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Regionalt og lokalt selvstyre -
en trussel mod retssikkerhed

og ligebehandling?
(Se bilag 6)

Debatleder: Fylkesmann Mona Røkke, Norge
Beretning: Fuldmægtig Henrik Estrup Nielsen

Debatlederen, fylkesmann Mona Røkke, Norge, bød velkommen og
gav ordet til referenten.

Referenten, professor, dr.jur. Jan Fridthjof Bernt, Norge, tog udgangs-
punkt i sit skriftlige oplæg til debatten. Efter at have trukket nogle
særligt relevante problemstillinger frem, sammenfattede professor
Bernt sine synspunkter i en række teser.

Den første tese var, at der ikke er nogen begrebsmæssig modsætning
mellem kommunalt selvstyre og - materielle eller processuelle - rets-
sikkerhedsgarantier.

Den næste tese, som professor Bernt gav udtryk for formentlig var
mere kontroversiel og som kunne diskuteres, var, at rettigheder for
borgerne efter hans opfattelse er nødvendige virkemidler, hvis man
ønsker at sikre lighed og en forsvarlig mindstestandard på grundlæg-
gende velfærdsstatslige områder.

Den tredje tese var, at materielle rettigheder kan være et virksomt
middel til at styre prioriteringen af ressourcer, men at det må bruges
med varsomhed.

Professor Bernts fjerde tese gik ud på, at det er et fælles ansvar for



lovgiver, forvaltning og retsvidenskab at skabe den nødvendige klar-
hed med hensyn til eksistensen af og indholdet af borgernes materi-
elle rettigheder.

Den femte tese var, at det er er fælles ansvar for kommunerne og de
statslige tilsynsmyndigheder og eventuelt for lovgiver at påse, at de
gældende regler følges, og at der er effektive metoder til at efterprøve
de beslutninger, som træffes i kommunerne, og at håndhæve den
enkeltes rettigheder.

Korreferenten, förvaltningsråd Pekka Hallberg, Finland, tog udgangs-
punkt i det kommunale selvstyres natur og historiske baggrund.

Efter kort at have ridset det kommunale selvstyres udvikling i Fin-
land og Sverige op og redegjort for retssikkerhedens vilkår under det
kommunale styre, gik Pekka Hallberg over til nærmere at drøfte en-
kelte punkter i referentens oplæg, navnlig spørgsmålet om priorite-
ringen af de kommunale ressourcer.

Pekka Hallberg anførte, at problemet om fordelingen afressourcer
i Finland bl.a. viser sig på området for social service. Alvorligt handi-
cappede er efter loven om service og støtte på grund af handicap
sikret ret til transport og andre rettigheder. Hvis disse nægtes ansøge-
ren, kan afgørelsen indbringes for länsrätten og i sidste instans for
högsta förvaltningsdomstolen.

Andre handicappede har ikke ret til at indbringe en sag for högsta
förvaltningsdomstolen, og fordelingen af midlerne er også afhængig
af tilrettelæggelsen af den sociale service og støtte i den realiserings-
plan, som det er kommunens opgave at lægge frem. Loven giver plads
for en bred fortolkning, og det er umuligt at definere enjuridisk skala
for fordelingen afpengene. Hvis de midler, som anvises til en bestemt
støtteform, er brugt, afslås ansøgningen med henvisning hertil. I så
fald kan en klage ikke lede til et bedre resultat. Spørgsmålet om, hvem
der kan få sociale tjenesteydelser m.v., er på den måde efterhånden
blevet et spørgsmål om midlernes tilstrækkelighed. Det væsentlige er,
at realiseringsplanen er opgjort på en objektiv måde.

Byrettsjustitiarius Olav T. Laake, Norge, tog udgangspunkt i spørgsmå-
let, om det lokale selvstyre er egnet til at varetage borgernes retssik-
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kerhed. Olav Laakes svar - på grundlag af en lang kommunalpolitisk
karriere, deriblandt 24 år i Stavanger bystyre og 16 år som Arbeider-
partiets gruppeleder i Stavanger - var: ikke idag.

Olav Laake anførte, at der selvfølgelig er store forskelle rundt om-
kring i landene og mellem kommunerne indbyrdes. En gennemgå-
ende svaghed er imidlertid for det første en dårlig udbygget admini-
stration, som kan tilrettelægge sagerne, og som kan være et nødven-
digt korrektiv til de folkevalgte. For det andet, og det er her det mest
væsentlige, vil de folkevalgtes afgørelser desværre i stor grad være
præget af favorisering. Man kan lide den eller den person - kommu-
nen eller den enkelte folkevalgte har et godt øje til vedkommende,
gerne uafhængigt af den foreliggende sag. Særlig galt vil det ofte være,
når det gælder f.eks. tildeling af spiritusbevillinger eller tilladelser til
salg af øl. Her ser man ofte de sælsomste afgørelser. De vil ofte blive
omstødt af domstolene, men der er mange forurettede, og det er som
regel de fleste, som ikke tør anlægge sag af frygt for at komme i et
varigt modsætningsforhold til de folkevalgte.

Olav Laake omtalte en, som det anførtes, sælsom afgørelse, som
hans egen kommune traf sidste vinter. I kommunen har man den
generelle regel, at det bare er dagligvareforretninger, som får bevilling
til at sælge øl. Man har også slået hårdt ned på forsøg på omgåeiser og
på forsøg på at misbruge myndighedernes tillid; man har 3 flasker
mælk og 12 brød på hylderne, men også 56 kasser øl. Det er udmær-
ket, at kommunen er streng. Da så en vietnamesisk forretning søgte,
fik den imidlertid afslag. Ikke fordi man mente, den havde gjort sig
eller ville gøre sig skyldig i misbrug, men fordi den ikke solgte norske
dagligvarer. Den solgte ris og olie og meget andet, altså sit hjemlands
dagligvarer, men ikke mælk og brød. Olav Laake anførte, at der nok
ikke er tvivl om, at vietnameseren ville have vundet en retssag mod
kommunen, men han vovede ikke at rejse sag.

Olav Laake anførte, at det af og til er så galt, at man må spørge, om
vedkommende ikke får tilladelse til det ene eller andet, slet og ret
fordi vedkommende har rødt hår.

Olav Laake fandt, at det ville føre for vidt at nævne flere eksempler,
og han rejste i stedet spørgsmålet om, hvilke midler man har mod det
skitserede problem. Olav Laakes svar var, at lovgivningen for det første
bør gøres klarere. Hvis man opfylder visse objektive kriterier, skal man
have ret til det og det. I de øvrige tilfælde bør formentlig mere af den
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egentlige afgørelsesmyndighed flyttes over til statslige, helst decentra-
le, organer, indtil forholdene har bedret sig.

Olav Laake sluttede af med at sige, at hvis man spørger ham om
forholdene i dag, må han desværre sige: ved den nuværende ordning
er borgernes retssikkerhed ikke varetaget godt nok.

Førsteamanuensis, dr.phil. Kristian Andenæs, Norge, fandt det interes-
sent, at professor Bernt på den ene side står bag den nye norske
kommunallov, som lægger op til en videreudvikling af det kommunale
selvstyre og yderligere frihed for kommunerne, og på den anden side
er stærkt optaget af grænserne for dette selvstyre og kontrollen med
det. Det virkede ifølge Kristian Andenæs som om han, i modsætning til
mange af kommunaliseringsforkæmperne, er villig til at tage hensyn
til, at kommunalt selvstyre også har sine negative sider.

Kristian Andenæs citerede Johan P. Olsen, der har udtalt, at »Det
har været en målsætning med velfærdsstaten at gøre den enkeltes
velfærd og livskvalitet mindre afhængig af social og geografisk bag-
grund, markedsværdi og betalingsevne«. Spørgsmålet er, anførte Kri-
stian Andenæs, om vi med den samfunds- og lovgivningsudvikling, som
vi ser nu, er i stand til at opretholde sådanne målsætninger. Der er
flere sider af den igangværende udvikling, som synes bedre egnet til at
fremme ulighed end til at modarbejde den. I tilknytning til den på-
gående kommunaliseringsproces henviste Kristian Andenæs særlig til
privatiseringen af tidligere offentlige tjenester og til sider af interna-
tionaliseringsprocessen og til den forstærkede tendens til skønsmæssig
lovgivning.

Kristian Andenæs anførte videre, at man finder kommunale magt-
overgreb på alle de områder, hvor kommunerne har magt. Blandt
jurister synes det som om, der er en ret bred enighed om, at det er
ønskeligt med en høj grad af kommunalt selvstyre, men at det blandt
andet også er nødvendigt med statsligt formulerede grænser og stats-
lig kontrol med dette selvstyre. Dette virker lige så selvfølgeligt, som at
behovet for internationale menneskerettigheder er blevet stadig stær-
kere fremhævet i de senere år som et middel til at føre kontrol med,
at den enkelte nation holder sig inden for acceptable grænser.

I den enkelte kommune eller det enkelte lokalsamfund er det sær-
ligt svage eller udsatte grupper, som bliver nedprioriteret. Kristian
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Andenæs citerede en repræsentant for den svenske handicapbevæ-
gelse og tidligere socialminister (Bengt Lindquist), som har sagt, at
»Svaga grupper har ofte mycket att vinna på centralstyrning. - När jag
var ordförande för HCK uppvaktade jag Olof Palme - för att varna för
avregleringens konsekvenser. Jag förklarade att den skulle komma att
drabba människor med handicap, vi skulle förlora det skydd som fanns
i statens förhållningssätt. I det lokala samhället kann inte minoritets-
grupper få sina rättigheter skyddade.« Medaljens bagside når det gæl-
der kommunaliseringsprocessen er, at staten afvikler sine traditionelle
tilsyns- og kontrolopgaver. Kristian Andenæs anførte, at det i Norge er
en erklæret målsætning fra regeringens side at ophæve bestemmelser
i særlovgivningen om rettigheder og standardkrav, når sådanne be-
stemmelser i unødig grad hindrer effektiv ressourceudnyttelse i kom-
muner og fylkeskommunen

Den samme holdning gør sig gældende overfor statslige tilsyns- og
kontrolordninger, inklusive klageordninger. Kristian Andenæs fandt
det meget beklageligt, hvis disse målsætninger også kommer til at gå
ud over rettigheder, som svage grupper har tilkæmpet sig i løbet af de
sidste tiår. Andenæs mindede om, at man i Norge ikke har forvalt-
ningsdomstole. Med aftrapning af rettighedslovgivningen og statslige
tilsyns- og kontrolordninger vil man dermed nærmest stå på bar grund,
når det gælder central kontrol med lokale forvaltningsorganer.

Kristian Andenæs anførte videre, at der også sker en begrænsning af
statens materielle ansvar, f.eks. inden for den sociale lovgivning, med
den følge, at kommunerne får ansvaret for bl.a. flere syge, handicap-
pede og arbejdsløse. Arbejdsløshed er også i Norge blevet et omfat-
tende og måske nok så permanent problem. En voksende andel af
befolkningen får et mere permanent behov for offentlige hjælpeord-
ninger. I en sådan situation er der i større udstrækning end før behov
for rettighedsbaserede ordninger, som giver et minimum af tryghed
og velfærd. Men udviklingen går i modsat retning.

Kristian Andenæs fandt, at den norske stat ikke længere ønsker at
bidrage med, at der fastsættes nationale minimumskrav på områder,
hvor dette synes påkrævet for at opretholde et nogenlunde ensartet
nationalt tilbud, som f.eks. når det gælder økonomisk socialhjælp. På
det samme område synes staten heller ikke at være interesseret i at
bidrage til en mere effektiv klageordning, til trods for at den nuvæ-
rende er helt utilstrækkelig til at bidrage til acceptable minimumsstan-
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darder og national lighed. Det kan virke som om, staten vil have mindst
muligt med det hele at gøre.

Kristian Andenæs anførte afslutningsvis, at det er et påfaldende træk
ved udviklingen, at de samme kræfter, som deltager i begrænsningen
af staten, ivrer for at vi skal underlægges en høj grad af overnational
styring, f.eks. som medlemmer af EF. Stærke overnationale organer, en
svag stat og fritstillede kommuner giver, så vidt Kristian Andenæs
kunne se, et svagt fundament for samfundsmæssig styring. Med en
højere grad af overnationalitet og øget kompleksitet i regelsættene,
behøver man en stærk stat som koordinator og kontrollør overfor
lokalsamfundene. Som en modvægt til det kommunale selvstyre har
man behov for en stat, som bygges selektivt op igen, blandt andet som
en garanti for svage gruppers interesser.

Advokat Harald Hove, Norge, anførte, at de norske kommuner i dag er
i den situation, at de bliver udsat for to modstridende styringssignaler.
Det ene går ud på større selvstyre, f.eks. gennem reglerne i den nye
kommunelov og om rammefinansiering. Samtidig virker det som om,
kommunerne også får signaler om øget statslig styring. Dette måtte
ifølge advokat Hove nødvendigvis virke forvirrende for kommunerne.

Harald Hove tilføjede, at den øgede styring for øvrigt går i retning
af at reducere udgifterne og aktivitetsniveauet og med andre ord ikke
består i et pres i retning af øgede udgifter til socialklienter.

For indbyggerne i kommunerne er det naturligt at lade kommu-
nerne blive genstand for misfornøjelsen. Det er da fristende at gå til
staten og bede om hjælp, og måske også kræve, at staten skal udøve en
højere grad af styring. Harald Hove rejste imidlertid spørgsmålet, om
det er givet, at staten ville føre en politik, der er mere i overensstem-
melse med det, de utilfredse ønsker. I mange tilfælde næppe, efter
Harald Hoves opfattelse. Han anførte, at tilhængere af små skoler i
Norge henviser til staten som forsvarer for disse, men han troede ikke,
at staten, hvis den havde ansvaret, ville opretholde mange af disse.

En del kunne efter Harald Hoves opfattelse tale for, at staten er
bedre som kontrollør af, at kommunerne opfylder deres pligter. Som
eksempel nævntes Reitgjerde sykehus, der, som det anførtes, er en af
de større skandaler i norsk sygehusforvaltning. Det blev drevet af sta-
ten. Klager gennem en årrække førte ikke til noget. Harald Hove
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anførte, at det måske havde været anderledes, hvis en kommune havde
drevet det, og staten ført tilsyn.

Harald Hove fandt dog, at staten måske lige så vel er udsat for
pressionsgrupper som kommunerne. Og den er i alle tilfælde lige så
optaget af økonomi.

Harald Hove anførte, at de synspunkter, han havde gjort gældende,
ikke indebar, at han er imod materielle rettigheder på alle områder.
Hvis man skal opretholde et levende kommunalt demokrati, er det
imidlertid vigtigt, at der bliver plads for egne prioriteringer i den
enkelte kommune. Dette indebærer, at det er vigtigt at være klar over,
at når man giver enkeltpersoner materielle rettigheder i forhold til
kommunerne, så ligger der i dette også en prioritering i forhold til de
øvrige gøremål, som kommunen i en eller anden forstand har ansvaret
for. Lovgiveren bør derfor være sig dette bevidst både med hensyn til,
hvad man pålægger kommunerne af opgaver, og hvor omfattende
pligter man pålægger på det enkelte område.

De kommunale organer udpeges gennem valg. Efter Harald Hoves
opfattelse kan der ligge en pointe i, at man særlig bør tilgodese de
personer med materielle rettigheder, som ikke kan ventes at gøre
deres egne interesser gældende gennem valget. Det vil i første række
være børneforsorgsbørn, psykiatriske patienter, psykisk udviklings-
hæmmede samt ældre senildemente patienter. Harald Hove sluttede
af med at sige, at det på mange måder er nærliggende, at socialklien-
ter vil kunne være de næste ud fra en sådan synsvinkel.

Professor, dr.jur. Inge Lorange Backer, Norge, fandt, at diskussionen om
lokalt og regionalt selvstyre hidtil i hovedsagen har knyttet sig til so-
cialsektoren. Inge Lorange Backer ville gerne knytte nogle bemærk-
ninger til forholdet mellem lokale afgørelser og nationale målsætnin-
ger med udgangspunkt i et andet område, nemlig miljøområdet.

Der er ifølge Inge Lorange Backer ingen tvivl om, at det i mange
tilfælde er nødvendigt med lokale afgørelser for at få realiseret natio-
nale mål. Spørgsmålet om affaldsdeponering kan være et eksempel
herpå. Lokal afgørelsesmyndighed har en styrke, både når det gælder
kundskab om de relevante faktiske forhold lokalt, og ved den demo-
kratiske værdi, som nærhed til afgørelserne indebærer. Dette kan også
give afgørelserne større grad af lokal accept, noget som kan lette gen-
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nemførelsen af dem. Det kan også ofte være det lokale initiativ og
engagement, som driver nye miljøtiltag frem.

På den anden side er det ikke muligt at nægte, at lokale afgørelser
også kan betyde en fare for nationale mål. Hvis man tager det vigtige
miljømål at værne om den biologiske mangfoldighed, er det let at
forestille sig, hvordan det ville gå med ulven, om man skulle overlade
det til lokale afgørelser at give jagttilladelser. Det ville i praksis være
det samme som en dødsdom. Gælder det etablering af ny industri i en
kommune, kan hensynet til lokal beskæftigelse og kommunale ind-
tægter nok friste kommunens ledelse til at slække på miljøkravene,
særlig hvis det gælder udslip, som først og fremmest vil vise sin virk-
ning uden for kommunens grænser. I konkurrencen mellem flere
kommuner om at tiltrække ny aktivitet, kan nationale miljømål derfor
komme til at blive taberen i sådanne tilfælde.

Det kan også let tænkes, at en kommune eller en fylkeskommune vil
vige tilbage fra en effektiv håndhævelse af fastsatte miljøkrav overfor
det, som er en hjørnestensbedrift i regionen. Man må også være op-
mærksom på, at kommunale myndigheder, ikke mindst kommunalpo-
litikere, kan være mere udsat for pressionsgrupper end forvaltnings-
organer, som står mere fjernt. Inge Lorange Backer henviste til de
norske erfaringer med lovgivningen om motorfærdsel i naturen, som
taler sit tydelige sprog i så henseende. Der havde kommunerne vid
adgang til at give forskrifter og enkelttilladelser, som åbner for moto-
riseret færdsel i naturen, og med snescooterorganisationer som pres-
sionsgrupper blev denne myndighed mange steder brugt til at tillade
motorfærdsel i et omfang, som klart stred mod lovens intentioner. En
lovændring i 1987 begrænsede derfor kommunernes myndighed til at
fastsætte regler, som tillader motorkørsel, og indførte i stedet lands-
omfattende forskrifter til at regulere terrænkørsel.

Professor Inge Lorange Backer fandt, at det anførte manede til
eftertanke, både når det gælder om at lægge afgørelsesmyndighed ud
til kommunerne eller fylkeskommunerne, og når det gælder hvordan
forudsætningerne bør tilrettelægges ved en sådan opgavetildeling. Når
kommunerne for eksempel bliver tildelt nye opgaver i miljøsektoren
er det vigtigt, at de bliver udstyret med den faglige kompetence og de
stillinger, som virkelig behøves, for at de kan varetage disse opgaver -
for eksempel særlige miljørådgivere med miljøfaglig kundskab. Der er
endvidere grund til at holde fast ved betydningen af en klageinstans



Regionalt og lokalt selvstyre 115

med tilstrækkelig afstand til førsteinstansen. Dette kan måske frem-
byde større problemer i vestnordisk end i østnordisk forvaltningsret,
men taler ligefuldt til fordel for en statslig klageinstans over kommu-
nale førsteinstansbeslutninger.

Inge Lorange Backer sluttede af med at sige, at han således ikke kan
erklære sig enig med det synspunkt, som referenten gengav på side syv
i sit skriftlige oplæg (uden at referenten for sin del tager bestemt
stilling til det); nemlig at det stemmer dårligt med intentionerne i
miljø-, plan- og bygningslovgivningen, som henlægger sager til lokale
myndigheder, at statslige embedsmænd kan overprøve både retlige og
skønsmæssige sider ved beslutningen. Tværtimod: Jo videre fuldmag-
ter loven giver, desto større behov kan der være for en selvstændig
klageinstans på statsligt niveau, som også kan prøve det lokale forvalt-
ningsskøn i forhold til nationale mål.

Regeringsråd Bertil Voss, Sverige, indledte med at sige, at han som
medlem af Regeringsrätten, uden nogen politisk eller ideologisk bag-
grund, kunne slå to væsentlige teser fast om retssikkerheden inden for
det kommunale selvstyre.

Den første tese gjaldt behovet for rigtige signaler fra lovgiver. I
Sverige har en pårørende, som i hjemmet passer en syg, kunnet få
såkaldt hjemmepasningsbidrag fra landstinget. I forbindelse med den
såkaldte »Äldrareformen« forsvandt denne mulighed uden at blive
erstattet med noget andet. Ingen begrundelse blev angivet for dette.
Regeringsrätten har en sag, hvor en syg mand, hvis hustru tidligere har
modtaget hjemmepasningsbidrag fra landstinget, hos kommunen an-
modede om bidrag efter § 6 i socialtjänstlagen svarende til hjemme-
pasningsbidraget. Kommunen afslog med henvisning til, at der ikke
var tale om et bidrag, som falder ind under § 6. Bertil Voss anførte, at
hvis kommunen får ret i Regeringsrätten, kommer ægtefællerne, uden
at have haft anledning til at regne med det, til at miste erstatningen for
pasningsarbejdet. Retssikkerheden burde have krævet, at lovgiver
klargjorde om og i givet fald hvorfor, at bidrag til en pårørende ikke
skal være til rådighed under nogen form.

Den anden tese gjaldt det uacceptable i, at visse kommuner ikke
følger loven og domstolsafgørelser. Bidrag efter § 6 i socialtjänstlagen
skal garantere et passende leveniveau. Regeringsrätten, som har det
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endelige ansvar for fortolkningen af socialtjänstlagen, har fastslået det
minimum, som skal gælde. Visse kommuner har vægret sig mod at
rette sig efter dette. En kommunalpolitiker har til og med offentligt
udtalt, at domstolene ikke skal blande sig i kommunernes bidragsnor-
mer. Bertil Voss anførte, at en sådan uvidenhed om lovgivningen og
obstruktion mod domstolene givetvis er en fare for retssikkerheden.
Den enkelte har ret til at kræve, at kommunerne følger loven og den
lovfortolkning, som den højeste instans har lagt fast. Bertil Voss slut-
tede af med at sige, at et af de vigtigste spørgsmål for at garantere, at
det kommunale selvstyre ikke går ud over den enkeltes retssikkerhed,
må være at udvikle et troværdigt sanktionssystem mod genstridige
kommuner eller kommunalpolitikere.

Förste stadsjurist Sten Losman, Sverige, indledte med at sige, at kom-
munerne i debatten er blevet angrebet for ikke at leve op til den
lovgivning, som giver de enkelte medborgere rettigheder mod kom-
munerne.

Vi er, sagde Sten Losman, i kommunerne opmærksomme på pro-
blemet, som er genstand for daglige diskussioner.

Når staten gennemfører en lov, som giver medborgerne rettigheder
mod kommunerne, fremkommer der selvfølgelig en pligt for kommu-
nerne, som allerede arbejder under hårde økonomiske vilkår.

Kommunens besluttende forsamling, kommunalbestyrelsesmed-
lemmerne, bestemmer i budgettet, hvilke ressourcer de udøvende or-
ganer skal have. I organerne findes kundskaber om menneskers be-
hov. Der findes også viden om forvaltningsloven og den speciallov, som
giver medborgerne rettigheder mod kommunen. De folkevalgte og
ansatte, som skal fortolke loven, udøver deres hverv under strafansvar,
eftersom det drejer sig om myndighedsudøvelse mod enkeltpersoner.

Det betænkelige er ifølge Sten Losman imidlertid, at de ofte ikke
råder over ressourcer til at tilgodese alles berettigede behov. At de
derfor fortolker rammelovgivningen restriktivt er forståeligt.

Sten Losman sluttede af med at sige, at det set fra kommunernes
side ville være naturligt at forlange regler, som giver kommunerne
beskyttelse mod overgreb fra statens side. Staten bør ikke kunne gen-
nemføre rettighedslove, som kommunerne ikke kan leve op til. Staten
bør i hvert fald ikke kunne gennemføre rettighedslove, som indebærer
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pligter for kommunerne, uden at de økonomiske konsekvenser er
fuldt ud klarlagte. Selv kommunerne har behov for retssikkerhed.

I debatten deltog endvidere professor Lars Nordskov Nielsen, Danmark,
Vicehäradshövding Astrid Thors, Finland, Vicehäradshövding, forvalt-
ningssekreterare Tapani Mikkeli, Finland og advokat Claes Beyer,
Sverige.

Som afslutning på debatten havde først korreferenten, förvaltnings-
rådet Pekka Halberg, Finland, og derefter referenten, professor, dr.
jur. Jan Fridthjof Bernt, Norge, et afrundende indlæg, hvorefter de-
batlederen, fylkesmann Mona Røkke, Norge, rettede en tak til debat-
deltagerne og de fremmødte tilhørere.


