelse ikke er tilstrækkelig dokumenteret. Uagtet, at der er
mange uheldige misbrug af betroede midler, så er det ikke min fornemmelse, at
disse er så store, at de på nogen måde begrunder en udvidet kontrol.

Hvis en sådan offentlig kontrol indføres med betroede midler — her tæn-
ker jeg først og fremmest på advokatstanden som det diskussionen mest har
beskæftiget sig med — åbnes der herved en mulighed for offentlige instanser
for at få indblik i advokaternes affærer. Et sådant indblik kan anvendes poli-
tisk og kan betyde en fare for den uafhængighed som er et af de vigtigste prin-
cipper for advokatens virke og en nødvendighed for at en advokat kan eksistere.

Høyesterettsadvokat Helge Haavind:

Koreferenten og debattantene under disse møter er i den fördelaktige posisjon
i forhold til referenten at de leverer sine argumenter mens folk sitter der og er
nødt til å høre på dem. Referenten skriver dem et halvt år i forveien, i beste
fall er de vel lest, men for så lenge siden at de er glemt hos de fleste. Jeg kan
likevel berolige forsamlingen med at jeg ikke nå skal ta opp ig Jen en høytlesning
av hva jeg har skrevet.

Det som har fått meg til å interessere meg for dette spörsmålet, er at
jeg synes man innenfor sin advokatvirksomhet til stadighet støter på det forhold
at den alminnelige publikumer — den alminnelige mann — överlåter sine midler,
som for ham betyr ganske vesentlig, i mange forsk j eilige relas joner til andre uten
at man på noen mate har sikret vedkommende mot at mottakeren misbruker dem
og dermed forårsaker tap. Det har også slått meg at vi på dette område har en
noe inkonsekvent lovgivning, forsåvidt som vi har helt uregulerte områder hvor
det er tale om relativt store verdier, mens vi ellers i samfunnet har en kontroll
som nesten er minutiøs nøyaktig. Dette syn har kanskje fått meg til å gi min
konklusjo-n i det jeg har skrevet en noe for generell form. Det er klart at det må
gjøres når man skal holde seg innenfor 16 sider, som er det tillatte for det man
skriver — jeg har forøvrig skrevet 21 — men det er selvsagt min mening at hvis
man skulle etablere et offentlig kontrollorgan, så måtte det utpensles ganske ann-
erledes inngående enn det jeg har forsøkt å gi uttrykk for i de punktene jeg har
satt opp. Jeg vil forøvrig overfor koreferenten fremheve at min utvidelse i dag
av punkt 1 i konklus jonen kun knytter seg til det jeg kailer forvaltning innenfor
finansieringsvirksomheten. Det har ikke minst bakgrunn i de foreteelser som jeg
nevnte som vi har sett i Norge i løpet av den aller siste tid.

Det er klart at en offentlig kontroll på disse områdene er et ikke helt ubety-
delig apparat, og jeg har i flere forbindelser gitt uttrykk for at jeg nærer en viss
engstelse forsåvidt. Men jeg tror likevel ikke, hvis man ser rent samfundsøko-
nomisk på det, at problemet er så stort som det kanskje her er gitt inntrykk av.
Forholdet er nemlig at innenfor de virksomhetsområder jeg har nevnt, ikke minst
for eksempel når det gj elder advokatyrket, forsøker man foreningsmessig å lage
kontrollordninger. Disse kontrollordninger koster selvfølgelig akkurat like mye
samfunnsmessig sett som om de hadde vært foretatt av det offentlige, men den
engstelsen at det skulle være noe mindre heldig at de foretas av det offentlige,
den nærer jeg i det hele tatt ikke. Koreferenten nevnte i denne forbindelse at
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man hadde foretatt visse undersøkelser i Danmark, og at man der var kommet til
at en tvungen revisjon for samtlige advokater i Danmark ville medføre utgifter
på 15 mill, kroner om året. Jeg vet ikke, men dette tall forekommer meg å være
så svært at jeg vil tro at det må omfatte også de advokater som allerede i dag
har sin revisjon, slik at de har betalt en vesentlig del av disse 15 millionene. Det
er ganske klart, hvis man skulle etablere et slikt kontrollapparat som jeg nevner
iallfall for en del av de virksomhetsområder som jeg har vært inne på, at det vil
være vanskelig for dette kontrollapparatet å gjennomgå alt man måtte få sendt
inn av materiale. Men til det er bare å si at selve plikten til å sende det inn i
nogenlunde ordentlig form i seg selv har en viss preventiv virkning. Dertil kom-
mer at myndighetene vil få mulighet for å bli oppmerksom på dem blant de næ-
ringsdrivende hvis oppgaver ikke er tilstrekkelig ordentlige, slik at de vil kunne
beslutte et bokettersyn for å gjennomføre en mer effektiv kontroll.

Når det gj elder det forhold som ble nevnt av koreferenten, at man ved
å etablere slik oppgaveplikt måtte lage nye straffebud hvorved man fikk en
rekke nye forseelser, tar jeg heller ikke det så svært alvorlig. Jeg tror ikke det
betyr så forferdelig meget. Dessuten tror jeg at man kunne nå meget langt for
det første ved å knytte til overtredelser av disse bestemmelsene en sanks jon i
form av tap av bevilling, og for det annet ad foreningsmessig vei — iallfall innen-
for enkelte yrker. Jeg tror at alle bransjeorganisasjoner eller yrkesorganisas joner
ville være interessert i å reagere ved å stemple dette som en fremtreden som er
i strid med yrkesetikken.

Det ble såvidt jeg forstod også anført at det er tvilsomt i hvilken utstrekning
publikum — den alminnelige mann — faktisk er interessert i kontroll, og at det
er en viss grad av frivillighet til stede hos den enkelte publikumer som deltar i
disse foretagender. Jeg har skrevet i forhåndsutredningen at jeg tror at dette
med frivilligheten kan man sette helt ut av spillet. I virkeligheten står den
alminnelige mann svært ofte uten noe annet valg, jfr. hele boligsektoren, han står
overfor overtalelseskunster som han ikke kan stå imot, jfr. investeringsselskapene,
eller han står overfor fristelser som er så store for ham i form av øket fortje-
neste, at hans egen vurderingsevne svikter, en vurderingsevne som forøvrig hos
de fleste alminnelige publikumere allerede vil være svært liten fra før av.

Det har vært nevnt at man vil kunne nå langt ved medbestemmelsesrett hos
dem hvis midler overlates til forvalteren. Det tror jeg er riktig. Jeg tror man på
enkelte områder kunne nå vesentlig lenger på dette felt enn ved det som er etab-
lert av bestemmelser idag. Det blir forsåvidt også en slags legal kontroll hvis
man innfører dette ved lovbestemmelser, selv om det ikke undergis et offentlig
kontrollorgan. Men til det er også å svare — som jeg var inne på isted — at
denne medbestemmelsesretten blir i virkeligheten svært ofte en fiksjon. Det ser
man i store aksjeselskaper — aksjeloven var det riktignok meningen vi skulle
holdt helt utenfor i denne diskusjonen — men medbestemmelsesretten hos de
enkelte aksjonærer er vel ikke så forferdelig betydningsfull. Det er vel selve
kontrollorganet som også der er det avgjørende.

Koreferenten var inne på de forskjeilige virksomhetsområder som jeg har
nevnt i forhåndsutredningen, og tok da først for seg advokatene, idet han sa at
her har vi strenge regler, og det er etablert en streng foreningsmessig kontroll,
Vel, det jeg har tenkt å si i denne forbindelse er kanskje litt farlig å si, men jeg
tror ærlig talt at hvis de av dere som sitter her som er advokater går hjem og
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ser på de regiene som dere kanskje engang har lest, legger hånden på hjertet og
svarer på om dere følger dem fullt ut i alle relas joner, så vil det vise seg at det
er ganske betydelig mangler. Ikke ut fra noen uhederlighet, ikke ut fra slurv,
men fordi man har faktisk ikke fra starten av etablert det apparat som skulle
til for å gjennomføre foreningens kontrollregler. Man har tenkt at det får vi
gjøre ved leilighet — min bokholder får lære seg dette — og så blir det aldri
noe av.

Når det gjelder meklervirksomheten, forstår jeg at man i Danmark har andre
regler enn de vi har. Personlig ser jeg dette som kanskje et av de aller farligste
områder, slik som regiene er i Norge, nettopp fordi den alminnelige publikumer
vil være særlig interessert i å få forvaltet sine midler hos mekleren eller i til-
knytning til et meklerkontor, for å dra nytte av hans ekspertise når det gjelder
forventet fortjeneste ved kursstigninger. Hans ekspertise kan man kanskje stole
på, men den tro som den alminnelige mann har, nemlig at forvaltningsvirksomhe-
ten — som er knyttet til de samme kontorer — er undergitt den samme kontroll
som den som staten har overfor meklervirksomheten, der svikter det.

Når det gjelder investerings- og finansieringsselskapene forstod jeg landsrets-
sagfører Mogensen slik at man i Danmark har gått dette stoffet igjennom og er
kommet til at det ikke er behov for øket offentlig kontroll. Jeg tror kanskje at
utviklingen i Norge er litt annerledes, ikke så mye for investeringsselskapenes
vedkommende, idet der synes det mer å gå i retning av medbestemmelsesret!, men
når det gjelder finansieringsvirksomheten. Jeg tror synspunktet i Norge er at
dette er et område som vi ganske åpenbart må ha inn under offentlig kontroll.
Det skyldes, som jeg tidligere har vært inne på, kanskje de uheldige foreteelser vi
har hatt. Her kommer imidlertid også et annet hensyn inn, som riktignok ligger
utenfor dagens emne, men som jeg likevel vil nevne, nemlig det at spränget ikke
er langt fra den rene kontroll, som skal tjene sikkerheten for dem som har skutt
inn sine penger, til det rent finans- og pengepolitiske.

Det tror jeg var hva jeg hadde å anføre i relasjon til koreferentens bemerk-
ning. Jeg vil gjerne til lektor Hørlich fra Danmark få lov å si at det jeg har
berørt i min forhåndsutredning vedrørende byggevirksomheten, er den investering
som skjer i form av forhåndsinnskudd betalt i forbindelse med de såkalte selveier-
boliger. Hos oss er forholdet at når det gjelder boligvirksomheten forøvrig tror
jeg at innskyternes interesser er relativt godt ivaretatt ved de bestemmelser vi
har. Når det gjelder selveierboligene har vi i det hele tatt ingen bestemmelser, og
denne boligform har fått et omfang både med hensyn til det enkelte byggeforeta-
kende og når det gjelder antall som gjør dette til et ganske betydelig problem.

Jeg vil også nevne et annet forhold i relason til byggevirksomheten som kan
tale til fordel for et offentlig kontrollorgan. De fleste som driver med byggevirk-
somhet i større målestokk driver med en rekke forskjeilige regnskapsområder og
en rekke forskj eilige kasser. Det sies at selv i Norge, hvor forholdene er mindre
enn de er i flere av de andre skandinaviske land, har vi advokater som dispo-
nerer bankkonti enten med innskudd eller kassakreditter på opptil en halv mil-
liard, fordelt over en meget stort antall regnskapsmessige enheter. Vi hadde da
det tilfelle at en forretningsfører ble anmeldt i forbindelse med et byggeforeta-
kende for underslag. Det skapte selvfølgelig det ønske hos påtalemyndigheten at
nå bør vi undersøke denne advokatens virksomhet i sin alminnelighet. Da viste
det seg at påtalemyndigheten ikke hadde noen mulighet for å holde noe alminne-
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lig bokettersyn hos ham til tross for at han disponerte flere hundre millioner
gjennom sin bankforbindelse. Man må da begrense hele efterforskningen til det
forhold som er anmeldt, til den ene regnskapsenheten, og må altså sitte med risi-
koen for at det kan være andre forhold som også bør granskes, ikke minst ved
den mulighet som jeg var inne på at man kan flytte over midler fra ett område
til et annet.

Til statsadvokat Hertz vil jeg bare svare, i overenstemmelse med det som ble
svart fra advokat Martens side, at selvsagt kan man etablere all mulig kontroll —
det hjelper bare ikke overfor de som vil bedra. Jeg tror ærlig talt det er rela-
tivt få folk som vil bedra — jeg tror at de fleste av de mennesker som bedrar på
dette området, de glir over i bedrageri. Det er ikke fra starten av det bevisste
ønske om å bedra, men det er en utglidning som finner sted, og som i alminnelig-
het har sin første årsak i at det er rot og mangel på orden.

Ellers tror jeg jeg har sagt endel som forså vidt også kunne sies i tilknytning
til det advokat Martens sa. Dette om det er mulighet å skape en effektiv kon-
troll, er etter min mening det absolutt sentrale. Jeg er enig i at man kan selv-
følgelig ikke eliminere all risiko for misligheter, men jeg tror at det kan oppnås
betydelig, og etter min mening er sammenlikningen med den manglende kontroll
innenfor skatteområdet ikke god. For det første tror jeg nok at man må si at det
ved kontroll innenfor skatteområdet dog avsløres ganske meget — mye mer
enn folk er klar over — men under enhver omstendighet tror jeg at spørsmålet
om effektiviteten der ikke er sammenliknbart med spørsmålet om effektiviteten
i relas jon til de — jeg hadde nær sagt — tradisjonelt kriminelle handlinger, hvor
reaksjonen hos folk i sin alminnelighet er mye sterkere enn den er når det gjel-
der skattesnyteri.

Det tror jeg var hva jeg har å si til de innlegg som er fremkommet her.
I relasjon til det som ble sagt av advokat Wedell-Wedellsborg vil jeg bare

svare at jeg deler ikke hans engstelse for så vidt angår det han var inne på. Takk.


