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Debatleder: Advokat, adj. professor Stefan Lindskog, Sverige
Beretning: Retsassessor Susanne Skotte Wied

Mødet blev indledt af advokat, adj. professor Stefan Lindskog, Sverige,
der blandt andet anførte, at mødet var tænkt som en work-shop, hvor
deltagerne på baggrund af de indledende indlæg skulle debattere de
rejste spørgsmål.

Under det indledende debatoplæg resumerede Stefan Lindskog
herefter hovedsynspunkterne i sit skriftlige oplæg til gruppediskussio-
nen. Han anførte, at overskriften for dagens emne egentligt var mis-
visende, idet en rekonstruktion ikke nødvendigvis er en modsætning
til en konkurs. Spørgsmålet er rettere, om man skal lade en virksom-
hed overleve en insolvenssituation med en uændret identitet, hvilket
ikke nødvendigvis fordrer, at der er tale om samme juridiske person,
og hvorledes dette i så fald skal ske.

Det antages ofte, at virksomheder, der er følsomme over for en
insolvenssituation, og i særlig grad virksomheder med flygtige, imma-
terielle aktiver, altid bør undgå en konkurs. Det er imidlertid snarere
usikkerheden, der er den afgørende faktor i forbindelse med en in-
solvenssituation, og den bedste måde at undgå følgerne heraf er der-
for at foretage en hurtig »turn-around«, hvor virksomheden overdra-
ger sine aktiviteter til et nyt selskab og derefter tages under konkurs.
Modsat vil det, der traditionelt opfattes som en rekonstruktion med
lange, seje forhandlinger med kreditorerne og mulige kapitalindsky-
dere, ofte i stedet føre til, at virksomheden dør. Det er derfor relevant
at diskutere, om man skal forbedre mulighederne for at foretage så-
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danne hurtige »turn-arounds«, eller om der er argumenter, der taler
imod denne fremgangsmåde.

Stefan Lindskog introducerede herefter et andet relevant debat-
tema; spørgsmålet om hensynet til konkurrencen. Det anføres ofte, at
konkurser ødelægger markedet, fordi der tilføres en ny konkurrent og
billigere varer. Stefan Lindskog fremførte herom den tese, at når en
rekonstrueret virksomhed påvirker markedet, er dette et naturligt led
i den økonomiske dynamik, som man ikke skal manipulere. Eventuelle
forsøg på at regulere forholdet vil alene gå ud over kreditorerne, og
kreditorernes interesser bør altid gå forud for konkurrencesynspunk-
ter.

Stefan Lindskog fremdrog i tilknytning hertil to delspørgsmål, som
han ligeledes fandt relevante for diskussionen. For det første spørgs-
målet om hvorvidt beskæftigelseshensyn bør tillægges betydning ved
valg af rekonstruktionsmodel og for det andet de eventuelle virknin-
ger af løngarantisystemmet. Han tilkendegav i denne forbindelse, at
han så det svenske løngarantisystem som et eksempel på, at man havde
manipuleret med markedskræfterne.

Der opstår i forbindelse med en rekonstruktion et modsætningsfor-
hold mellem ejerinteresserne og kreditorerne. I de tilfælde, hvor det
har en værdi at bevare virksomheden i samme juridiske person f. eks.
af kontraktsmæssige eller skattetekniske grunde, er spørgsmålet ofte,
hvorledes man skal fordele den gevinst, der opstår ved en rekonstruk-
tion - det såkaldte »kapitaliserings-paradoks«. Stefan Lindskog fandt
det her relevant at overveje at anvende ejerinteressen som ekseku-
tionsgrundlag. Dette kunne dels ske ved at åbne mulighed for, at
kreditorerne kan konvertere deres fordringer til ejerkapital, hvorved
ejerinteressen udtyndes, dels ved bestemmelser om, at ejerinteressen
fortabes, når kreditorerne tvinges til at afskrive deres fordringer. En
tredie mulighed kunne bestå i under et moratorium at underkaste
ejerkapitalen en tvangsforvaltning, som i tilfælde af at ejerkredsen
ikke samarbejder, kan føre til, at ejerne helt fratages deres rettigheder
ved en domstolsbeslutning. Stefan Lindskog erkendte dog samtidigt,
at disse tiltag tangerer en egentlig ejerekspropriation, og derfor kan
være et følsomt emne.

Stefan Lindskog tog herefter spørgsmålet om risikofordelingen op.
Der er i konkurslovgivningen givet regler for fordelingen af det kon-
staterede tab mellem de enkelte konkursklasser. Ved en rekonstruk-
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tion er der imidlertid ikke noget eksakt tal for tabet eller regler om
fordelingen mellem kreditorerne, som ofte har forskellige særlige ret-
tigheder. Den enkleste løsning ville selvfølgelig være at fjerne alle
fortrinsrettigheder, men dette er nok utopisk. Det bør imidlertid over-
vejes, om man eventuelt kan tage dele af fortrinsrettighederne væk
eller finde andre egnede fordelingsmetoder.

Bankdirektör Björn Edgren, Sverige gentog i sit indlæg overvejende de
teser, som indeholdes i hans skriftlige indlæg.

Med hensyn til overskriften for dagens debat bemærkede han spe-
cielt, at modsætningen rekonstruktion eller konkurs ofte har ført til
store tab for bankerne. Angsten for det værdiladede begreb konkurs er
ofte årsag til, at man i stedet går i gang med handlingsplaner, der ikke
er værdige til at karakteriseres som rekonstruktioner, og som alene
fører til, at gode penge kastes efter dårlige. Han understregede i denne
forbindelse konkursinstituttets nødvendighed i en markedsøkonomisk
proces. Konkursinstituttet skal - som også anført af Stefan Lindskog -
ikke manipuleres i kreditorernes fælles interesse, hvilket i øvrigt alene
er en retsfilosofisk figur. Det juridiske værktøj, der anvendes i forbin-
delse med en rekonstruktion, er først og fremmest et spørgsmål om
teknik, og det må her fordres, at lovgivningen er af tilstrækkelig kva-
litet. Han fandt dog her, at vilkårene for konkursforvalterne i de nor-
diske lande generelt må anses at være af en god standard.

Med hensyn til virksomhedernes følsomhed over for insolvensind-
greb erklærede han sig generelt enig med Stefan Lindskogs teser,
omend disse efter hans opfattelse nok var vel teoretiske. I det hele
taget er vel alle virksomheder følsomme over for forstyrrelser eller
trusler, det være sig i form af dårlig likviditet, angreb fra miljøorgani-
sationer eller politiske eller faglige udspil. Også usikkerhed om ejer-
forholdene kan have en forstyrrende effekt. Om forstyrrelserne fører
til en insolvenssituation, beror helt og holdent på virksomhedens øko-
nomiske forhold.

Han påpegede videre, at i forbindelse med insolvente virksomheder
er tidsaspektet generelt det væsentligste. Spørgsmålet, som også er
stillet af det svenske insolvensudvalg i betænkningen om foretagsre-
konstruktion, er derfor særligt, hvorledes man kan få indsatsen i gang
i tide. Han fandt her, at den kraftige fiksering på balancens udvisende
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er en væsentlig årsag til, at man generelt kommer for sent i gang, og
der er derfor behov for en anden metodik, som kan medvirke til at få
problemerne frem tidligere.

For så vidt angår konkurrencesynspunktet, erklærede Björn Edgren
sig enig med Stefan Lindskog, idet han betegnede konkursinstituttet
som en absolut nødvendighed for, at man kan tale om en markeds-
økonomi. Konkursen er således en direkte forudsætning for en rigtig
konkurrence. Det i Stefan Lindsskogs skriftlige indlæg anførte, hvor-
efter løngarantien ikke skulle være skævvridende, kunne han ikke
tiltræde. Den ulighed, som her gør sig gældende, skyldes imidlertid
sociallovgivningen, ikke konkurslovgivningen. Han tilkendegav vide-
re, at han også gik ind for hurtige »turn-arounds«, selvom det må
erkendes, at prisfastsættelsen i disse situationer kan være et problem.
Fænomenet vurderes imidlertid forskelligt, og visse steder er dette
Fugl Phøniks-fænomen således enten forbudt eller undergivet strenge
reguleringer. Modviljen mod dette fænomen er dog nok snarere be-
stemt af det forhold, at kreditorer ofte hellere selv vil tage et tab,
fremfor at ejerne eller andre kreditorer får en gevinst.

Indlægget fra Stefan Lindskog vedrørende eksekution i ejerrettig-
heder fandt han generelt spændende. Forslaget om hel eller delvis
fortabelse af ejerretten ledte efter hans opfattelse imidlertid tankerne
hen på ejerekspropriation, som han generelt fandt at måtte afvise.
Stefan Lindskogs teser vedrørende risikofordelingen erklærede han
sig ligeledes enig i. Han anså dog tanken om en ligestilling af alle
fordringer for urealistisk. Der er således f. eks. inden for bankområdet
et behov for konstruktionen med efterstillede krav. Forslaget om at
gøre fordringerne upersonlige og lade kreditorerne selv vurdere egne
sikkerheder fandt han imidlertid interessant og en yderligere over-
vejelse værd.

Han bemærkede afslutningsvis, at det forhåbentligt snart vil lykkes
at få gennemført en fornuftig insolvenslovgivning i Sverige. Det første
man i denne forbindelse må tage stilling til er, om systemet skal være
kreditorvenligt som det engelske system eller skyldnervenligt som det
amerikanske. Det vil i denne forbindelse også være fornuftigt at få
afdramatiseret konkursinstittutet og dettes anvendelse i forbindelse
med en rekonstruktion. Svaret på spørsmålet rekonstruktion eller kon-
kurs må herefter blive; både og, men helst ikke, og fremfor alt i tide.
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Hovrättslagman Trygve Hellners, Sverige anførte, at der under diskus-
sionen i grupperne var god grund til at inddrage også de lovgivnings-
mæssige aspekter. Han pegede i denne forbindelse på, at der på flere
relevante punkter er forskelle i de nordiske landes insolvenslovgiv-
ning, og at en sammenligning og vurdering af erfaringerne hermed
derfor kunne være relevant. Dette gælder specielt vedrørende beta-
lingsstandsningsinstittutet, som man i en årrække har haft regler om i
Danmark, og hvorom der netop i Finland er vedtaget en lov om virk-
somhedssanering. Der er for så vidt angår fortrinsrettighederne også
en række nationale forskelle, og endelig er løngarantisystemmet ud-
formet forskelligt i de nordiske lande.

Et andet relevant tema, der kunne tages op, er selve insolvensbe-
grebet. Fastlæggelsen af dette begreb har stor betydning i relation til
mulighederne for at få identificeret de økonomiske problemmer på et
tidligere tidspunkt, og en nærmere analyse af begrebet kan derfor
være påkrævet.

Underdirektør Adam Vestberg, Danmark bemærkede, at spørgsmålet om
rekonstruktion eller konkurs ikke umiddelbart er et juridisk, men først
og fremmest et driftsøkonomisk spørgsmål. Juristens opgave består
først og fremmest i at klarlægge de juridiske værktøjer, der i denne
forbindelse kan være anvendelige, og fremlægge dem for de kommer-
cielle beslutningstagere. Endvidere er det juristens opgave i et retsvi-
denskabeligt og lovgivningsmæssigt sigte løbende at vurdere de juri-
diske instrumenters hensigtsmæssighed. I dansk ret og praksis er der
særligt tale om følgende instrumenter:

1. Konkurs
2. Anmeldt betalingsstandsning
3. Stille betalingsstandsning (uden anmeldelse til skifteretten)
4. Akkord på renter eller kapital
5. Likvidationsakkord (fordeling af skyldnerens formue eller en del af

denne mellem fordringshaverne mod, at skyldneren bliver frigjort
for den udækkede del af gælden)

6. Moratorium for renter eller hovedstol
7. Konvertering af gæld til ansvarlig kapital eller aktiekapital
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8. Rekonstruktion af hidtidig aktiekapital ved nedskrivning af gammel
aktiekapital og tilførsel af ny aktiekapital, eventuelt i forbindelse
med opdeling af aktiekapitalen i flere aktieklasser med forskellige
rettigheder.

For så vidt angår definitionen af dagens emne fandt han, at dette
kunne udstrækkes til: rekonstruktion eller anden hel eller delvis vide-
reførelse af de hidtidige aktiviteter på den ene side over for virksom-
hedens ophør eller nedbringelse på den anden side.

Professor Torgny Hastad, Sverige bemærkede, at Stefan Lindskog i sit
skriftlige indlæg fremsætter den tanke, at kreditorerne skal have mu-
lighed for mod skyldnerens ønske at eliminere dennes ejerinteresse og
konvertere fordringer til ejerkapital, hvilket Björn Edgren i sit indlæg
afviser som værende en utilladelig ekspropriation, hvorimod han fin-
der det acceptabelt, at ejerrettighederne udtyndes. Torgny Hastad stil-
lede på denne baggrund det spørgsmål, om der principielt var nogen
forskel mellem en fuldstændig eliminering af ejerens interesser og en
udtynding af disse. Er det åbenbart, at skyldneren er insolvent, og
ejerinteressen er værdiløs, må det også være muligt - som alternativ til
en konkurs - at få en domstolsafgørelse om, at skyldnerens ejerrettig-
heder skal ophæves uden kompensation.

I det svenske insolvensudvalgs betænkning (SOU 1992:113) frem-
hæves vigtigheden af, at virksomheder, som har økonomiske vanske-
ligheder, tidligt undergives en rekonstruktion. Et vigtigt incitament
hertil vil efter Torgny Håstads opfattelse kunne skabes ved at afskaffe
såvel løngarantiordningen som lønprivilegiet. De ansatte erfarer ofte
tidligere end andre, at virksomheden har økonomiske problemmer,
og de vil med deres standsningsret fremtvinge en rekonstruktion så
snart de indser, at de ikke kan regne med fuld løn efterfølgende. Løn
for arbejde under konkursen bør hertil også i Sverige gøres til masse-
krav, hvorved man også vil kunne modvirke en skævvridning af kon-
kurrencen.

Til Stefan Lindskogs tanker om behovet for afskaffelse af specielle
fortrinsrettigheder for lettere at kunne gennemføre en rekonstruk-
tion, anførte Torgny Håstad , at man som et første skridt kunne give
»företagshypoteket« i Sverige og panthavere i varelager og driftsløsøre
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i Norge en generel fortrinsret i skyldnerens samlede aktiver, mod som
en kompensation for de almindelige kreditorer at begrænse panteret-
ten til så mange procent af det udvidede hypoteksgrundlag, som gen-
nemsnitligt svarer til den værdi, som hypoteket aktuelt har i det mere
begrænsede grundlag.

En anden måde at homogenisere kreditorinteresserne og øge inci-
tamentet til en tidlig rekonstruktion kunne være gennem regler om, at
den som har sikkerhed i företagshypotek eller pant i driftsløsøre eller
varelager er uprioriteret for en vis del af sin fordring. Torgny Hastad
henviste herom iøvrigt til sin artikel i SvJT 1988 s. 224ff, på s. 233 og
Uppsala universitets udtalelse vedrørende SOU 1992: 113.

Lagstiftningsråd Pauliine Koskelo, Finland oplyste, at der i år i Finland
er vedtaget en ny lov om sanering af virksomheder. I tilknytning hertil
er de almindelige fortrinsrettigheder afskaffet ved konkurs og sane-
ring. Hun bemærkede indledningsvis, at den form for rekonstruktion,
som består i, at et selskabs virksomhed fortsættes inden for rammerne
af en ny juridisk person med samme eller hovedsaglig samme ejer-
kreds eller nærstående til denne, næppe fortjener det fine navn; re-
konstruktion. Den væsentligste ændring, som sker ved en sådan vel-
planlagt konkurs, er, at selskabet bliver af med en stor del af sin gæld,
og først og fremmest den uprioriterede del. Konkursen kan med an-
dre ord anvendes som en bekvem form for gældssanering, eller som
det rettere burde betegnes, en aflæsning af gælden.

Hvis en sådan overdragelse til samme ejerkreds giver det for kredi-
torerne mest fordelagtige økonomiske resultat, er der vel intet prin-
cipielt at anføre herimod. Problemmet er imidlertid det, at overdra-
gelsen også kan udnyttes på en for samfundet usund måde. Ejerne kan
beholde virksomheden med et relativt lille tab og et beskedent kapi-
talindskud, medens de uprioriterede kreditorer, som har meget ringe
muligheder for at påvirke resultatet, påføres store økonomiske tab.
Dette kan føre til, at dårlige virksomheder kan videreføres på de uprio-
riterede kreditores bekostning, under tiden gennem flere successive
konkurser, hvilket såvel udfra et principielt som et alment økonomisk
synspunkt må anses for betænkeligt. Hun stillede derfor det spørgsmål
-sat på spidsen- hvor let det skal være for en virksomhed at komme af
med sin gæld.

Pauliine Koskelo redegjorde herefter for de nye finske regler om
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konkurs og företagssanering. Der er ved en ændring af konkursloven
blandt andet indført en kvalificeret beslutningsprocedure for konkurs-
boets salg af en virksomhed til den gamle ejerkreds eller nærstående
hertil, idet der til sådan overdragelse kræves tilslutning fra en majori-
tet af såvel de prioriterede som de uprioriterede kreditorer. Desuden
afskæres kreditorer, der giver løfte om finansiering til den nye virk-
somhed, fra at deltage i afstemningen om overdragelsen.

Loven om företagssanering, som trådte i kraft den 1. februar 1993,
erstatter den tidligere akkordlov, der havde vist sig af beskeden prak-
tisk betydning. Loven indeholder i korte træk følgende grundlæg-
gende dele:

• En sanering forudsætter, at virksomheden er eller kan gøres leve-
dygtig.

• Ordningen indebærer en sanering af såvel gælden som selve virk-
somheden, og der kan som led i rekonstruktionen også stilles krav
om ændring af organisation, kapital- og ejerstruktur osv.

• Under rekonstruktionen undergives virksomheden tilsyn af en
»utredare«, der vælges af kreditorerne til at udarbejde sanerings-
programmet.

• Under saneringen er der et generelt betalings- og inddrivelsesfor-
bud, som omfatter alle kreditorer. Endvidere kan alle fordringer
gøres til genstand for ændringer i de oprindelige vilkår.

• Gæld, der stiftes under saneringen med »utrederen«s samtykke,
tillægges status som massekrav.

• Saneringsforslaget kan, forudsat det opfylder lovens krav, kun afvi-
ses af kreditorerne ud fra saglige grunde.

Endelig er de almindelige fortrinsrettigheder afskaffet. Lønprivilegiet
er dog bevaret til udgangen af 1994. Panterettigheder giver alene
fortrinsstilling for 50% af aktivets værdi. Resten tilfalder de upriorite-
rede kreditorer. Pantekreditorerne tager dog også del i denne forde-
ling med den udækkede del af deres fordring.

De nye regler giver også mulighed for, at kreditorerne som vilkår for
en sanering kan stille krav om, at ejerne skal afgive en del af deres
ejerrettigheder. Kreditorerne har dog ingen retlige tvangsmidler, og
vilkår herom kræver derfor altid skyldnerens samtykke.
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Man har med den nye lov forsøgt at lave et regelsæt, der giver
grundlag for gennemførelsen af en rekonstruktion, og som samtidigt
hindrer nogle af de uheldige effekter, som kan være forbundet med en
rekonstruktion gennem konkurs.

Deltagerne fordelte sig herefter i de fem arbejdsgrupper for at deba-
tere dagens emne med udgangspunkt i de spørgsmål, som Stefan Lind-
skog har opstillet i sit skriftlige indlæg.

I plenum efter gruppediskussionerne redegjorde de fem gruppele-
dere, advokat, adj.prof. Stefan Lindskog, bankdirektör Björn Edgren, hov-
rättslagman Trygve Hellners, advokat Rolf B. Abjörnsson og advokat Lars
Nycander, alle Sverige, kort for resultaterne af drøftelserne i de enkelte
grupper.

For så vidt angår spørgsmål 1, om en overdragelse af virksomheden
umiddelbart før eller efter en konkurs er en god rekonstruktionsform,
var der generelt tilslutning til et sådant tiltag, som dog efter fleres
opfattelse kunne give anledning til problemer i relation til prisfastsæt-
telsen. Det var generelt opfattelsen, at prisen i tilfældet med salg til
samme ejerkreds ofte sættes for højt, bl.a. fordi der skal være dækning
for bankens pantesikkerhed. Det blev dog også påpeget, at meget
hurtige overtagelser kunne efterlade det indtryk i offentligheden og
hos de uprioriterede kreditorer, at der var noget odiøst i aftalen. Der
var bred enighed om, at det er nødvendigt at initiere rekonstruktions-
indsatsen, og der fremkom flere forslag hertil. Det blev blandt andet
foreslået at afskaffe lønprivilegiet, og blandt andre advokat Lars Hök,
Sverige kom med forslag om at øge den fælles interesse hos kredito-
rerne gennem regler om, at pantekreditorer maksimalt kan få dæk-
ning for en del af deres fordring, indtil de usikrede kreditorer har fået
en vis del af deres krav dækket. Endelig blev det nævnt, at der med
udgangspunkt i selskabslovgivningens regler eventuelt kunne findes
nogle egnede faresignaler som grundlag for en tidligere rekonstruk-
tionsindsats. Det blev her også anført, at man i Sverige har overvejet
såvel en forhøjelse af kapitalkravet for selskabet som indførelsen af et
personligt ansvar for bestyrelsen ved underkapitalisering. Statspen-
sionär Arne Wilhelmsson, Sverige redegjorde nærmere herfor. Ingen af
disse forslag ser dog ud til at kunne gennemføres på nuværende tids-
punkt.

10
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Underdirektør Adam Vestberg, Danmark bemærkede, at man i Danmark
ikke har helt den samme erfaring som i Sverige, hvor bankerne ifølge
Björn Edgren er meget tilbageholdende med at begære en konkurs.
Konkursbegæring fremkommer således fra bankerne f.eks i situatio-
ner, hvor banken har en interesse i at gøre omstødelse gældende. Den
tilbageholdenhed, der gør sig gældende hos svenske banker, er tilsy-
neladende ofte begrundet i, at man ikke har tillid til, at konkursfor-
valteren har den fornødne sagkundskab til at gennemføre afviklingen
på den rigtige måde. Dette er imidlertid ikke den almindelige erfaring
i Danmark, hvor det som regel er muligt at finde de rigtige personer
- advokater og forretningskyndige - til i fællesskab at påtage sig hver-
vet som kuratorer. Også de danske regler om betalingsstandsning, der
blev indført i 1978 og senere er udbygget, har fungeret tilfredsstil-
lende.

Der var vedrørende spørgsmål 2 om konkurrencesynspunktets betyd-
ning bred enighed om, at dette ikke kan anføres som argument imod
en rekonstruktion, der alene bør styres af markedskræfterne. Det blev
anført, at løngarantisystemerne generelt kan have en vis skæwridende
effekt, og at der er god anledning til at se nærmere på systemets
fordele og ulemper, herunder ved en sammenligning af de fire for-
skellige nordiske systemer. Således har det svenske system vist sig at
have en konkursfremmende effekt, og også det danske har en række
uheldige effekter. Tanken om afskaffelse af såvel løngarantien som
lønprivilegiet blev støttet af flere, idet man dog samtidigt erkendte, at
det med de eksisterende politiske forhold og de internationale bin-
dinger ikke var muligt helt at afskaffe løngarantisystemet.

Spørgsmål 3 om en eventuel eksekution i ejerrettigheder gav anled-
ning til en række mere principielle overvejelser. I en gruppe var det
således fremført, at de gældende bestemmelser om akkord allerede
indeholder et element af ekspropriation i forhold til den kreditor, der
stemmer imod et akkordforslag, men som af majoriteten tvinges til at
afstå en del af sin fordring. Det blev endvidere anført, at det forhold,
at alternativet til en rekonstruktion er en konkurs, hvor ejerrettighe-
derne som regel ender med at være værdiløse, også kunne tale for, at
man i forbindelse med en rekonstruktion kunne fratage ejerne deres
(værdiløse) ejerrettigheder. Deltagerne var overvejende afvisende
overfor tanken om en tvangsmæssig fratagelse af ejerrettighederne,
men man fandt generelt at sådanne ordninger, når disse kunne gen-
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nemføres frivilligt, var en udmærket og hensigtsmæssig fremgangsmå-
de. Det blev nævnt, at sådanne frivillige aftaleløsninger er mulige efter
den nye finske saneringslov, og at der i Danmark i en række tilfælde er
indgået aftale mellem skyldneren og kreditorerne om, at skyldneren
skal afgive en del af sine ejerrettigheder, eller om at gælden skal kon-
verteres til ejerkapital. Advokat Steen Klein, Danmark redegjorde for
nogle konkrete tilfælde, hvor denne konstruktion har været anvendt
efter frivillig aftale.

Spørgsmål 4 om risikofordeling gav (af tidsmæssige årsager) ikke
anledning til særlige bemærkninger.

Stefan Lindskog afsluttede mødet med at konstatere, at debatten havde
indeholdt mange gode impulser og spændende indfaldsvinkler, her-
under ikke mindst på baggrund af den nye finske lovgivning, og at de
fremførte tanker og ideer kunne give rig næring for en fortsat debat
om de rejste spørgsmål.

Herefter takkede Lars Nycander på mødedeltagernes vegne de to ind-
ledere for deres stimulerende skriftlige indlæg og de gode impulser til
den givtige debat.
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