
Torsdag den 19. august 1993 kl. 10
Gruppediskussion

Privatisering af offentlige
funktioner

- muligheder og grænser
(Se bilag 7)

Debatleder: Överdirektör K.J. Lång, Finland
Beretning: Fuldmægtig Henrik Sauer

Debatlederen, överdirektör K.J. Lång, Finland:

K.J. Lång indledte med at skitsere det planlagte forløb af gruppedis-
kussionen om »privatisering af offentlige funktioner - muligheder og
grænser«. K.J. Lång redegjorde for, at der dels ville blive tale om
diskussion i plenum, dels i 3 arbejdsgrupper, der hver skulle være
forum for en drøftelse af særlige problemstillinger inden for emnet.
Arbejdsgrupperne skulle herefter i plenum præsentere indholdet af
de væsentligste drøftelser og konklusioner for de øvrige deltagere.

K.J. Lång fortsatte med en nærmere præsentation af emnet, der har
været meget aktuelt siden regeringsledere i Storbritannien og USA for
10 - 15 år siden inddrog privatiseringsspørgsmålet som et højt priori-
teret politisk emne. Debatten om privatisering er blevet yderligere
aktualiseret af forandringerne i det tidligere Østeuropa, der har åbnet
mulighed for et privat marked for en lang række ydelser, som det
tidligere helt var forbeholdt den offentlige sektor at udbyde.

K.J. Lång karakteriserede emnet som et meget omfattende emne,
der indeholder en række politiske, økonomiske og ideologiske ind-
faldsvinkler, medens de juridiske aspekter umiddelbart synes at være
trådt noget i baggrunden.
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K.J. Lång fremhævede dog, at der er en helt central juridisk opgave
i forbindelse med privatisering af offentlig virksomhed. Opgaven er at
sikre en tilpasning af de regelsæt, der udgør rammen for offentlig og
privat virksomhed, således at man til enhver tid har et regelsæt, der er
tilpasset den politisk-økonomiske struktur i samfundet.

En væsentlig forudsætning for løsningen af denne opgave er, at de
juridiske problemstillinger, der er forbundet med privatisering, defi-
neres. K.J. Lång hæftede på den baggrund titlen »problem-seeking-
seminar« på dagens gruppediskussion.

1. indleder, lagstiftningsdirektör, jur.dr. Matti Niemivuo, Finland:

Matti Niemivuo lagde - i lighed med debatlederen - stor vægt på, at
privatisering er et meget aktuelt emne, der med stor sandsynlighed
også vil præge samfundsdebatten i de kommende år.

Selvom privatisering gennem en årrække har været et nøgleord i
samfundsdebatten i de nordiske lande, har juristerne efter Matti Nie-
mivuo's opfattelse været ganske passive i debatten. Der foreligger ikke
forskningsresultater eller andre faglige bidrag, og de juridiske aspek-
ter har været savnet i overvejelserne forud for beslutninger om priva-
tisering af offentlige funktioner.

Matti Niemivuo redegjorde herefter for, at han - i samarbejde med
2. indleder Heikki Kanninen - i hæftet »Privatisering av offentliga
funktioner - möjligheter og gränser«, der på forhånd var tilsendt del-
tagerne i gruppediskussionen, har præsenteret de tre problemstillin-
ger, der efter de to forfatteres opfattelse er de væsentligste:

- Det offentlige og privatisering.
- Privatisering og forvaltningsretlige principper.
- Forbrugernes og arbejdstagernes stilling ved privatisering.

Disse problemstillinger udgjorde samtidig emnerne for de tre arbejds-
grupper, hvis væsentligste drøftelser er gengivet nedenfor.

Matti Niemivuo rejste herefter fire spørgsmål:
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1. Hvad er privatisering?

Matti Niemivuo fandt, at begrebet privatisering er et bredt begreb
med mange facetter, der dog har det kerneindhold, at offentlig virk-
somhed under en eller anden form overføres til den private sektor.

2. Hvad kan man privatisere?

Efter Matti Niemivuo's opfattelse må man først og fremmest søge at
klarlægge, hvilke muligheder og grænser der er for privatisering af
offentlige funktioner. Matti Niemivuo gav endvidere udtryk for den
opfattelse, at en række funktioner for eksempel lovgivning og opret-
holdelse af den offentlige orden og sikkerhed - ikke kan gøres til
genstand for privatisering.

3. Hvilke muligheder har det offentlige for at styre og kontrollere
en virksomhed, der bliver privatiseret?

Matti Niemivuo's konklusion på dette spørgsmål var, at det er meget
vanskeligt for det offentlige at opretholde en effektiv styring og kon-
trol med en virksomhed, der overføres til den private sektor.

4. Hvorledes påvirkes forbrugernes og arbejdstagernes stilling ved
privatisering?

Matti Niemivuo besvarede spørgsmålet således: For forbrugerne er
dette blandt andet et spørgsmål om, hvorvidt ydelserne bliver bedre
og udbudet mere varieret ved privatisering. For arbejdstagerne er det
navnlig et spørgsmål om, hvorvidt der vil ske en reduktion af antallet
af medarbejdere, men også om privatiseringen vil medføre en forrin-
gelse af ansættelsesvilkårene. Matti Niemivuo nævnte i den forbindel-
se, at navnlig tjenestemænd i den offentlige sektor har haft særligt
gode og trygge ansættelsesvilkår.

Matti Niemivuo fremhævede vigtigheden af, at der går en debat
forud for enhver beslutning om privatisering. I denne debat må der
indgå en analyse af alle de konsekvenser, beslutningen om privatise-
ring forventes at ville få.
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Matti Niemivuo afsluttede herefter sit indlæg med at konstatere, at
privatisering ikke er en privat sag.

2. indleder, lagstiftningsråd, jur.lic. Heikki Kanninen, Finland:

Heikki Kanninen forklarede indledningsvis, at hans indfaldsvinkel til
emnet er den forvaltningsretlige. Heikki Kanninen havde derfor valgt
at give en præsentation af temaet »privatisering og de forvaltningsret-
lige principper« som oplæg til plenumdrøftelsen af blandt andet dette
emne.

Heikki Kanninen tog udgangspunkt i, at det har været fremhævet i
debatten, at forvaltningsretten befinder sig i en krise i det moderne
samfund. Det har blandt andet været kritiseret, at man ikke har for-
mået at udvikle forvaltningsretten i takt med forandringerne i sam-
fundsudviklingen. Også forvaltningsmyndighedernes evne til at til-
passe sig nye opgave typer, herunder levering af tjenesteydelser, har
ifølge Heikki Kanninen været genstand for en del kritik.

Samfundsudviklingen stiller nye krav til forvaltningsretten og til for-
valtningsmyndighedernes løsning af de opgaver, de stilles over for. Det
forhold at en række opgaver, som hidtil har været udført af det offent-
lige, privatiseres, stiller efter Heikki Kanninen's opfattelse yderligere
krav til forvaltningsmyndighederne og det retlige grundlag for deres
virksomhed. Som eksempel herpå nævnte Heikki Kanninen behovet
for etablering af nye overvågnings- og kontrolsystemer i forbindelse
med, at det overlades til private virksomheder at udføre opgaverne.

I forlængelse af det af debatlederen anførte om, at de juridiske
aspekter synes at have været noget i baggrunden i den hidtidige pri-
vatiseringsdebat, redegjorde Heikki Kanninen for, at debatten i Fin-
land forud for privatisering af offentlig servicevirksomhed netop havde
været præget af politiske, sociale og økonomiske indfaldsvinkler, me-
dens problemstillingerne aldrig var blevet gjort til genstand for en
grundig juridisk analyse.

Heikki Kanninen betonede, at det er vigtigt, at man forholder sig til,
i hvilket omfang forvaltningsretlige principper som for eksempel of-
fentlighedsprincippet - skal tillempes og anvendes i forhold til en
privatiseret virksomhed. Heikki Kanninen anførte, som det også er
skrevet af Matti Niemivuo og Heikki Kanninen i det foromdelte hæfte
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»Privatisering av offentliga funktioner - möjligheter og gränser«, at
når en forvaltningsvirksomhed privatiseres, overføres beslutningskom-
petencen i princippet til privatautonomiens sfære. I hæftets afsnit
herom modificeres dette udgangspunkt dog, idet det anføres, at den
offentlige interesse og hensynet til den enkeltes retssikkerhed kan
kræve, at det offentlige bibeholder visse muligheder for at begrænse
den handlefrihed, der følger af, at beslutningskompetencen overføres
til privatautonomiens sfære.

Professor, universitetsrektor Stig Strömholm, Sverige:

Stig Strömholm indledte med at fremhæve betydningen af, at privati-
seringsproblematikken tages op i en nordisk sammenhæng.

Stig Strömholm byggede sit indlæg op over den udvikling, der er
sket i det svenske uddannelsessystem de seneste år, hvor man i vidt
omfang er gået fra en detailregulering til en målstyring. Processen har
bestået i en omfattende decentralisering og afregulering inden for
den svenske uddannelsessektor. Stig Strömholm forklarede, at han har
forholdt sig skeptisk til denne proces med udgangspunkt i spørgsmå-
let: Hvad sætter man i stedet?

Stig Strömholm redegjorde herefter nærmere for de tiltag, man har
iværksat i Sverige med henblik på en større decentralisering og mål-
styring i stedet for centralisering og detailregulering. Et helt afgø-
rende element i processen har været tildelingen af økonomiske res-
sourcer. Man har således etableret en model, hvorefter den enkelte
uddannelsesinstitution får tildelt økonomiske ressourcer i forhold til
de resultater, institutionen kan fremvise. Resultaterne vurderes både
kvantitativt og kvalitativt.

Vanskeligheden ved en sådan model består ifølge Stig Strömholm
navnlig i at finde de mest velegnede kriterier til den nødvendige re-
sultatvurdering. Det er ikke tilstrækkeligt blot at anvende et enkelt
kriterium, for eksempel antallet af kandidater. En uddannelsesinstitu-
tions resultater må vurderes bredere, og der må derfor også findes en
bredere vifte af egnede vurderingskriterier. Systemet i Sverige er sat i
værk på den måde, at den enkelte uddannelsesinstitution én gang om
året laver en aftale med undervisningsministeriet om målsætningerne
for den kommende periode. Størrelsen af de økonomiske ressourcer,
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der tildeles institutionen, vil da variere efter i hvilket omfang, det
lykkes at opfylde de aftalte målsætninger.

Stig Strömholm pegede på, at der formentlig på en del uddannel-
sesinstitutioner vil blive foretaget en yderligere decentralisering og
udbygning af den præstationsbetingede bevillingsmodel, idet der in-
ternt på institutionerne vil blive indført systemer, der gør den enkelte
afdelings økonomiske ressourcer afhængig af resultaterne.

Stig Strömholm oplyste, at man i Sverige snart vil have to eller tre
helt private højskoler eller universiteter. Det er tanken hermed at
opnå et grundlag for at vurdere, hvilke muligheder der er for privati-
sering af det svenske uddannelsessystem. Stig Strömholm fandt det
dog problematisk, hvis det tillige er tanken efterfølgende at foretage
en sammenligning med de offentlige uddannelsesinstitutioner, idet
disse virker på helt andre vilkår.

Stig Strömholm afsluttede sit indlæg med at betone vigtigheden af,
at jurister følger privatiseringsprocessen. Stig Strömholm advarede i
den forbindelse imod at undervurdere betydningen af de grundlæg-
gende retsgarantier, der kan være forbundet med de kendte centrali-
serede systemer. Stig Strömholm fandt, at der er en vigtig opgave for
jurister i at vurdere de særlige juridiske problemer, der kan følge i
kølvandet på regionalisering, decentralisering og privatisering.

Konsumentombudsman Erik Mickwitz, Finland:

Erik Mickwitz tog udgangspunkt i det finske arbejdspensionssystem,
der varetages af private virksomheder. Da man opbyggede arbejdspen-
sionssystemet i privat regi, var dette ret enestående. I andre lande, som
Finland traditionelt sammenligner sig med, var dette en opgave, der
blev varetaget af det offentlige.

Erik Mickwitz forklarede, at det private arbejdspensionssystem i Fin-
land indeholder de samme grundlæggende retsgarantier for borger-
ne, som ville have været gældende, hvis opgaven blev varetaget af det
offentlige. Man har med andre ord indarbejdet disse grundlæggende
retsgarantier i det private pensionssystem. Erik Mickwitz fandt derfor
eksemplet godt at tage ved lære af i forbindelse med fremtidige pri-
vatiseringer, således at man er opmærksom på at udforme nye model-
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ler på en måde, så de grundlæggende rettigheder for den enkelte
borger bevares.

Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Danmark:

Ellen Margrethe Basse tog udgangspunkt i, at privatisering på den ene
side giver muligheder for en øget fleksibilitet, som der er behov for,
men at privatisering på den anden side også skaber problemer, der
nødvendiggør nogle retlige løsningsmuligheder.

Som eksempel på de problemer, der er forbundet med privatise-
ring, nævnte Ellen Margrethe Basse brugen af brancheorganisationer
som kontrolorganer inden for den danske miljøforvaltning. Nogle af
problemerne er knyttet til de vedtægter, som medlemmerne har til-
sluttet sig. Vedtægterne hjemler ikke organisationerne adgang til at
forpligte medlemmerne til at foretage bestemte produktionsændrin-
ger, ligesom vedtægterne heller ikke sikrer organisationerne tilfreds-
stillende sanktionsmidier.

Af andre problemer fra miljøområdet fremhævede Ellen Margrethe
Basse de konkurrencemæssige forskelle og kontrolmæssige uklarhe-
der, der kan opstå mellem de virksomheder, der er medlemmer af en
brancheorganisation, som påtager sig visse miljømæssige forpligtelser
på medlemmernes vegne, og de virksomheder, der står uden for bran-
cheorganisationen. Konkurrenceproblematikken har nødvendiggjort
en hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, der skal sikre offentligretlige for-
pligtelser for de virksomheder, der ikke frivilligt gennem deltagelse i
en brancheorganisation påtager sig sådanne forpligtelser.

Ellen Margrethe Basse fremhævede den virkning, privatisering kan
have for borgernes adgang til viden gennem aktindsigt og til indblan-
ding gennem krav om projektoffentlighed og klageadgang. Ellen Mar-
grethe Basse betegnede disse problemstillinger som »demokratiaspek-
tet i forbindelse med privatisering«.

Også på andre områder end miljøområdet kan der peges på pro-
blemer i forbindelse med overførsel af opgaver fra offentligt til privat
regi. Ellen Margrethe Basse påpegede de problemstillinger, der har
været aktuelle i forbindelse med det danske Udliciteringsråds virksom-
hed. De væsentligste problemstillinger har her været spørgsmålet om
aktindsigt i licitationsmaterialet og spørgsmålet om de ansattes rettig-
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heder, når en privat arbejdsgiver overtager opgaven. Det sidstnævnte
problem er nu afklaret ved en EF-dom, der har fastslået, at retsstillin-
gen for ansatte, der ved privatiseringen overgår fra en offentlig til en
privat arbejdsgiver, er den samme som for privatansatte, der overgår til
anden privat arbejdsgiver. I Danmark reguleres retsstillingen ved virk-
somhedsoverdragelseslovens regler.

Advokat Claes Beyer, Sverige:

Claes Beyer tog udgangspunkt i en konklusion, der er anført under
punkt 5 i det foromdelte hæfte »Privatisering av offentliga funktioner
- möjligheter och gränser« af indlederne Matti Niemivuo og Heikki
Kanninen. Punkt 5 omhandler spørgsmålet om, hvorledes forbruger-
nes og arbejdstagernes stilling påvirkes ved privatisering. Forfatterne
konkluderer: »Medborgarnas och arbetstagarnas möjligheter att på-
verka och delta kan också komma att minska till följd av privatiserin-
gen. Den största förändringen inträffar då kommunala tjänster priva-
tiseras varvid - åtminstone i princip - kommuninvånarnas möjligheter
att inverka på hur de offentliga tjänsterna anordnas kommer att för-
svinna«.

Claes Beyer tillagde det stor vægt, at der i konklusionen står, at
mulighederne for at påvirke og deltage »kan« blive mindre ved priva-
tisering, idet dette langt fra er en sikker følge af privatisering. Som
eksempel herpå sammenlignede Claes Beyer forbrugernes mulighe-
der for at påvirke udbudet af varer i en levnedsmiddelbutik i det
tidligere Sovjetunionen med forbrugernes muligheder for at påvirke
udbudet i en tilsvarende (privat) butik i Sverige, Norge, Finland eller
Danmark. Efter Claes Beyers opfattelse ville det uden tvivl vise sig, at
borgernes påvirkningsmuligheder er langt større og mere direkte i de
butikker, der kendes i de nordiske lande. Claes Beyer fandt en sådan
direkte påvirkningsmulighed for forbrugerne vigtig. I et system hvor
udbudet i detaljer bestemmes af en offentlig myndighed, er påvirk-
ningsmuligheden mere indirekte og langsommere, hvilket ofte føles
urimeligt set fra forbrugernes synsvinkel.

Mere generelt fremhævede Claes Beyer den positive effekt, det kan
have for det offentlige at skulle konkurrere med private virksomheder.
Ofte vil konkurrencen kunne medføre en effektivisering af den offent-
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lige virksomhed. Claes Beyer advarede dog samtidig imod at indtage
den holdning, at al offentlig virksomhed vil kunne gøres bedre i privat
regi.

Claes Beyer kunne derfor også erklære sig enig med Matti Niemivuo
og Heikki Kanninen, når de under punkt 3 i det ovenfor nævnte hæfte
anfører, at der for eksempel ikke kan ske en privatisering af lovgiv-
ningsvirksomheden og af den almene sikkerhed. Claes Beyer fandt det
dog mere korrekt at præcisere udsagnet til, at disse opgavetyper ikke
i deres helhed vil kunne privatiseres, idet for eksempel en del af det
undersøgelses- og udredningsarbejde, der går forud for lovgivning,
udføres i privat regi, ligesom visse sikkerhedsopgaver også meget vel
kan løses af private udbydere.

Claes Beyer opfordrede til at opgive »alt-eller-intet-tanken«, det vil
sige tanken om, at en bestemt type af opgaver enten skal løses i of-
fentligt eller i privat regi. Efter Claes Beyers opfattelse vil der ofte
kunne opstå en effektiv symbiose, hvis man lader en opgave type løse af
både offentlige og private virksomheder. Claes Beyer mente således
for eksempel, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis cirka 20 % af det
svenske sygehusvæsen blev privatiseret.

Endelig understregede Claes Beyer, at det er forkert at opfatte privat
virksomhedsudøvelse som en virksomhedstype, der - i modsætning til
offentlig virksomhed - ikke er lovbundet. Claes Beyer nævnte landene
i det tidligere Østeuropa som eksempel på samfundssystemer, der i
øjeblikket erfarer, at nye retlige reguleringsmekanismer er en grund-
læggende betingelse for at få de private virksomheder til at fungere i
de nyetablerede markedsøkonomiske systemer.

Førsteamanuensis Leif Oscar Olsen, Norge:

Leif Oscar Olsen beskrev de seneste års tendens til privatisering af en
række virksomhedstyper, der traditionelt har været varetaget af det
offentlige. Leif Oscar Olsen fremhævede, at der også er en tendens,
der går den anden vej. For eksempel har man i en række tilfælde
oplevet, at det offentlige under forskellige former er trådt til, hvor en
bank- eller forsikringsvirksomhed har haft vanskeligt ved at klare sig. I
Norge findes også eksempler på en række private virksomheder, der
selv har ønsket i et vist omfang at blive omfattet af det offentlige. Det



128 Leif Oscar Olsen

gælder blandt andet kulturvirksomheder og virksomheder med alter-
native behandlingsformer som område. Baggrunden for disse virk-
somheders ønske om at få en slags offentlig status er ofte et ønske om
at opnå den anerkendelse, der er forbundet hermed, men det er ofte
også et ønske om en mere direkte vej til de offentlige bevillinger.

Leif Oscar Olsen fandt det problematisk, at jurister synes at være
meget tilbøjelige til at opretholde en skarp sondring mellem offentlig
og privat virksomhed. Ifølge Leif Oscar Olsen skyldes dette, at den
juridiske lære indeholder denne sondring som en grundlæggende
sondring mellem to forskellige regelsæt. Den juridiske lære giver der-
med en »enten/eller-tankegang«, der giver sig udslag i, at det afgø-
rende udgangspunkt for problemløsninger er et valg mellem enten
det offentligretlige regelsæt eller det privatretlige. Leif Oscar Olsen
betegnede denne tankegang som »disfunktionel« i forhold til den
måde, de moderne nordiske samfund fungerer på.

Leif Oscar Olsen nævnte to sager fra Norge, der illustrerer, at det
kan være vanskeligt at afklare, om en virksomhed bør anses som of-
fentlig eller privat. I begge sager skulle det vurderes, om et sygehus i
forhold til forvaltningsloven skulle anses for en offentlig eller en privat
virksomhed. Der var i begge tilfælde tale om et sygehus, der havde
private ejere, men som havde et styre med offentlige repræsentanter,
som fik de fleste driftsmidler fra det offentlige, og som var underlagt
de offentlige sundhedsmyndigheders kontrol. Det norske justitsmini-
sterium fandt, at der måtte lægges afgørende vægt på ejerforholdet, og
at et sådant sygehus derfor måtte anses som en privat virksomhed. Den
norske civilombudsmand fandt i en tilsvarende sag, at der måtte læg-
ges afgørende vægt på de øvrige aspekter, og at sygehuset derfor i
forhold til forvaltningsloven måtte anses for en offentlig virksomhed.

Sygehuseksemplet kan illustrere de vanskeligheder, der er forbun-
det med at finde de kriterier, der skal afgøre, om man skal anvende det
offentligretlige eller det privatretlige regelsæt på en virksomhed. Lars
Oscar Olsen fandt, at man i stedet bør have de forskellige typer af
virksomhed som indfaldsvinkel og stille spørgsmålet: Hvilke juridiske
krav bør stilles til den pågældende type af virksomhed? Der må med
andre ord foretages en vurdering af, om udøvelsen af virksomheden
kræver offentlig kontrol, om der er behov for et offentlighedsprincip,
om der er behov for at garantere visse borgerrettigheder o.s.v.

Ifølge Leif Oscar Olsen vil man herved kunne opnå mere blandede
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reguleringsmodeller, der indeholder netop de krav, principper og ret-
tigheder, som man har ment at burde stille til den pågældende type af
virksomhed. Reguleringssystemet er dermed i højere grad tilpasset
den faktiske virkelighed, som i de nordiske lande er mere nuanceret,
end sondringen mellem offentlig og privat virksomhed lægger op til.

Verksjurist Thomas Adlercreutz, Sverige:

Thomas Adlercreutz redegjorde navnlig for privatiseringsproblematik-
ken i forhold til ydelser på det arkæologiske område. Thomas Adler-
creutz fandt privatiseringsproblematikken særlig kompliceret på dette
område, idet en række forskellige interesser skal mødes.

Udover at der på arkæologiområdet - som på andre områder -
findes en udbyder og en række virksomheder, der vil kunne påtage sig
opgaverne, har staten retten til de fund, der gøres ved udgravninger-
ne. Thomas Adlercreutz betegnede denne partsinteresse som »nær-
mest civilretlig«. Dette er imidlertid ifølge Thomas Adlercreutz ikke
det eneste hensyn, staten bør varetage. Staten skal også sikre fremti-
dige generationers interesse i kulturarven. Det er på den baggrund
ikke ligegyldigt for staten, hvem der løser de arkæologiske opgaver.
Den arkæologiske undersøgelse må have et vist kvalitetsniveau, det vil
sige foretages med de rette metoder og med tilstrækkelig omsorg. Af
hensyn til den fremtidige forskningsmæssige værdi er det endvidere
vigtigt, at fundene bevares korrekt.

Thomas Adlercreutz konkluderede, at det er vigtigt, at løsningen af
arkæologiske opgaver ikke blot styres af markedsmekanismer, således
at pris og hurtighed bliver de altafgørende faktorer. Staten må påtage
sig et ansvar for at sikre, at også de forskningsmæssige interesser bliver
tilstrækkeligt tilgodeset.

Försäkringsjurist Mats Magnusson, Sverige:

Mats Magnusson redegjorde for de problemstillinger, der er forbun-
det med en aktuel privatiseringsproces i Sverige, der består i, at syge-
forsikring og arbejdsskadeforsikring skal overlades til enten arbejds-
markedets parter eller til private forsikringsudbydere.

9
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Vicehäradshövding Astrid Thors, Finland:

Astrid Thors redegjorde i sin indledning for, at hun som svensk i
Finland har en særlig indfaldsvinkel til problematikken omkring pri-
vatisering. En stor del af ansvaret for svenske skoler og svensk service
i radio og fjernsyn har hidtil været placeret hos den offentlige sektor
i Finland. Astrid Thors fandt det meget vigtigt, at man drøfter spørgs-
målet om, hvorledes man sikrer, at der også i fremtiden tilbydes svensk-
sprogede ydelser på disse områder, selvom der finder en privatisering
sted.

Astrid Thors havde hæftet sig ved, at indlederne antydede, at det
kun er ved lovgivning, man kan pålægge private sådanne forpligtelser
i forbindelse med virksomhedsudøvelsen. Problemstillingen er særde-
les aktuel i Finland, og Astrid Thors fandt det derfor interessant at
høre Ellen Margrethe Basses orientering om de danske erfaringer
med brancheorganisationer som et alternativ til lovgivningsmodellen.

Astrid Thors kunne fortælle, at man i Finland har privatisere t en
særlig type trykkeopgaver. Det drejer sig om trykningen af lovtekster
og lignende tekster af offentlig interesse. Tidligere har denne opgave
været varetaget af det offentlige, der har sikret, at teksterne blev trykt
i både en finsk-sproget og en svensk-sproget udgave. Nu er spørgsmå-
let om, hvorledes man sikrer dette også i fremtiden, blevet rejst. Astrid
Thors pegede på tre muligheder: Lovgivning, en særlig aftale med
trykkeriet eller en særlig aftale med en brancheorganisation.

Herefter fortsatte drøftelserne i tre arbejdsgrupper. Hver arbejds-
gruppe havde sit særlige tema, der var følgende:

Arbejdsgruppe 1: Det offentlige og privatisering.
Arbejdsgruppe 2: Privatisering og forvaltningsretlige principper.
Arbejdsgruppe 3: Hvordan påvirkes forbrugernes og arbejdstagernes

stilling ved privatisering?

I det følgende er gengivet arbejdsgruppernes væsentligste drøftelser
og konklusioner.
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Fra arbejdsgruppe 1 - Det offentlige og privatisering:

Lagstiftningsråd Sten Palmgren, Finland, redegjorde for drøftelserne i
arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppens indfaldsvinkel til drøftelsen af emnet var at søge at
indkredse de juridiske problemstillinger, der knytter sig til privatise-
ringsproblematikken.

I arbejdsgruppen drøftedes indledningsvis det helt overordnede
spørgsmål: Hvorfor privatisering?

Arbejdsgruppens konklusionen herpå var, at de mest fremtrædende
årsager synes at være den ideologiske - troen på et bedre system efter
privatisering - og den økonomiske, der indeholder en målsætning om
nedskæring af offentlige udgifter.

Den juridiske vinkel sammenfattede arbejdsgruppen med udtryk-
ket: »flykt undan rättsregler«. En af juristens kvalifikationer er viden
om, hvorfor bestemte retsregler er blevet til. Denne viden om bag-
grunden for retsreglernes tilblivelse kan bruges til at påpege reglernes
værdi og funktion. Arbejdsgruppen så heri en vigtig rolle for et sam-
funds jurister.

Arbejdsgruppen drøftede herefter spørgsmålet om, hvorvidt der er
grænser for, hvad der kan privatiseres.

Konklusionen på denne del af drøftelsen var, at der findes en sådan
nedre grænse for, hvilke funktioner der kan privatiseres. Afgrænsnin-
gen heraf må tage udgangspunkt i borgernes krav på sikkerhed for
visse grundlæggende rettigheder og ydelser. Afgrænsningen må med-
tage et bredt spektrum af kriterier. Således blev der i arbejdsgruppen
blandt andet peget på, at det kan indgå i vurderingen, om det er
fornuftigt at begrænse antallet af offentligt ansatte i en tid med høj
arbejdsløshed.

Hvad angår juristers rolle i forbindelse med afgrænsningen af,
hvilke funktioner der ikke kan eller ikke bør privatiseres, konklude-
rede arbejdsgruppen, at jurister bør inddrages i arbejdet med at ud-
arbejde en liste over sådanne funktioner. Arbejdsgruppen fandt end-
videre, at der er behov for en liste over fælles »nordiske kvalitetsmål«,
som kan indgå i arbejdet med denne afgrænsning.

Arbejdsgruppen drøftede også den rolle, den lovgivende magt og
regeringen spiller i en privatiseringsproces. Arbejdsgruppen kunne
her konkludere, at den lovgivende magt må tage stilling til, hvilken
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regulering der skal være af henholdsvis offentlig og privat virksomhed,
hvilken reguleringsgrad der skal være, og hvorledes man sikrer, at
reguleringen når sine mål.

I forlængelse heraf drøftede arbejdsgruppen behovet og mulighe-
derne for kontrol i forbindelse med privatisering. Arbejdsgruppen
fandt blandt andet, at det er nødvendigt at vurdere, om en retlig
kontrol er mest hensigtsmæssig, eller om den mest hensigtsmæssige
kontrol med en bestemt virksomhedstype i stedet består i økonomiske
virkemidler.

Fra arbejdsgruppe 2 - Privatisering og forvaltningsretlige principper:

Lagstiftningsråd Heikki Kanninen, Finland, redegjorde for drøftelserne
i arbejdsgruppen.

Udgangspunktet for arbejdsgruppens drøftelse var den klassiske
sondring mellem det offentligretlige og det privatretlige. Det var den
almindelige opfattelse i arbejdsgruppen, at løsningsmodeller i forbin-
delse med privatisering ikke kan baseres på denne sondring, men at
ydelsernes karakter i stedet bør være afgørende.

Arbejdsgruppen drøftede også det konstitutionelle og lovgivnings-
mæssige aspekt af privatisering. Der var enighed om, at privatisering i
stort set alle tilfælde kræver en beslutning fra den lovgivende magt
herom. Der kan dog være fastsat konstitutionelle begrænsninger i lov-
givers muligheder for at privatisere offentlige funktioner, derved at
der er fastsat ufravigelige krav til visse ydelser. Arbejdsgruppen hæf-
tede sig i den forbindelse ved, at samtidig med at privatisering finder
sted, er der i en række lande planer om at øge området for konstitu-
tionel beskyttelse af visse grundlæggende sociale og økonomiske ret-
tigheder.

Arbejdsgruppen fandt det meget vigtigt, at borgerne sikres lige ad-
gang til ydelser. Det blev derfor drøftet, hvorledes ligheden kan sikres,
når ydelsen udbydes i privat regi i stedet for i offentligt. Konklusionen
blev, at der må tænkes i nye overvågningsformer og kontrolsystemer,
som bør have en offentligretlig natur. De krav, der bør stilles til den
private udbyder, skal sikre, at ydelserne er tilgængelige for alle til en
rimelig pris, og at de udbydes kontinuerligt.

Afslutningsvis drøftedes offentlighedsprincippet og erstatningsan-
svarets omfang. Det konstateredes, at der kun har været en begrænset
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og ret teknisk opmærksomhed omkring offentlighedsprincippet i pri-
vatiseringsdebatten. Da der ikke altid stilles de samme krav om offent-
lighed til en privat udbyder som til en offentlig udbyder, kan der efter
arbejdsgruppens opfattelse være behov for ny lovgivning, der sikrer en
fortsat offentlighed i forbindelse med private virksomheders overta-
gelse af funktioner, der hidtil har været varetaget af det offentlige. For
så vidt angår erstatningsansvarets omfang, var det den almindelige
opfattelse blandt arbejdsgruppens deltagere, at der ikke er væsentlig
forskel herpå afhængig af, om det er en offentlig myndighed eller en
privat virksomhed, der er skadevolder.

Hovedkonklusionen fra drøftelsen i denne arbejdsgruppe blev, at
man ved privatisering bør opretholde visse offentligretlige principper,
hvilket forudsætter, at man finder nye forvaltningsretlige midler og
løsninger. Forvaltningsretten må med andre ord omformes i overens-
stemmelse med de nye krav, uden at man derved giver afkald på de
grundlæggende forvaltningsretlige principper.

Fra arbejdsgruppe 3 - Hvordan påvirkes forbrugernes og arbejdstagernes
stilling ved privatisering!:

Jur.lic. Johan Bärlund, Finland, redegjorde for drøftelserne i arbejds-
gruppen.

Arbejdsgruppen lagde vægt på først at drøfte anvendelsen af begre-
bet »privatisering«, idet det er vigtigt at klarlægge, om privatiseringen
alene består i en omregulering, eller om privatiseringen tillige inde-
bærer en afregulering. Arbejdsgruppen fandt, at privatisering ofte dre-
jer sig om omregulering, derved at offentlig virksomhed overføres fra
et system - den offentlige sektor og det tilhørende regelsystem - til et
andet: den private sektor og det dertil hørende regelsystem.

Arbejdsgruppen fandt det endvidere centralt at drøfte grænserne
for, hvad der kan og bør privatiseres. Man må forholde sig til, hvilken
grundlæggende service samfundet er forpligtet til at opretholde. Det
offentlige har et ansvar for, at borgerne tilbydes visse nødvendigheds-
ydelser i tilstrækkeligt omfang. At den offentlige sektor har et sådant
ansvar betyder dog ikke, at det offentlige ikke kan lade den private
sektor udføre opgaverne. Det danske brandvæsen blev nævnt som et
eksempel herpå.

Spørgsmålet om hvordan man sikrer, at kvaliteten af ydelserne er
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tilstrækkelig god, når man overfører opgaver til private virksomheder,
er et andet væsentligt spørgsmål i forbindelse med privatiseringsbe-
slutninger. Arbejdsgruppens konklusion var, at borgerne må gives til-
strækkelige retsmidler i tilfælde af kvalitétsmangler, uanset om ydelsen
er givet i offentligt eller privat regi.

Der var i arbejdsgruppen enighed om, at jurister har et ansvar for at
pege på de problemer, der knytter sig til beslutninger om privatise-
ring. Jurister har en moralsk forpligtelse til at udarbejde et analyse-
værktøj, som kan anvendes til at belyse konsekvenserne af en privati-
seringsbeslutning. Udover de ovenfor skitserede problemstillinger
drøftede arbejdsgruppen yderligere tre problemstillinger, som efter
arbejdsgruppens opfattelse bør inddrages i analysearbejdet:

- En privatisering medfører som regel, at borgerne bliver aftaleparter
i stedet for genstand for en forvaltningsafgørelse.

- De svageste grupper i samfundet kan let få forringet deres stilling
ved privatisering.

- Privatisering kan i nogle tilfælde opfattes som et aftalebrud, idet
borgerne gennem en årrække har betalt skat for på et tidspunkt at
opnå visse ydelser fra det offentlige. Ved privatiseringen pålægges
borgerne af en ny udbyder at betale (på ny) for de pågældende
ydelser.

Arbejdsgruppen konkluderede sin drøftelse med følgende generelle
tese: »Privatisering giver anledning til de største problemer, hvis den
gennemføres uden en forudgående analyse af konsekvenserne af pri-
vatiseringen. Privatisering kan også være risikabel, hvis den indebærer
en afregulering, som fører til, at borgerne mister de retsmidler, som
de tidligere har haft til deres rådighed«.

Efter arbejdsgruppernes afrapportering var der på ny en generel drøf-
telse i plenum.

Debatlederen, överdirektör K.J. Lång, Finland:

K.J. Lång indledte med at fremhæve, at det er politikerne, der træffer
beslutningerne om privatisering, men for jurister er der et vigtigt an-
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svar forbundet med at omsætte beslutningerne i regulerbare løsnings-
modeller.

K.J. Lång fortsatte med at beskrive juristers rolle i forbindelse med
privatiseringsbeslutninger som noget bredere end udformningen af
regulerbare løsningsmodeller. Også i faserne forud for den politiske
beslutning om privatisering er der vigtige juridiske opgaver. Således
har jurister efter K.J. Långs opfattelse et moralsk ansvar for at frem-
hæve visse grundværdier i privatiseringsdiskussionerne. K.J. Lång
fandt det endvidere vigtigt, at man i en nordisk sammenhæng udar-
bejder en liste over nordiske grundværdier, som er af mere ideologisk
karakter og dermed rækker ud over den dagspolitiske debat. Bag en
sådan liste vil være grundlæggende værdier som retssikkerhed og in-
dividets beskyttelse mod visse indgreb fra det offentlige eller fra pri-
vate.

K.J. Lång fandt, at den hidtidige debat om privatisering af offentlige
funktioner blandt andet har været karakteriseret ved, at juristerne har
været meget tavse. Baggrunden skal formentlig findes i, at udviklingen
har været så hurtig på dette område, at den forudgående analytiske
fase har været meget kort. K.J. Lång udtrykte på den baggrund håb
om, at juristerne øger tempoet i det juridiske udredningsarbejde, så-
ledes at ikke blot de politiske og økonomiske aspekter - men også de
juridiske - bliver en del af processen og dermed af beslutningsgrund-
laget. Det afgørende er, at også de juridiske konsekvenser står klart
inden beslutningen om privatisering tages. Det er derfor nødvendigt,
at jurister er i stand til at arbejde hurtigt og dynamisk - også med
større juridiske udredninger.

K.J. Lång rundede redegørelsen om den hidtidige privatiseringsde-
bat af ved at omtale privatiseringsdebatten i Danmark, der i vidt om-
fang har fundet sted under betegnelsen »modernisering«, hvilket efter
K.J. Långs opfattelse er et godt udtryk for en forandringsproces, der
finder sted, uden at man derved giver afkald på visse grundværdier,
det vil sige en kontrolleret forandringsproces med respekt for grund-
værdierne.

Førsteamanuensis, dr.phil. Kristian Andenæs:

I lighed med Leif Oscar Olsen fandt Kristian Andenæs anledning til at
bemærke, at der i disse år også er private virksomheder, der overgår til
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den offentlige sektor. Ifølge Kristian Andenæs vil det også vise sig, at
privatisering af offentlig virksomhed ikke er en endelig løsning. Sam-
fundet vil sandsynligvis bevæge sig frem og tilbage mellem forskellige
modeller.

Kristian Andenæs fremhævede endvidere, at der er en række vigtige
juridiske opgaver forbundet med privatiseringsprocessen. Kristian An-
denæs fremhævede navnlig den juridiske analyse af ansvarsspørgsmå-
let som en særdeles vigtig juridisk opgave. Kristian Andenæs gav i den
forbindelse udtryk for, at lovgivningen ofte bevidst er lavet uklar på
dette punkt, idet politikernes enighed kun nåede et vist punkt. Der
består derfor ofte en vigtig juridisk opgave i at bidrage til at afklare,
hvor ansvaret skal placeres, hvad det mere præcist indeholder o.s.v.

Herefter afrundede K.J. Lång dagens drøftelser ved at takke for del-
tagernes bidrag hertil.


