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Fredagen den 21 augusti 1981 kl. 10
Plenarmöte

Frihet, rättssäkerhet och effektiv
samhällsstyrning — ett dilemma för
lagstiftaren

Referat, se bilaga 17 (del II, s. 267)

Debattledare: hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige

Paneldebatt med inlägg även från åhörarna.

Inledare: riksdagsledamoten CARL LIDBOM, Sverige
Panel: professor LARS NORDSKOV NIELSEN, Danmark

lagstiftningsdirektör LEIF SEVÓN, Finland

fhv. altingsledamoten, cand. jur. RAGNHILDUR HELGADÓTTIR, Island
professor TORSTEIN ECKHOFF, Norge
advokat GÖRAN LUTERKORT, Sverige

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Jag hälsar er alla välkomna till detta plenarmöte. Det ämne som vi skall
diskutera i form av en paneldebatt med möjlighet till inlägg också från
andra än från dem som sitter i panelen, det lyder: Frihet, rättssäkerhet och
effektiv samhällsstyrning — ett dilemma för lagstiftaren. Den rättshistoriska
och kulturhistoriska bakgrunden till frågan om juristrollen som lagstiftare
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fick vi synpunkter på under första dagen av vårt möte och jag vill minnas att
jag då tackade Stig Strömholm för hans föredrag. Någon har efteråt sagt mig
att jag borde ha tackat för hans fängslande föredrag och jag ber att få gottgöra
den försummelsen nu.

I panelen sitter från vänster, sett från åhörarna, advokaten Göran Luter-
kort från Sverige, förutvarande folketingets ombudsman, professorn Lars
Nordskov Nielsen från Danmark, förutvarande altingsledamoten Ragnhil-
dur Helgadottir från Island, lagstiftningsdirektör Leif Sevon från Finland
och professor Torstein Eckhoff från Norge och ytterligare en, Carl Lidbom
från Sverige.

Det är åtskilliga, från svensk sida närmast, som har i förhand anmält att
de gärna vill få tillfälle till inlägg. Det finns nu också möjlighet för andra att
anmäla sig för inlägg, gärna genom att anteckna namn och hemland och den
speciella fråga som man vill ta upp, allt för att underlätta planeringen av
debatten.

För att vi skall få möjlighet att lyssna till så många, förhoppningsvis
värdefulla, inlägg som möjligt har jag bett deltagarna i panelen att begränsa
sina inlägg, särskilt under det första varvet. Referenten får litet större frihet
och kommer att inleda och sedan blir det en omgång inlägg från deltagarna i
panelen, vart och ett på omkring fem minuter eller så.

Efter denna omgång blir det tillfälle för åhörare att deltaga med inlägg, så
många vi har tid för, kanske en 5—6 stycken. Sedan följer ett nytt varv med
deltagarna i panelen för repliker och kommentarer och därefter, om vi har
tid, ytterligare inlägg från åhörarna. Vi är inriktade på att sluta omkring
halv ett, men vi kan också hålla på längre, för banketten börjar först klockan
18.30.

Vad gäller tidsbegränsningen har debattledaren möjligheter till att ingri-
pa. Han kan trycka på en knapp här och då blinkar en lampa och han kan
trycka på en annan knapp och då stängs mikrofonen av så ingen hör vad
talaren säger och på en tredje knapp och då försvinner talaren ner i golvet;
trycker man fel försvinner han med detsamma. Tycker man att debattle-
daren fått för stor makt och inte har skött det rättvist finns det möjligheter
att överklaga. Klagomålen tas upp efter mötets slut och eventuella beslut
meddelas vid nästa juristmöte.

Referenten i vårt ämne, Carl Lidbom är jurist och hovrättsråd i Svea
hovrätt, men han är också politiker och riksdagsman. Hans tryckta referat
har tillställts alla deltagarna i juristmötet och i en del kommentarer som har
nått mig har det sagts att han i referatet framträder mindre i rollen som
jurist och hovrättsråd och mera i rollen som riksdagsman och politiker. Han
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kan bäst svara på det själv och jag ger nu ordet till, ska jag säga riksdagsle-
damoten eller hovrättsrådet, jag ger ordet till Calle Lidbom, var så god.

Referenten, riksdagsledamot CARL LIDBOM, Sverige:

Det händer när man just har satt punkt för en artikel att man är ganska
belåten med sitt verk. Men det brukar gå över. Läser man om litet senare
vad man har skrivit brukar självkritiken ha vaknat.

Så gick det i någon mån för mig den här gången. I och för sig står jag för
vad jag har skrivit i min artikel om lagstiftningen, men i efterhand tycker jag
själv att jag har ägnat för stort utrymme åt mina politiska motståndare på
hemmaplan. Jag kunde ha nöjt mig med att påpeka att ingen av de fyra
borgerliga regeringar vi haft i Sverige under de snart fem år som förflutit
sedan valet 1976 gjort ett dyft på en enda punkt för att rätta till något av det
slarv och den eländigt dåliga kvalitet på lagarna som de tidigare fört ett
oherrans väsen om. Värre ställt var det tydligen inte.

Min ursäkt är att jag utgick från att det tillhörde inledarens uppgifter att
provocera till debatt. Hade man som inledare valt en kontroversiell social-
demokrat var det väl åtminstone delvis för att man väntade sig att han
skulle ställa värdlandets moderate justitieminister mot väggen, utmana
honom till intellektuellt envig. Men ministrar förbrukas snabbt i det borger-
liga Sverige. Det har sagts mig att Håkan Winberg finns här i salen men vi
ser honom inte, som både arrangörer och jag själv hade väntat, på heders-
platsen som värdlandets justitieminister. Den som knyckt hans stol döljer
sig i den nya svenska regeringen bakom beteckningen opolitisk, så honom
skall vi väl inte försöka släpa in på arenan. Det vore ofint, och sannolikt
fåfängt, att förutsätta att han har tankar och åsikter som han vill delge detta
auditorium i ett så hett debattämne som detta.

Jag är alltså villig att erkänna att jag skattat för mycket och förgäves åt
partipolitisk polemik i min artikel. Mea culpa, culpa gravis, culpa gravissi-
ma ...

Däremot tror jag inte att jag har varit för politisk om man tar ordet politik
i en vidare mening. Debatten om lagstiftningen är en del av debatten om
vilket slag av samhälle vi vill ha. Ingen människa gillar byråkrati och
krångel. Ingen vill ha några onödiga lagar. Ingen försvarar slarv. Men
anklagelserna för dålig och slarvig lagstiftning står i verkligheten för någon-
ting annat, det står för ovilja mot den offentliga sektorn.
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Före Yom Kippur-kriget och den första oljekrisen i början av 1970-talet
fanns inte någon debatt alls om det allt intensivare lagstiftandet i det
moderna samhället, i Sverige eller någon annanstans, av det enkla skälet att
alla då ville öka sysselsättningen och förbättra välfärden. I tillväxtens tider
var detta målet i alla industriländer, oavsett regeringarnas färg. Alla visste
att ökad sysselsättning och förbättrad välfärd krävde ökade offentliga ut-
gifter, fler lagar och mer av offentlig administration. Jag minns en valrörelse
i Frankrike, då Pompidou i TV fick frågan om inriktningen av de kom-
mande årens franska politik. Denne sant konservative politiker, som varit
direktör för Rothschildbanken i Paris innan han blev de Gaulles premiärmi-
nister och sedermera hans efterträdare, svarade TV-reportern med att
hänvisa till Sverige som förebild. "Le modéle suédois — avec un peu plus de
soleil" ("den svenska modellen — men med litet mer sol") var vad Pompi-
dou hade att rekommendera.

Kan Ni tänka Er en liknande bekännelse till välfärdsstaten av Ronald
Reagan eller Margaret Thatcher? Jag kan det inte. Det har runnit mycket
vatten under Paris' broar sedan Pompidou fällde sin replik om den svenska
modellen. Den ekonomiska krisen har skakat industriländerna. Många som
i de goda tiderna var beredda att acceptera välfärdsstaten drömmer sig nu
tillbaka till manchester-liberalismen och nattväktarstaten. Adam Smith
hyllas, Keynes klassas som föråldrad. Idéer och föreställningar som de flesta
av oss trodde var begravda och bortglömda för alltid har fått nytt liv. Med
nykonservatismens intåg i politiken har följt en allt hårdare polarisering och
konfrontation mella vänster och höger. Skallet på byråkratin och lagarna är
en del av de nykonservativas attacker mot välfärdssamhället. Det skallet ger
eko litet varstans i världen. Vi hörde det i franska valrörelsen nu i våras, och
förra året i den amerikanska presidentkampanjen. I Storbritannien har en
nykonservativ ideolog på modet, Paul Johnson, skrivit i en nyutkommen
bok, "Recovery of freedom", ett recept för hur man skall återvinna frihet
och lycka: också de sämst lottade far det bättre, påstår han, om det blir fritt
fram för företag och enskilda att sköta sina affärer utan att hämmas av lagar
och regler i namn av någon dum solidaritet, stupid solidarity.

För Sveriges del kan jag peka på en artikel i dagens nummer av Dagens
Nyheter som är rätt intressant. Den anställer en jämförelse mellan två
skrifter författade av unga framstående moderater, den ena i 70-talets be-
gynnelse och den andra nu. Den driver jämförelsen punkt för punkt och
visar hurusom 70-talets, det begynnande 70-talets lovande moderater älska-
de välfärdsstaten och sjöng dess lov, men hur MUF-arna i dag, om den här
boken är representativ för dem, hårt driver kritik mot sitt parti från höger,



Frihet, rättssäkerhet och effektiv samhällsstyrning 425

vill ha mer av kall, hård manchesterliberalism.
I min artikel till den här paneldebatten har jag gett ett färskt exempel på

vart nykonservatism kan leda i praktisk politik. I förlitan på att marknads-
krafterna ordnar allt till det bästa vill den nya administrationen i Washing-
ton befria de amerikanska bilföretagen från bördan av ett antal lagar om
trafik och miljö. Tanken är att de amerikanska företagen kommer att klara
konkurrensen med framför allt japanerna, bara de inte behöver satsa mer på
att göra bilarna trafiksäkra och avgaserna rena, än vad de själva bedömer
som förenligt med konkurrensförhållandena och krav på lönsamhet. Med en
sådan inställning upphöjd i princip också på andra områden, ja, då kan man
naturligtvis röja och vraka åtskilligt i djungeln av byråkrati och lagar. Ja,
varför inte? Om man kan offra trafiksäkerheten för konkurrensen, varför
skulle man då inte också kunna tillåta företagen att ta större risker med
arbetarnas liv och hälsa, och varför skulle samhället över huvud taget
intressera sig för företagens permitteringar och arbetslöshet? Frågan är
bara, hur högt priset kan bli för en låt-gå-politik och hur långt man kan låta
det gå innan man får ännu mer av gatuslagsmål, butiksplundringar och
Molotovcocktails mot polisen än britterna har fått pröva på denna sommar i
Liverpool, i Bristol och i London.

Herr ordförande, jag skulle gissa att det är ganska få av åhörarna i denna
sal, som känner igen sig i det nykonservativa budskapet i dess franska,
amerikanska eller brittiska tappning. Det hindrar inte att det ändå kan
finnas många bland Er som är irriterade över det myckna lagstiftandet nu
för tiden och som inte är beredda att lägga ner kritiken bara därför att Ni
håller på att råka i obehagligt sällskap. Jag kan förstå det, liksom jag också
kan förstå att olusten bland svenska jurister inte försvunnit bara därför att
de senaste årens borgerliga regeringar inte medfört några förbättringar i vad
de betraktar som missförhållanden. Snåriga och svårbegripliga skattelagar
och bostadsförfattningar väcker juristens olust, vem som än har skrivit dem.

Jag är övertygad om att de flesta jurister vid någon eftertanke inser att
huvudorsaken till att strömmen av nya lagar aldrig sinar och att så många
lagar blir så kortlivade ligger i utvecklingens egen dynamik, i de snabba
förändringarna i teknik, näringsliv och bebyggelse. Liksom jag också är
förvissad om att ni, om det verkligen gäller, inte vill att man skall försöka
klara vår industris konkurrenskraft genom att helt sonika avskaffa lagar som
kommit till för att skydda miljön eller för att minska antalet olycksfall i
trafiken eller i arbetslivet.

Men det gäller att ha perspektivet klart för sig. Ett onyanserat krav på
farre lagar och ett urskiljningslöst skällande på lagarnas och lagstiftarnas
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uselhet blir lätt ett stöd åt de vulgära krafter i och utanför våra egna länder,
som vill ha en återgång till ett mindre humant samhälle, till ett samhälle
som i frihetens missbrukade namn ger de starka större svängrum på bekost-
nad av de svaga.

Visst finns det lagar som kan undvaras. Jag skulle själv kunna ge exempel
från mitt eget land, inte bara från de borgerliga regeringsåren, utan också
från min egen tid i regeringen. Men jag är inte beredd att av lagstiftarens
ofullkomlighet dra slutsatsen att man bör sätta gränser för lagstiftningsmak-
ten och göra det svårare att lagstifta. Lagen är vårt viktigaste instrument för
att skapa ett civiliserat samhälle. Det instrumentet skall kunna användas
med full kraft.

Däremot vill jag helt instämma med dem som menar att politikerna
frivilligt bör ålägga sig en viss återhållsamhet och spara lagen för verkligt
viktiga uppgifter. Jag har aldrig varit någon anhängare av lagar och straff-
hot som medel att till exempel fa bort krigsleksakerna ur barnkammaren
eller att förmå fotgängare att respektera röda gubbar vid övergångsställen.
Just därför att det är så viktigt med lagar bör man akta sig för att missbruka
lagstiftningsmakten till att uppställa allsköns förbud i människors vardag,
som man ändå inte kan eller vill effektivt kontrollera.

Återhållsamhet med nya lagar är så mycket mer på sin plats som det finns
en risk inbyggd i varje administration att den vill bevisa sitt värde i tid och
otid. En kommittéordförande till exempel, han skall ju regelmässigt prestera
ett betänkande och ofta ser han situationen så att ett förslag från honom till
en ny lag, det kan ju bli kriteriet på att han har uträttat något. Föreslog han
ingen lag alls så efterlämnade kommittén inte så mycket spår. En verkschef
kan vara frestad att i perfektionistiskt nit föreslå en vartefter mer ingående
reglering inom sitt eget fögderi. Ja, vi vet ju det att alla har en tendens att
övervärdera betydelsen av sitt eget gebit och därmed också behovet av att
komma med lagar och regleringar inom det egna området. Det finns all
anledning att vara vaksam, och visst har vi politiker anledning till självkri-
tik, men det gäller åtskilliga av er också, mina damer och herrar. Visst, när
ni sitter i kommittéer och när ni fyller era uppgifter som verkschefer och vad
ni nu är på för poster, se upp med detta så att det inte alstrar en helt onödig
byråkrati och onödig lagstiftning av pur ambition.

Det är inte alla som vet det, men att hålla ett öga på överheten och
bekämpa onödig byråkrati och klåfingrig lagstiftning är en gammal fin
radikal tradition som ingår i det socialdemokratiska likaväl som i det
liberala idéarvet. Det första allvarliga försöket i Sverige att begränsa cen-
tralbyråkratin och bekämpa kommittéraseriet gjordes på 1920-talet på initi-
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ativ av en socialdemokratisk finansminister vid namn Fredrik Thorsson.
Det är inte så lätt att vårda en överhetskritisk tradition för ett parti som

sitter i regeringsställning decennium efter decennium, men åren av opposi-
tion har öppnat en möjlighet för oss att knyta an till den traditionen och jag
hoppas att vi skall kunna hålla den levande sedan vi återvänt till kanslihu-
set.

Vem vet, det kanske kommer en dag då vi far höra socialdemokrater ropa
på färre lagar. Dessförinnan skall vi i så fall ha gjort klart vilka lagar vi vill
avskaffa. Ni kan vara övertygade om att vi aldrig kommer att gå med på att
ta några steg tillbaka och avskaffa lagar som skyddar de svaga eller över
huvud taget sätter gränser för de starkas frihet att fara fram som de vill med
människor och miljö.

Herr ordförande, jag hoppas att den inställningen till lagen skall få ett
brett stöd bland jurister i alla nordiska länder, oavsett partigränser. Det
handlar i grunden om respekt för människors värde och värdighet. Det
handlar om att försöka förena frihet och rättvisa, att sträva mot en jämlikhet
som frigör initiativ och krafter hos flertalet utan att samtidigt lägga outhärd-
liga band på fåtalet. Om sättet att nå därhän lär meningarna komma att gå i
sär, men själva grundinställningen borde inte behöva vålla några starka
motsättningar. Jordmånen torde inte vara gynnsam i våra nordiska länder
för det nykonservativas ociviliserade läror, dessbättre.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Jag tackar Carl Lidbom för hans moderata, höll jag på att säga, inlägg
och vi tar nu ett varv med panelen och jag ger först ordet till professor
Nordskov Nielsen från Danmark.

Professor LARS NORDSKOV NIELSEN, Danmark:

Det er naturligvis — inden for vore tidsrammer — kun muligt at udtale sig
overordentlig fragmentarisk og summarisk om de helt fantastisk store
spørgsmål, der er præsenteret for os. Den serie af problemer, der er invol-
veret i dagens emne fremtræder nok mindre partipolitisk orienteret i Dan-
mark end i Sverige. Baggrunden herfor er jo en meget enkel, nemlig at
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næsten alle store reformer i Danmark er gennemført ved et samarbejde
mellem det, der undertiden kaldes de to sider af salen. Der er ikke mange
betydningsfulde reformer i Danmark, der ikke er gennemført i samarbejde
mellem Socialdemokratiet på den ene side og et eller flere borgerlige partier
på den anden side. Man kan endog på visse områder pege på, att nogle af de
voldsomste indgreb i privat ejendomsret er gennenført af en borgerlig rege-
ring på basis af borgerlig majoritet. Jeg sigter til vor lovregulering i 1969
vedrørernde udstykning og bebyggelse af fast ejendom. Det er nok også
rigtigt, at den danske lovgivningsmaskine, sådan skønner jeg, arbejder en
anelse mindre produktivt end den svenske, og det er måske godt, at det er
sådan.

Jeg vil godt fremhæve to udgangspunkter:
Det ene er, at jeg tror, at praktisk taget alle mere tydelige politiske

grupperinger i Danmark i virkeligheden ønsker en samfundsorden, som i
sine basale træk er som den nuværende med dens præg af forholdsvis højt
socialt sikkerhedsnet, blandingsøkonomi, højt niveau for miljøbeskyttelse
m. v. Kan der trækkes en voldsom debat frem i Danmark, er den nok ofte
simpelt hen en konsekvens af partiernes placering i henholdsvis regering og
opposition. Når problemerne trækkes meget principielt op, så tror jeg i
virkeligheden ikke, at der er de store afstande.

Det andet, jeg gerne vil fremhæve, er. at det i hvert fald i Danmark er
urigtigt at beskrive de problemer, der knytter sig til den forholdsvis tætte
regulering, som et ensidigt næringslivsproblem. Tilsvarende problemer ved-
rørende reguleringens omfang og form gør sig gældende også på andre typer
af lovgivning, herunder den lovgivning, der vedrører ydelser, det være sig
sociale ydelser eller erhversstøtte. De problemer, som har at gøre med
detailrigdommen i lovgivningen og bureaukratiseringen, er i hvert fald
fælles for flere områder.

Denne baggrund gør nok, at det i Danmark er muligt at diskutere de
problemer, som reguleringen rejser, på grundlag af mere almene retspoli-
tiske synspunkter, til dels juridisk-tekniske synspunkter, og at debatten for
så vidt bliver mindre partipolitisk farvet, end den, så vidt jeg forstår, godt
kan blive i Sverige.

Jeg mener, det er meget væsentligt at erkende, at uanset hvor tilfreds man
måtte være med den samfundsmæssige regulering, der er gennemført i
Danmark, så har den haft nogle meget væsentlige omkostninger. I denne
meget summariske fremstilling skal jeg kun punktvis fremhæve følgende:

For det første har reguleringen været ledsaget af en afdemokratisering i
visse sammenhænge — funktionelt ved øget administrativ retsdannelse og
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øgede administrative skønsmæssige beføjelser og organisatorisk ved, at mere
og mere magt er gået fra politikere til tjenestemænd.

Mange oplever nok udviklingen således, at der sker en ændring i det
enkelte menneskes samfundsmæssige rolle. Der er en risiko for, at det
enkelte menneske mere bliver objekt end aktør i samfundsmæssige pro-
cesser, og at han kommer til at føle sig vældig fremmedgjort over for et
uoverskueligt regelsæt og over for en meget kompliceret og meget fjern
myndighedsstruktur.

Det er for mig også klart, at udviklingen er ledsaget av øget kløftdannelse
mellem statsmagt og visse befolkningsgrupper,

Jet mener, det er meget vigtigt — trods eventuel begejstring for det
niveau, vi har nået gennem denne reguleringslovgivning i forskellige sam-
menhænge, for eksempel på det sociale område — at bearbejde de omtalte
problemer.

Inden for den ramme, der er lagt ved denne diskussion, mener jeg, at der
navnlig er grund til at diskutere to hovedspørgsmål:

Kan vi — uden at anfægte den politiske hovedmålsætning — gennemføre
de pågældende reformer ved færre reguleringer?

Er det muligt at vælge nogle fremgangsmåder, der i højere grad bidrager
til respekt for menneskers retssikkerhed, navnlig i henseende til at kunne
forudse deres retlige situation.

Om det første af disse to spørgsmål vil jeg gerne sige følgende:
For det første mener jeg, at man i lovgivningsprocessen ikke er tilstrække-

lig bevidst over for, om en politisk målsætning lader sig realisere ved færre
indgreb. Måske også for lidt opmærksom på, om en politisk målsætning kan
realiseres ikke alene ved påbuds- og forbudsreguleringer, men ved andre
typer reguleringer, for eksempel støtte til ønskede handelsmåder.

Dette fører mig da over i det andet punkt, nemlig at der i hvert fald blandt
jurister, men nok også blandt politikere, er en overdreven opfattelse af, hvor
meget der kan nås gennem lovgivning, herunder en overdreven opfattelse af,
i hvilket omfang lovgivningen lader sig fuldbyrde. Professor Eckhoff har i
forskellige sammenhænge fremhævet dette. Retssociologiske undersøgelser i
både Norge og Sverige peger i retning af sådanne overdrevne forestillinger.
Der ligger i hvert fald her en vældig advarsel i retning af, at man ved ny
lovgivning nøje skal overveje, hvad der kræves af tilsyns- og håndhævelses-
foranstaltninger, og om disse foranstaltninger kan ventes genemført.

For det tredje: Man bør overveje, om ikke visse adfærdsformer, lader sig
regulere gennem information til befolkningen i stedet for gennem retlig
regulering.
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Jeg tror for det fjerde, at man bør være meget bevidst over for omkost-
ningsspørgsmålet i forbindelse med retlige regulering.Det ligger så vældig
fast, at man ikke lovgiver uden at have beregnet de statslige udgifter ved en
sådan lovgivning. Burde det ikke være lige så selvfølgeligt, at man opgjorde
den private sektors, for eksempel det private erhvervslivs, omkostninger ved
en sådan regulering?

Men summa summarum er nok for mig, at der ikke er grundlag for megen
optimisme i retning af at begrænse omfanget af retlig regulering. Jeg er
faktiskt meget mere optimistisk med hensyn til det andet hovedspørgsmål,
jeg tidligere nævnte, nemlig spørgsmålet om mulighederne for at finde
former for den retlige regulering, der er udtryk for større respekt for men-
neskers retssikkerhed end den nuværende — men dette spørgsmål må jeg af
tidsmæssige grunde gemme, til jeg måtte fa ordet i en anden omgang.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Vi ser fram mot det. Jag ger nu ordet till lagstiftningsdirektör Leif Sevón
från Finland.

Lagstiftningsdirektör LEIF SEVÓN, Finland:

Jag tänkte i mitt första inlägg ta upp frågan om lagstiftningstakten och vad
som kan göras med avseende på den, och jag är enig med Carl Lidbom att
den frågan inte kan diskuteras i generella termer som att lagstiftningstakten
är för hård. Om man vill diskutera det problemet, då skall man kunna
identifiera de områden där man inte vill lagstifta eller där man vill upphäva
lagstiftning. Som byråkrat är jag naturligtvis tacksam för alla idéer som går i
den riktningen att när man kommer till nummer 500 i författningssamlingen
så far tjänstemannakåren semester. Men jag har inte lyckats övertyga vare
sig mig själv eller någon annan om att det här är den väg vi är ute på.

Jag är också skeptisk till tron att man skall kunna göra väsentliga ned-
skärningar. I den typ av samhälle vi lever, i en välfärdsstat med en biand-
ekonomi, är det sannolikt inte alldeles enkelt att bara skära ner på reglering-
en. Däremot tror jag att det finns en hel del aktuella, allt mer brännande
problem i samband med lagstiftningstakten och det väsentligaste är över-
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tron på lagstiftningen som effektivt styrmedel. Den frågan kan, såvitt jag ser,
bara diskuteras med avseende på de olika målgrupper man vill nå. Jag tror
att man visserligen kan enas om att lagstiftningen skall vara klar, lättfattlig
och begriplig, men att man, när man kommer till handling, finner att det är
lättare att säga tulipanaros än att åstadkomma en.

Om vi först ser på medborgarna utgår lagstiftaren från någonting som jag
tror är blåögt, nämligen att medborgarna förmår uppfatta vilka rättigheter
lagstiftningen ger dem och vilka skyldigheter den ålägger dem. Jag tror att
det här problemet inte heller kan lösas genom effektivare information vid
lagstiftningens tillkomst. Jag vill belysa det med ett exempel från konsu-
mentlagstiftningen som kanske är en av de mest debatterade och informera-
de lagstiftningarna som har kommit till i Finland. Undersökningar som har
gjorts något år efter lagarnas tillkomst visar att lagstiftningen på många
väsentliga punkter är helt okänd. Minst känd är lagstiftningen bland dem
där man har ansett att behovet av skydd vore störst. Det problemet är inte
nytt men det blir allt mera brännande om man verkligen tror att de lagar
som ällkommer når ut till medborgarna.

Jag tror att den möjlighet man har att nå ut till de enskilda människorna
är kortvarig; den förutsätter att problemen är aktuella när informationen
når dem, och är det inte fallet faller informationen på hälleberget.

Det här betyder att man borde söka nya vägar. Man borde för det första
åstadkomma enkel, grovhuggen lagstiftning, men den lagstiftningen får man
inte igenom i något parlament. En lagstiftning som inte tar hänsyn till
rättvisan i det enskilda fallet ligger långt från våra lösningar. Man kan tänka
sig kollektiva lösningar av den typ som vi har i konsumentskyddet med
konsumentombudsmännens verkan. Då får man en effektivt övervakad lag-
stiftning men samtidigt flyttar man medborgarnas möjligheter att själva
bedöma vad de vill till en myndighet. Här ställs effektiviteten klart i kontrast
till den enskilda människans rörelsefrihet.

Man kan också tänka sig att en lagstiftning som ger medborgarna rättig-
heter i högre grad än för närvarande skall bygga på automatik. Det är en
synpunkt som de anslagsbeviljande myndigheterna avskyr. De kan accepte-
ra god lagstiftning på papperet bara den kostar så litet som möjligt, och
kostar gör den om medborgarna använder den.

Den andra gruppen av lagstiftningskonsumenter är näringslivet. Det är
väl klart att lagstiftningen om näringslivet bör kunna förenklas. Jag tror att
lagstiftaren, som Lars Nordskov Nielsen sade, underskattar de kostnader
regleringen medför. Men så länge man diskuterar förhållandet mellan nä-
ringsliv och enskilda är det inte fråga om att arbeta i ett normlöst vakuum.
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Frågan är egentligen vem skall ställa upp spelreglerna och vad skall man
göra för att spelreglerna skall vara hyfsade? Dessvärre är mitt intryck att det
är oerhört ovanligt att man från näringslivets sida i god tid försöker förebyg-
ga lagstiftningstryck. Vill man undgå att generalklausulerna skall växa från
reservventiler till normalt tillämpade konfliktlösningsmedel far man själv
vara beredd att förebygga konflikter.

Den tredje gruppen som arbetar med lagstiftning är domstolar och myn-
digheter, och här tror jag att vi börjar se problemet i hela dess vidd. Jag tror
att vi börjar komma till den positionen där domstolarna inte längre har
möjligheter att sätta sig in i ny lagstiftning i den takt den tillkommer,
åtminstone inte fördjupa sig i den. Det finns klara belägg från finska
underrätter att så är fallet. När vi har kommit till den punkten, så må vi
ställa oss frågan: när lönar det sig verkligen att gå ut med någonting som
ändå inte far någon effekt?

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Vi säger tack till Leif Sevón och vi skall nu lyssna till en isländsk röst,
Ragnhildur Helgadóttir.

Fhv. altingsledamoten, cand. jur. RAGNHILDUR HELGADÓTTIR, Island:

Jeg vil begynde med et spørgsmål: Kan samfundsstyrelsen være effektiv
uden individernes frihed og retssikkerhed? Svaret kan være ja, men ikke i et
demokratisk samfund. Vi taler i dag om selve fundamentet og formålet for
demokratisk samfundsstyrelse, det vil sige friheden og retssikkerheden. For
at samfundsstyrelsen skal være effektiv, må disse goder tilsikres borgerne
ved loven og dens udøvelse. Det er ganske naturligt, at emnet bringes på
dagsordenen i De nordiske Juristmøder gang på gang i forskellige sammen-
hænge, og behøver slet ikke at føre til politisk diskussion. Det viste blandt
andet det sidste nordiske juristmøde i København i 1978 under rubrikken
"Den retlige beskyttelse af individet i nutidens samfund" og i Helsingfors
1972 under overskriften "Individ, minoritet og stat i det nordiske politiske
demokrati".
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Jeg vil begrænse det, jeg siger til individets frihed og retssikkerhed over for
staten og offentlige myndigheder og juristens rolle med hensyn til lovgiv-
ningen.

Fra den demokratiske synsvinkel kunne vor overskrift i dag lyde lidt
paradoksal, da der tales om dilemma mellem disse ellers komplementære
mål: frihed, retssikkerhed og effektiv samfundsstyrelse. Men denne over-
skrift er faktisk meget aktuel. Individernes frihed og retssikkerhed er des-
værre ingen selvfølge. For det første er demokratiske principper rådende i et
lille mindretal af verdens stater. Under andre styreformer står individernes
frihed slet ikke i forgrunden, og selv i demokratiske samfund kan altid findes
magthavere, der ynder håndhævelse af statsmagten mere end enkeltsper-
soners handlefrihed eller udfoldelsesmuligheder.

Det kan undertiden være ganske vanskeligt for parlamentarikerne som
lovgivere at forudse en eventuel kollision af et lovforslag, de er ved at
vedtage, og der kunne juridisk bistand være til nytte. Endvidere kan det
siges at være et tidens tegn i vore velfærdssamfund, at statsmagten er
tilbøjelig til at svulme op ud over de grænser, som friheden og retssikkerhe-
den sætter. Det, som var tænkt for at varetage borgernes vel, kan være
vokset op til et virvar af bureaukrati, hvor enkeltborgerne har svært ved at
hævde sig over for den offentlige magt. Det skyldes naturligvis adskillige
årsager.

Et lovgivningspolitisk princip kan jeg ikke undgå at nævne som eventuel
årsag. Det gælder lovens nøjagtighed og klarhed. I alt for stor grad er der
uklare punkter i lovgivningen, hvor fortolkningen efterlades til myndighe-
derne, eller hvor afgørelse direkte overlades til deres skøn. Det kan dreje sig
om sager, der er ganske trivielle for staten eller det offentlige, men derimod
er af vigtighed for de enkelte pågældende personer. Det bliver alt for
kompliceret at gå ind på årsagerne til dette, men ved første øjekast ser det
næsten ud, som lovgiveren regner med, at mennesketypen pater familias er
mere almindelig blandt myndighederne end parlamentarikerne. Det kan
naturligvis undertiden være tilfældet, men det skal vi ikke gå ind på her.
Denne metode kan være fristende for parlamentarikerne i tidsnød og i
eventuel brist på juridisk bistand, og denne lovgivningsmetode kan også
være fristende for ministre, der selv kan bestemme over forvaltningen. Her
skal efter min mening de menige parlamentarikere have en mulighed for at
holde øje med udførelsen af loven. Kort sagt, vi står over for uheldige og
farlige tendenser i lovgivningspolitik, som fører til større og dyrere statsap-
parat og usikkerhed for borgerne. Selv om lovene aldrig kan dække alle
delspørsmål, burde det være langt lettere for folk at vide, hvad der er lovligt,
og hvad der ikke er lovligt.
28-23-636
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Lad os nu spørge os selv, om vi kan tænke os en ny kanal for aktivisering
af nordisk juridisk sagkundskab som bistand for lovgiverne i vore nordiske
lande. Det ville naturligtvis i denne henseende være, helst nog vad gelder
lov, et dilemma netop af den art, som vi nævner her i vor overskrift i dag. De
nordiske Juristmøder har i 100 år haft indflydelse i lovgivningsarbejdet i
vore lande, og de lege ferenda-diskussionen, som altid findes i disse møder,
har uden tvivl sin indflydelse. Kunne man eventuelt tænke sig en ny gren af
denne stamme i form af en slags nordisk lagråd for at anvende et svensk
udtryk? Man har overvejet flere måder, på hvilke juridisk sagkundskab på
nordisk basis kunne tages i brug for at varetage individernes retssikkerhed.
Forslaget om nordisk domstol for menneskerettigheder var fremme for nogle
år siden, men blev som bekendt forkastet. Men den spire til det, jeg tillader
mig nu at fremkaste her til overvejelse, går ud på et nordisk juridisk organ
uden domstolsfunktion, men med rådgivende funktion. For bedre at opnå
det mål, som jeg håber vi kan enes om, et effektiv samfundsstyrelse har, det
vil sige individernes frihed og retssikkerhed, så tror jeg, lovgiverne i vore
lande ville være tjent med en vitaminsprøjte eller i hvert fald en forfriskning i
form af juridisk sagkundskab.

Professor TORSTEIN ECKHOFF, Norge:

Jeg kan fatte meg i korthet for meget av det jeg mener er allerede sagt av de
andre. Jeg deler Lidboms grunnsyn at statlig styring er nødvendig for å
motvirke den sosiale skjevhet og de andre skadevirkningene som markeds-
kreftenes frie spill ville ha. Lovgivning er selvsagt et nødvendig middel i den
stadige styringen, selv om man som Nordskov Nielsen var inne på, vil gjøre
bruk av andre virkemidler, f.eks. økonomiske slik som avgifter og tilskudd,
så må man jo ha et sett av regler om hvordan dette skal gjøres. Men jeg
stiller meg på mange måter kritisk til den måten lovgivning skjer på. For det
første er det iallfall i Norge slik at det stadig gis nye lover som man på
forhånd burde forstå ikke vil bli etterlevet i særlig grad og som heller ikke lar
seg handheve noe særlig godt. For det annet er lovene i stor utstrekning for
detaljerte og endres vel også for hyppig. For det tredje gjøres det bruk av en
lovgivnings teknikk som gjør reglene vanskelig tilgj engelige og ofte utforstå-
lige for andre enn jurister. Det skilles liksom ikke etter hvem man henvender
seg til når man gir lover. Man bruker en tradisjonell juridisk utforming og
man lager lovene slik at ofte fragmenter fra mange forskjellige bestemmelser
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må settes sammen for å finne frem til regienes innhold. Etter mitt skjønn så
burde lovgivere i meget større utstrekning oppfatte seg som deltakere i en
kommunikasjonsprosess. Stille seg spørsmål om hvem er nå denne loven
rettet til. Er det hele befolkningen, er det skipsbyggerier, er det banker, er
det kommunale funksjonær, er det pensjonister? Og både mengden av stoff
og måten man uttrykker seg på burde tilpasses mottakerne slik at man ikke
ga dem mer stoffa lese enn de kunne absorbere, og ga det en slik form at det
var forstålig. Jeg innskrenker meg til dette i denne omgang i håp om å fa
komme tilbake igjen. Takk.

Advokat GÖRAN LUTERKORT, Sverige:

Jag vill börja med att säga att enligt min uppfattning, och det är väl inget
originellt med den, är mottot "Frihet, rättssäkerhet och effektiv samhälls-
styrning, ett dilemma för lagstiftaren", riktat till varje lagstiftare oavsett om
han har en borgerlig eller socialistisk åskådning. Det borde vara självklart.
Därför kan man strängt taget rensa bort politiken ur den här diskussionen.

Om jag av någon anledning skulle bli tillfrågad vilka råd jag skulle ge en
lagstiftare, skulle de kunna sammanfattas i följande enkla punkter, av vilka
de flesta har varit uppe redan i olika sammanhang men det kanske inte kan
skada att upprepa dem.

Den första frågan jag skulle ställa mig om jag skulle stifta lag är denna: är
det nödvändigt att lagstifta i detta ämne eller kan vi nå våra syften på ett
annat sätt?

För det andra: står vinsten med lagstiftning i rimlig proportion till de
olägenheter och besvär som vållas medborgarna? Med medborgare menar
jag inte bara fysiska personer utan naturligtvis också kollektiv, företag,
näringslivet och så vidare, som i det sammanhanget ju är att betrakta som
en medborgare under lagen.

För det tredje: står vinsten av lagstiftning i rimlig proportion till samhäl-
lets kostnader för administration och övervakning av lagens efterlevnad?

För det fjärde: är rimliga rättssäkerhetskra / uppfyllda?
För det femte: är lagen välskriven? Vad det nu kan innebära, det kan man

naturligtvis ha olika uppfattningar om. Är den begriplig, inte bara för
specialister, utan också åtminstone för normalt skolade så kallade vanliga
medborgare? Först när jag har prövat lagen efter alla dessa kriterier och
funnit dem uppfyllda så skulle jag släppa ut lagen.
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Som ett tillägg till det skulle jag vilja önska att lagstiftarna, oavsett
politisk farg, var mindre prestigebundna när det gällde att revidera sin
uppfattning sedan man har prövat lagen och kanske kommit till att den inte
var så bra som man trodde eller fick icke önskvärda effekter. Där skulle jag
vilja hänföra mig till ett visdomsord ur de svenska domarreglerna som säger:
"alla lagar skola vara sådana att de tjäna till de menigas bästa, och därför
då lagen blivit skadlig är det icke mera lag utan olag och bör avläggas."

Jag har en känsla av att det tar emot alldeles fruktansvärt för en politisk
grupp som har genomdrivit en lag, särskilt om den har genomdrivits under
stort motstånd, att stå upp och erkänna att på den och den punkten blev det
inte som vi hade tänkt oss, utan istället håller man envist fast vid den.
Eftersom man inte har ändrat åsikt om huvudprinciperna, är man inte
heller beredda att ändra någonting i enskildheterna. Det är en prestige som
är skadlig både för politikernas anseende och för lagverket som sådant.

Eftersom vi har ganska kort tid kan jag inte nu närmare utveckla vart och
ett av de här mina råd till lagstiftaren men jag skulle vilja ta upp en punkt,
som jag hoppas hinna med. Den sammanhänger med den första punkten om
den allmänna utgångspunkten för lagstiftningen och hänför sig till en av
Lidboms huvudteser, som också är själva hjärtpunkten i hans åskådning
såvitt jag förstår, nämligen att lagen är till för att skydda de svaga mot de
starka. En tes som ju var och en av oss utan vidare kan instämma i och som
därför också på ett sätt är svår att bemöta. Men jag tror möjligen att den
som använder det mottot för sitt inlägg här glömmer att rollerna av svag och
stark kan växla beroende just på vilken lag vi har. Genom lag kan man
förändra förhållandet mellan den starke och den svage på ett sådant sätt att
den som var svag blir stark och den som var stark blir svag. Det är en effekt
som man måste vara försiktig med för annars så har man inte gjort lag utan
olag, för att tala med Olaus Petri. Jag skall ge ett enda exempel nu, jag har
flera stycken i mitt koncept, men jag skall ge ett nu för att illustrera vad jag
menar.

Rättshjälpslagen är förvisso en lag som är avsedd att skydda de svaga mot
de starka. Det är ju meningen att var och en skall kunna komma till sin rätt
utan allt för stora ekonomiska uppoffringar. Rättshjälpslagen har emellertid
i många fall lett till att den som processar på statens bekostnad kan pressa
sig till fördelar som han inte skulle ha vunnit vid en strikt rättslig prövning,
just mot en motpart som inte har rättshjälp, genom att bruka, eller rättare
sagt missbruka rättshjälpen. Skyddslagstiftningen har alltså vänt på styrke-
förhållandena i rättsordningen och det kan ju inte gärna ha varit meningen.
Nu menar jag inte att detta är regel att det går till på det här sättet, men det
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förekommer allt för många fall.
Ett andra exempel skulle jag kunna hämta ur arbetsrättslagstiftningen

som jag kanske kan få återkomma till, där det också har uppstått effekter av
lagstiftningen av den typen, men jag sätter punkt för närvarande och ber att
få återkomma.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Man tackar. Vi ligger 10—15 minuter efter i idealtidschemat men det skall
vi väl ta igen, och om det behövs får flera tala samtidigt. Nu följer en
omgång inlägg från åhörare i salen och jag ger först ordet till några som
anmält sig i förväg, först den finske justitieministern Christoffer Taxell,
sedan professor Ekelöf från Sverige och så Håkan Winberg, också från
Sverige.

Justitieminister CHRISTOFFER TAXELL, Finland:

Först något om den fråga som panelen egentligen har diskuterat, frågan om
det finns för mycket lagar. Jag tror att det är en erfarenhet som alla politiker
har gjort att i princip klagar många medborgare, kanske i synnerhet många
jurister, på att det finns för många lagar. Sedan när man har framfört de
principiella klagomålen framför man önskemål om nya lagar. Det här är
ganska betecknande för samhällsdebatten i dag. Det är liksom skattediskus-
sionen i den finska regeringen, alla är eniga om att vi skall förenkla beskatt-
ningen men sedan sätter man sig ned i budgetförhandlingen och inför nya
avdragsformer.

Jag bad egentligen om ordet för att säga någonting som inte särskilt
mycket har kommit upp under de inledande munturerna. Det gäller frågan
om inställningen till det nordiska lagsamarbetet som finns i Lidboms på
förhand utdelade inledning och som jag tycker att inte bör bli okommen-
terad, i synnerhet på ett nordiskt juristmöte. Carl Lidbom säger i sin
inledning att kravet på nordisk rättslikhet förts fram som en metod att
försvåra eller fördröja införandet av lagar som vederbörande ogillar. Det är i
och för sig inte så konstigt om konservativt folk ser detta som en fördel, säger
han. Jag håller med om att det är ett argument man ofta möter, men lika
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ofta som hos konservativt sinnade personer i mitt land möter jag detta
argument hos personer som anses eller anser sig själv vara radikala.

Jag tror att kritiken mot det nordiska lagsamarbetet rätt långt just utgår
från vederbörandes egen bedömning om lagstiftningens nationella målsätt-
ning. Men det centrala när man diskuterar det nordiska lagstiftningssamar-
betet är frågan om det skall finnas en harmoniserad lagstiftning i de nordis-
ka länderna eller inte. Den frågan bör man ställa först. För egen del ser jag
det nordiska lagsamarbetet ganska långt som en ideologisk fråga, som en
strävan mellan länder med ett likartat samhällssystem att förenhetliga sin
lagstiftning. Men också de av oss som inte gör det, och alltså inte ser det som
det självändamål, tycker jag bör se det som ett praktiskt sätt att reglera i
synnerhet sådana förhållanden medborgare och företag emellan, där kon-
takterna mellan de nordiska länderna är särskilt livliga och särskilt viktiga.
Det är ett sätt också att försvara de svaga i relationer över nationernas
gränser.

Därför tror jag att det är viktigt att komma ihåg att det nordiska lag-
samarbetet som mål, ganska ofta till och med, i detaljfrågor far gå före
enskilda nationella ställningstaganden. När Carl Lidbom säger i sin inled-
ning att "på min tid i regeringen fick vi överge mångåriga försök att fa till
stånd enhetlig nordisk lagstiftning därför att svenska nationella önskemål
inte stämde överens med de andra nordiska ländernas ambitioner", så vill
jag säga att just en sådan inställning i praktiken rätt långt är förödande för
det nordiska lagsamarbetet. Det nordiska lagsamarbetet är inte, och kan
inte vara, ett snabbköp där man tar endast det som man tycker om och
lämnar det andra på hyllan. Har man lagsamarbete som mål, bör man vara
beredd att i detaljer låta sina egna synpunkter vika för att nå det mål som
jag tycker att också det Nordiska Juristmötet kan förena sig om, att lagstift-
ningen skall vara så enhetlig som möjligt. Inte som sagt uteslutande av
ideologiska skäl utan därför att kunna reglera förhållandena för de enskilda
människorna, i synnerhet självfallet för de svaga.

Professor PER-OLOF EKELÖF, Sverige:

Lidbom säger i början av sin uppsats att den handlar om "grundinställning-
en till lag som instrument för samhällsstyrning", och han tillägger, att här
är det fråga om värderingar och ideologi. Litet längre fram polemiserar han
mot uppfattningen att "lagar och politik bör hållas i sär". Jag ger honom
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rätt i detta om man med lagar menar lagstiftning och inte rättstillämpning,
men jag vill försöka vidga det perspektiv han lagt på problemet.

Alla lagar är styrmedel i riksdagens och regeringens tjänst för att påverka
medborgarnas beteende, förmå dem att avhålla sig från vissa handlingssätt,
iaktta andra sådana och härvid följa vissa handlingsregler. Men lagar utan
sanktioner för deras upprätthållande är som knivar utan blad. Gäldenä-
rerna måste utsättas för betalningstvång, de som tänker stjäla och bedra
måste riskera att bli straffade, annars får lagarna ingen genomslagskraft i
samhällslivet. Ser man folk skära pipor i vassen genom lagstridigt hand-
lingssätt och det inte reageras häremot, börjar också andra göra likadant.
Folks moralitet står under sådana förhållanden inte pall mot självbevarelse-
driften. "Andersson skattar falskt han, men så har han också kunnat köpa
sig en fin segelbåt. Även jag vill kunna köpa mig en sådan fin båt".

Så har man emellertid inte sett på de rättsliga sanktionernas samhälls-
funktion. Det är inte länge sedan man här i landet på ledande håll menade
att straffets huvudsakliga funktion var att resocialisera dem som begått
brott. Man ville rent av avskaffa strafflidandet och ersätta det med vård.
Och vad angår civilrättsskipningen är det många som menar att dennas
viktigaste funktion ar konfliktlösning i de enskilda fallen.

Varje konflikt mellan medborgarna är irriterande, medför ekonomiska
förluster och bör därför elimineras så fort som möjligt. Dessa uppfattningar
har tidigare ventilerats på andra sektioner i detta juristmöte. Jag nöjer mig
därför med att konstatera att om man har denna individualistiska syn på
rättskipningen och menar att sanktionsmekanismen bör anpassas härtill, så
kan man samtidigt inte hävda att lagstiftningen bör användas som ett
sådant effektivt styrmedel som Lidbom beskrivit för oss.

Så till något annat. Lidbom säger det att lagarna är oumbärliga redskap
för att "omvandla" samhället efter politikernas intentioner. Jag skulle vilja
tillägga att de är nödvändiga styrmedel även om man vill vidmakthålla
samhället precis sådant som det är för närvarande. Låt mig ge två exempel
härpå. Då liberalismen slog igenom i England på 1800-talet avskaffades alla
merkantilismens näringsregleringar. Man skulle ha en fullständigt fri före-
tagsamhet, eftersom denna var det bästa medlet att höja den allmänna
levnadsstandarden. Under de decennier då manchester-liberalismen var
förhärskande, beslöt parlamentet få reformer, eftersom själva grundtanken
var att man inte skulle ingripa i näringslivet. Men England blev inte därför
ett land utan lagar. Tjuvar och bedragare straffades strängt och för lättsin-
niga gäldenärer väntade bysättningshäktet. Man menade att utan den
styrningen skulle det fria näringslivet inte kunna fylla sin funktion. Men
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sedan gick det naturligtvis inte riktigt som man tänkt sig, det gör det ju
aldrig. Den fria företagsamheten medförde visserligen ett blomstrande nä-
ringsliv och höjd levnadsstandard, men den hade biverkningar som delvis
var förfärliga. Då blev det nya näringsregleringar, arbetarskydd och miljö-
vård och mycket annat. Man fick rentav regleringar som var långt mer
vittgående än de som förekom under den tidigare merkantilismen.

Mitt andra exempel är Sovjet-Ryssland av i dag. Det är ett minst lika
statiskt samhälle som manchester-liberalismens England, fast på ett annat
sätt. Där finns ingen fri konkurrens inom industrin, som är helt statligt
administrerad. Skulle några ingenjörer och arbetare vilja starta en mekanisk
verkstad, träffas de av ett förbud; envisas de far de åka till Sibirien. Då
Lenin kom till S:t Petersburg 1917 ansåg han visserligen att lagstiftning och
rättskipning var rent borgerliga institutioner, som snarast borde avskaffas.
Men så har det inte gått i Sovjet. Styrningen genom lagar har blivit
socialismens fundament och man understryker att rättskipningen har en
"folkuppfostrande" uppgift. Vad som händer i dagens Polen är att man vill
bli befriad från dessa lagar och då är det risk för att socialismen faller. Det är
herr Brezjnevs huvudvärk.

Till slut herr ordförande, ett ord också om Sverige. Lidbom har inte
någon hög uppskattning av de borgerliga regeringarnas användning av
lagstiftningen som styrmedel. Men dessa regeringar har ju inte haft det så
lätt. Det dukade bord Olof Palme talade om hösten 1976 visade sig vara
ganska avdukat, och vad värre är, så småningom begrep man att denna kris
är inte lik de föregående under detta århundrade. Flera av våra basnäringar
måste avvecklas, enär de konkurreras ut av företag i andra länder där
lönekostnaderna är lägre. Industrin måste omstruktureras till områden där
man kan utnyttja en mer sofistikerad teknologi, så att utlandet vill köpa våra
varor till pris som vi begär. Annars sjunker levnadsstandarden och vi får
dras med en konstant arbetslöshet.

Enligt de borgerliga partiernas uppfattning sker denna omstrukturering
säkrast och effektivast genom privata initativ. Ämbetsverk är dåliga indu-
striella innovationer. Inga Stålverk 80 mer för oss. Men då måste man också
se till att det finns riskvilligt kapital för industrins omstrukturering. På olika
sätt har man velat styra över den privata sparandet till placering i aktier. Vi
har fått systemet med aktiefonder och man har ställt i utsikt att beskattning-
en av aktieavkastningen skall lättas. I gengäld har man i viss mån diskrimi-
nerat placeringen i premieobligationer.

Vad har nu socialdemokraterna sagt om denna styrning? Jo, att då de
kommer till makten efter valet då skall de avskaffa aktiefonderna och istället



Frihet, rättssäkerhet och effektiv sarnhällsstyrning 441

infora löntagarfonder, som till stor del far sitt kapital från vinsterna i
industrin. Då blir det mindre att dela ut till privata aktieägare, om några
sådana över huvud taget vill förekomma i det följande. Och vad innovatio-
nerna inom industrin beträffar så är det väl meningen att de skall övertas av
Landsorganisationen.

Ja, mina damer och herrar, av detta vill jag dra två slutsatser. Det ena är
det att varje regering måste använda lagstiftning som styrmedel oavsett dess
politiska farg. Annars kan den omöjligen realisera sin politiska intentioner.
Men styrningen kan komma att gå i diametralt olika riktningar, allt efter
vilket parti som sitter vid makten.

Min andra slutsats är den, att vill man kritisera den sittande regeringen
så får man skilja på två saker. Är felet att regeringen försummar att utnyttja
lagstiftningen som styrmedel? Eller är felet, att regeringen visserligen styr
men i en riktning som man ogillar? Gör man inte den distinktionen går de
politiska debatten snett.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Jag ger nu ordet till Håkan Winberg. Håkan Winberg och Carl Lidbom
påminner mycket om varandra. Båda är hovrättsråd och båda är riksdags-
män och har varit statsråd. Om de i sin syn på lagstiftarens dilemma liknar
varandra, det får väl visa sig nu.

Riksdagsledamot HÅKAN WINBERG, Sverige:

Den tid som herr ordföranden har utmätt för varje inlägg gör att jag får
försöka att koncentrera detta anförande, ämnet är ju mycket vittomfattande.
Om det är någon av de nordiska vännerna som inte vet det gör jag gällande,
eller tar åt mig äran av, att vara en av de politiska motståndarna på
hemmaplan som Carl Lidbom nämnde. Jag företräder väl närmast det som
Carl Lidbom så vänligt nämnde: en ociviliserad konservatism. Jag menar
nog att det finns anledning till åtskilliga gensagor i Carl Lidboms skrift, men
det är väl som så ofta i Carl Lidboms inlägg mer av polemik än av saklighet.
Att till exempel utan varje nyansering anklaga företagare, byggnadsfirmor,
affärsmän, arbetsgivare och markägare för beteenden som fordrar frihets-
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inskränkande lagstiftning menar jag är något häpnadsväckande. Det kan
inte få stå emotsagt här, även om den debatten i sig mer hör hemma i
riksdagen eller i andra politiska fora. Jag skall försöka att låta bli att göra
detta till ett politiskt möte.

Carl Lidbom och jag har vid flera tillfallen under senare år diskuterat
frågor som rör dagens ämne och i Carl Lidboms referat erinras också om en
interpellation i riksdagen som han ställde till mig när jag var ny justitiemi-
nister. Eftersom han i sin skrift gör gällande motsatsen måste jag bara få
påpeka, att verkligheten är den att interpellationen och de i den framställda
frågorna blev utförligt besvarade och det framgår klart av riksdagens proto-
koll. Carl Lidboms skrift är i allra högsta grad ett politiskt dokument som
väl finner sig till rätta i de politiska sluggerfesternas hetluft, som författaren
säger sig vilja komma ifrån men knappast har förmått. Carl Lidbom är nu
en gång mer de breda och svepande penseldragens mästare än nyansernas
herre och vi får väl bedöma hans inlägg med hänsyn till det.

I en artikel i Svensk Tidskrift i våras gav jag uttryck för några synpunkter
beträffande det framtida lagstiftningsarbetet. Jag rubricerade artikeln "Fär-
re lagar men bättre". Jag vet inte om det är därför som Carl Lidbom menar
att kravet på färre lagar är en idiotparoll och att önskemålet om att vi skall
få bättre lagar är en paroll "lika tom och meningslös'. Jag antar herr
ordföranden inte blir överraskad om jag anmäler en avvikande mening.

I en debatt som dagens kan naturligtvis politiska värderingar inte lämnas
helt åsido. Lagstiftningens innehåll och utformning kan inte undgå att
påverkas av den inriktning av samhället som lagstiftaren vill nå. Det finns
en central skillnad mellan dem som företräder den liberala rättsstatens idé
och dem som ser lagstiftningen som ett instrument för den socialistiska
samhällsomvandlingen. Skillnaden gäller lagstiftningens allmänna inrikt-
ning. Våra grundläggande civil- och straffrättsliga lagar bygger på en
avvägning mellan olika intressen. I princip bör regelsystemet inte begränsa
de enskilda människornas rörelsefrihet. Det bör ge mekanismer för att
förebygga eller lösa konflikter, men samtidigt måste intresset av valfrihet för
den enskilde vägas just mot de skador och nackdelar som en fullständig
frihet kan medföra för vissa människor eller i vissa situationer. Jag tror att
de flesta är överens i varje fall om den senaste delen. Det faktum att
lagstiftningen bör vara ett uttryck för en avvägning mellan olika intressen i
stället för ett ensidigt ställningstagande till förmån för ett förment samhälls-
intresse att tillgodose det allmänna, det är en grundläggande princip i en
liberal rättsordning. Det bör hållas i minnet när en ny eller ändrad lagstift-
ning blir aktuell. I stor utsträckning sker detta genom framställningar från
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myndigheter och från organisationer.
Vill en myndighet lägga fram ett förslag som från myndighetens synpunkt

kan synas mycket väl motiverat, måste regeringen och riksdag som medbor-
garnas företrädare göra en mer övergripande avvägning mot andra intres-
sen. Att göra den avvägningen är en av det viktigaste uppgifter för lagstif-
taren. Att göra ständiga brandkårsutryckningar är knappast den rätta lag-
stiftningsmetoden .

En återhållsam attityd från lagstiftarens sida är motiverad inte bara för
att begränsa antalet författningar utan också för att höja lagarnas kvalitet.
Lagförslagen hinner, om man iakttar en återhållsamhet, övervägas bättre.
Domstolarna och myndigheter liksom organisationer och enskilda får bättre
möjligheter att orientera sig i gällande lag och följa den. Rättsvillfarelse är
ingen ursäkt heter det. En vanlig människa måste ha en rimlig chans att
hålla reda på vad som gäller, för annars tror jag att följden kan bli en allt
vidare klyfta mellan individen och samhälle. En noggrannare bearbetning
av reformförslagen kan dämpa takten och lagarna kan bli bättre förankrade
i de enskilda medborgarnas rättsmedvetande.

Lagrådsgranskningen i Sverige är ett viktigt led just i strävanden att få en
god kvalitet på lagarna. Jag tror också det är viktigt att författningarna inte
träder i kraft så snabbt att medborgarna saknar rimlig chans att sätta sig in i
nya regler. Det är också viktigt att man utvärderar olika beslut och ser efter
hur de utfallit i praktiken. Göran Luterkort var inne något på det. Den
relativt nyligen antagna lagen om skatteflyktsklausul är ju ett för svenska
förhållande ovanligt exempel på en sådan regel.

Ja, inför ett sådant här forum så är naturligtvis det nordiska samarbetet
på lagstiftningens område alltid en central fråga, och jag kan säga att jag
delar helt och fullt Christoffer Taxelis inställning i de här frågorna. Arbetet
för att bevara och fördjupa den nordiska rättslikheten är av allra högsta vikt,
och jag tyckte det var mycket intressanta synpunkter som Ragnhildur
Helgadóttir tog upp här när man skall försöka komma vidare på det arbetet.

I sin skrift säger Carl Lidbom nu också att han är en varm anhängare av
detta samarbete. Men mot bakgrund av hans insatser, eller om man så vill,
brist på insatser i början av 70-talet, är det ändå svårt att tro honom. Men
en syndare som sig omvänder skall man inte stöta bort, och jag hoppas
därför herr ordförande tillåter mig att önska Carl Lidbom välkommen till
det nordiska samarbetet.
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Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Ja, vi gamla hovrättsråd måste hålla ihop. Jag tänkte att vi nu skulle beta av
de andra förutvarande statsråd som har anmält sig för inlägg. Anitha
Bondestam hör till dem, och är det någon annan som påminner sig att han
eller hon har varit statsråd och vill säga något så kan det anmälas hit. Efter
Anitha Bondestams, korta, har hon försäkrat mig, inlägg skall jag ge ordet
till lagdommer Trygve Lange-Nielsen från Norge och därefter till direktören
Tarras-Wahlberg från Sverige.

Kammarrättslagman ANITHA BONDESTAM, Sverige:

Jag trodde, herr ordförande, att herr ordföranden skulle göra en jämförelse
även med mig och säga att Carl Lidbom och jag var så lika, vi har ju samma
bakgrund.

Jag menar att vi behöver sämre lagar. Björn Tarras-Wahlberg har i den
bok som Carl Lidbom kritiserat visat på att Sverige far en ny lag var åttonde
timme dygnet runt. Kritikerna av påståendet brukar framhålla att det inte
alls är så farligt som verkar, eftersom bara ett fatal av de här lagarna
verkligen är nya lagar. Flertalet utgörs i stället av ändringar i gamla lagar.
Det är just där faran ligger enligt min mening. Vi måste akta oss för att vid
varje tidpunkt skapa den allra bästa av lagar. Låt hellre människor leva med
den näst bästa lagen än att ständigt genomföra juridiskt-tekniskt eleganta
ändringar. Jag delar Carl Lidboms och Torstein Eckhoffs uppfattningar att
den snabba samhällsutvecklingen förkortar lagarnas livslängd och också
medverkar till attt vi måste ha fler lagar oavsett vilket parti som sitter i
regeringen och att lagarna är och bör vara ett politiskt styrmedel i den
utvecklingen. Men det förutsätter att det faktiskt är politikerna som skapar
lagarna, och så förhåller det sig inte alls. Det är endast en mycket liten del
av ändringslagarna som är framsprungna ur en politisk vilja. Varje departe-
ment i Sverige sysslar med lagstiftning inom sitt sakområde. För att möjlig-
göra det finns det, vilket Carl Lidbom framhåller i sin rapport, en samling
förträffliga jurister i departementet med en rättschef i spetsen. Rättschefen
är inte politiker utan han eller hon har till uppgift att vid varje tidpunkt
åstadkomma den bästa lagen och det gör han och hans medarbetare också.
Hans politiskt ansvariga chef, statsrådet, som mera sällan är jurist inom
fackdepartementen, förutom justitiedepartementet, har sällan tillräckliga
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kunskaper och tid att tänka igenom alla ändringslagarnas olika konsekven-
ser för den enskilda människan i ett större sammanhang än just det som ska
regleras. Vad det betyder för den som har lärt sig att en lag har ett visst
innehåll, att ständigt utsättas för förändringar, det har vår framstående
rättssociolog Torstein Eckhoff så klart framhållit nyss. Människor tappar på
det sättet respekten för lagstiftningen i stort och det är farligt. Som jag ser
det borde det finnas en person i regeringen, i Sverige exempelvis en jurist-
konsult igen, som — till skillnad från Carl Lidbom under sin tid som sådan
konsult — har till uppgift inte att hitta på så mycket nytt som möjligt utan
att värna om sämre lagar hellre än sämre lagrespekt,

Så en sak till, herr Lidbom. På sidan 9 angrips Håkan Winberg för att han
som justitieminister inte har lyckats upphäva det straffsanktionerade förbu-
det att gå mot röd gubbe. Det är, säger Carl Lidbom, "tyvärr fortfarande
straff på att gå mot röd gubbe". Jag skulle då först upplysa om att det ligger
inom kommunikationsministerns område och inte justitieministerns att han-
tera den här typen av trafiklagstiftning och att jag, även om jag var opoli-
tiskt statsråd, givetvis inte missade tillfallet att försöka bli av med så många
röda gubbar som möjligt. När då den regeringen som jag satt i lade fram
förslaget i riksdagen att avskaffa förbudet att gå mot röd gubbe så reste sig
emellertid det socialdemokratiska partiet som en man och tryckte på fel
knapp!

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Ja, åtminstone en röd gubbe finns här och vi far väl höra mera från honom
senare. Jag tycker dock inte att likheten mellan honom och Anitha Bonde-
stam är slående. — Jag har ännu inte använt de där knapparna jag talade
om när vi började men jag räknar med att få tillfalle till det så småningom
för att sätta mig i respekt.

Jag ger nu först ordet till lagdommer Lange-Nielsen från Norge och sedan
till direktören Tarras-Wahlberg från Sverige.

Lagdommer TRYGVE LANGE-NIELSEN, Norge:

Min bakgrunn for å ta ordet er at jeg i sin tid var med i lovkomitéen, som
laget den norske strandplanloven av 1971. Jeg har fulgt med i det spm har
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skjedd på denne sektor, og det har forbauset meg. Det har ført til at jeg nylig
har utgitt en bok hvor jeg har tatt opp Miljøverndepartementets forhold til
denne lov og bygningsloven og departementets dispensasjonspraksis til
nokså kritisk vurdering. Mitt poeng er at når man lever i et forbudssamfunn,
eller man kan si et dispensasjonssamfunn mer og mer, og det gjør vi jo, så er
dispensasjonssiden av denne rettstilstand meget viktig. Og den har etter min
mening vært neglisjert av lovgiveren i altfor stor utstrekning.

Man kunne oppnå en meget større rettssikkerhet enn man har på disse
områder. Jag tenker nu særlig på dette med eiendomsrådighet over fast
eiendom. Det er i Norge saker under Landbruksdepartementet og Miljø-
verndepartementet. Her skal det tillåtelser og dispensasjoner til for å gjøre
noe som helst. Og lovgiveren har interessert seg veldig lite for når det skal
gis dispensasjon, når det skal gis tillåtelser.

Her er det hva vi kan kalle en lovgivningsmessig reservekapital. En større
interesse for individenes rettigheter på dette området kunne ført til bedre
resultater, uten at kontrollen hadde blitt nevneverdig svekket. Man har vært
for lettvint med å slippe til blanco-fullmaktene. Man kommer over fra en
situasjon hvor "all makt er i denne sal", som det ble sagt i 1880-årene, da vi
fikk parlamentarismen i Norge, til en situasjon hvor all makt er i denne
administrasjon. Det er ikke nødvendig. Man kan ved lovtekstens utforming
knytte forutsetninger til forbudet. Man kan også på andre måter oppnå en
større rettssikkerhet og mindre maktfylde fra administrasjonens side.

Vi er også kommet i en ny situasjon når det gjelder lovgivningsarbeidet i
Norge. Lovgivningen er blitt mer politisk. Departementssjefen eller ledelsen
tar sikte på et bestemt resultat. I stedet for å la allsidig sammensatte
lovkomitéer utrede spørsmålene, er det mer og mer arbeidsgrupper fra
administrasjonen som utfører arbeidet. Den kontrollen man tidligere hadde
mot en ensidig grunnholdning, har man mistet i noen grad. Det gjør at
Stortinget far en meget vanskeligere oppgave. Det kan bli for vanskelig for
Stortinget. Jeg tenker f. eks. på planleggingsloven som vi nettopp har fått, og
som jeg har engasjert meg nokså sterkt i. Hvis ikke lovskriveren, departe-
mentet, legger til rette og definerer hvilket innhold eiendomsretten skal ha,
blir det vanskelig for Stortinget å ta opp dette, selv om det selvfølgelig burde
gjøres. Det som skjer ved denne form for lovgivning, det er at Stortinget sier
at det ikke er Stortingets sak, hva som er eiendomsrettens reelle innhold. Det
er administrasjonen som tar standpunkt i enkeltsakene og derved fastlegger
hva det betyr å være eier.

Dispensasjonsvilkåret er ofte at særlige grunner må foreligge. Forbudet
skal altså normalt ikke fravikes, dvs. som hovedregel skal man ikke kunne
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bruke sin eiendom uten etter plan. Dette fører til at dispensasjonssakene blir
lettvint behandlet. Det som må begrunnes, det er at man skal få lov til å
sette et tilbygg på sitt hus, eller bruke sin eiendom. At man ikke får lov til
dette, blir sjelden tilfredsstillende begrunnet. Det har man allerede forutsatt
i utgangspunktet.

Som eksempel nevnes "naturestetiske hensyn" som begrunnelse for at
dispensasjon nektes. Det er et vagt og upresist uttrykk som gir administra-
sjonen absolutt rådighet og borgeren ingen rettighet. Etter bygningsloven av
1965 kunne bygningsrådet si nei hvis et byggverk ikke tilfredsstilte "rimelige
skjønnhetshensyn". Denne adgang skulle praktiseres med försiktighet. I
planleggingsloven har man ikke noen slik begrensning. Nu skal administra-
sjonen stå helt fritt. I min bok har jeg et par eksempler på hvordan man har
brukt "naturestetiske hensyn" som begrunnelse for å nekte dispensasjon fra
strandplanlovens byggeforbud. Jeg synes de nærmer seg karikaturen. Det
finnes nesten ikke den uvesentlighet som ikke nu er nok til å nekte en mann å
bruke sin eiendom.

Her kunne lovgiveren bestemt seg for et ord, "skjemmende" eller "vesent-
lig" f. eks., men det har ikke vært noen interesser for å sikre grunneierne ved
den slags bestemmelser.

Her et det meget som kunne gjøres. Samtidig som man har et forbudssam-
funn, et dispensasjonssamfunn, et fullmaktssamfunn, kan man definere
meget bedre hva fullmaktene skal inneholde og forbudet skal bety og i hvilke
situasjoner man tenker seg at dispensasjon bør gis. Det er ikke nødvendig å
være mer restriktiv enn behovet tilsier, men det er man i dag. Det er lettvint
å legge opp loven på den måten. Det kan være lettvint for Stortinget også,
men jeg synes det fungerer dårlig. Det kunne fungert bedre.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Skall vi hålla vårt tidschema är det angeläget att följande talare begränsar
sig. Vi skall ha ytterligare ett varv med panelen och efter det vill jag ge ordet
till några av dem som nu har anmält sig. Dit hör kontorschef Øivind
Knudsen från Danmark och professor Jacob Sundberg från Sverige. Om de
känner med sig att de inte kan klara den där tidsbegränsningen får vi lyssna
till dem någon annan gång. Direktör Tarras-Wahlberg bör emellertid få
tillfälle att säga något, bland annat därför att han förekommer, låt vara i en
not, i Carl Lidboms referat.
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Bitr. direktören BJÖRN TARRAS-WAHLBERG, Sverige:

Jag har min hemvist inom svenskt näringsliv och närmare bestämt inom
Svenska Arbetsgivareföreningen. Jag är inte jurist och skulle inte ha varit
här i dag om inte Carl Lidbom hade givit min bok "Lagstiftning till döds?"
en sådan stor och smickrande uppmärksamhet i sin skriftliga rapport till det
här juristmötet. Boken som kom ut i höstas syftar till att analysera och
kartlägga regleringslagstiftningen på företagens område under 1970-talet.
För första gången redovisas där samtliga 373 lagar som under 1970-talet
försvårat, fördyrat eller förbjudit företagandet. Det innebär att en ny lag
införts var tionde dag som på ett eller annat sätt inskränkt företagandets
handlingsfrihet. Avslutningskapitlen föreslår olika metoder att bromsa den i
vårt tycke allt för snabba lagstiftningstakten och ett tiotal förslag ges till
förbättringar av informationen om nya och existerande lagar. Boken har
givit ett kraftigt eko i press och TV, även utomlands.

Låt mig rakt ut säga att Carl Lidboms överdrivet politiska och polemiska
skrivning på intet sätt kan jämföras med framställningen i min egen bok.
Anledningen är enkel. Frånsett den annorlunda uppfattningen om vad som
är ett hyfsat språkbruk uppfattar vi inom näringslivet dessa problem som så
allvarliga att sakfrågorna kräver sin tribut oçh mer än väl undantränger
personfrågorna till omfattning och intresse.

De första impulserna till en sådan här sammanställning togs i början av
70-talet då jag arbetade i en småföretagsorganisation. Jag såg där på mycket
nära håll hur den förda lagstiftningen drabbade de mindre och medelstora
företagen särskilt hårt, betydligt hårdare än de stora företagen. Lidbom gör
också det anmärkningsvärda erkännandet att, som han säger "det inte skall
förnekas att alla dessa lagar inneburit att rättssäkerheten urholkats i den
meningen att det blivit svårare, framför allt för företagare, att förutse
konsekvenserna av olika dispositioner".

För korthetens skull vill jag här hänvisa till en artikel som jag hade i
Svenska Dagbladet den 18 augusti.

Resultatet av den av Lidbom försvarade politiken kommer på sikt att bli
en ofrihet och en otrygghet för just "de svaga", som Lidbom säger sig vilja
skydda. Jag misstror inte alls Lidboms solidaritet och vilja att verkligen
stödja "de svaga". De medvetna hinder som lagts i företagsamhetens hjul-
spår leder emellertid till en dämpad ekonomisk aktivitet, som allvarligt
kommer att skada just de svaga som Lidbom vill skydda. Vi som sysslar
med ekonomi tror oss ibland veta hur systemet skall utformas. När ekono-
min går bra, går det bra för alla.
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Gruset i företagens maskineri tillsammans med nivelleringspolitiken har
alltså medfört att allt farre personer vill eller kan åta sig arbetsgivaransvaret
och därmed bli dragdjur åt andra. Intimt kopplad med en framgångsrik
företagsamhet är nämligen rimliga belöningar åt alla dem som anstränger
sig och även lyckas. Elimineras stimulanserna drabbas inte i första hand
"duktigt folk," för att använda Lidboms terminologi, utan just de svaga,
eftersom dessa i allmänhet är beroende av de förras insatser.

På grund av den genomförda lagstiftningen på näringslivets område har
många duktiga människor tvekat att satsa, dragit ned sin verksamhet eller
helt enkelt lagt ned. Staten må sedan ha hur stora socialpolitiska ambitioner
som helst. Utan människor som åtar sig arbetsgivaransvaret är Lidboms
solidaritet tomt prat.

Får jag också säga att förekomsten av en svart sektor är ett problem för
näringslivet som inte bör försvaras, men man kan inte bortse ifrån att en av
orsakerna till detta fenomen är just regleringslagstiftningen.

Jag har ett antal konkreta förslag, som jag måste hoppa över eftersom
ordföranden vill att jag skall hålla mig under den tid som jag utlovats. Får
jag bara avsluta med att säga att Carl Lidbom med total tystnad förbigår de
väsentliga kraven på obligatorisk kostnadsredovisning av lagar och myn-
dighetsregler. Under den intensiva lagstiftningsperioden under 70-talet har
kostnaderna för lagarnas konsekvenser nästan aldrig framräknats. Det är
ännu värre än så. Nästan alla våra 4.500 lagar och förordningar i Sverige
saknar kostnadsberäkning för såväl företag som allmänhet. Regering och
riksdag har därför beslutat i blindo, nästan omedvetna om priset för varje
steg i den här snabba förändringstakten. Och detta har skett trots att
riksdagsordningen och regeringsformens förarbeten föreskriver att kostnads-
redovisningar skall äga rum, och trots att kostnaderna enbart under 70-talet
har uppgått till miljardbelopp.

Departementstjänstemännen i vårt land kan skilja på lagar som inte
kostar någonting och de som drar kostnader. Man borde därför gå vidare
med samhällsekonomiska kostnads- och intäktsanalyser vid lagstiftningsar-
bete och vid utarbetande av myndigheternas normer. Avsikten med denna
metod är att fånga upp alla typer av effekter som ett projekt ger upphov till i
form av en kalkyl. Mer om detta kan läsas i den dagsfarska skriften "Vad
kostar våra lagar?" som utgivits av Norstedts.

Härutöver, herr ordförande, så behöver vi här i Sverige ett organ som
kontrollerar att grundlagarna följs och att utförliga kostnadsberäkningar
verkligen äger rum. Den juridiska beredningen har traditionellt varit myc-
ket omsorgsfull. Ett steg i lagstiftningsprocessen har här utgjorts av lagrå-
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det. På motsvarande sätt borde lagförslagens kostnadsberäkningar och även
myndigheternas oftast dyrbara förslag till föreskrifter kontrolleras av ett
ekonomernas lagråd. Detta borde kunna bestå av ett antal experter under
ledning av några oberoende professorer i ekonomi. De skulle alltså granska
kostnadsredovisningarna och vid behov komplettera dessa med en egen
skrivning som skulle ingå i den slutliga propositionen. Och allt detta i syfte
att få ett bättre beslutsunderlag till glädje för samtliga medborgare i vårt
land.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Vi övergår nu till panelen och jag hoppas och räknar med att vi efter det
skall få tid till ett par, tre inlägg från golvet.

Vem i panelen vill börja? Ja, Lidbom vill och Nordskov-Nielsen vill och
Sevón vill och Luterkort vill. Jag tror Carl Lidbom får vänta något, jag
börjar i stället från höger, Luterkort.

Advokat GÖRAN LUTERKORT, Sverige:

Ja, jag skulle ville vilja knyta an litet till Tarras-Wahlberg. Det är ju två
poler som står emot varandra här. A ena sidan Tarras-Wahlberg, som går
så långt som att döpa sin bok till "Lagstiftning till döds", vilket naturligtvis
på sitt sätt är en stor överdrift, å andra sidan Carl Lidbom som menar att
den ymniga lagstiftningen är nödvändig för att hålla profithungriga och
känslokalla och skurkaktiga företagare på mattan, och det är naturligtvis en
grotesk och än värre överdrift åt andra hållet. Det är klart att det är riktigt
som Carl Lidbom säger, att näringsfriheten inte är någon mänsklig rättighet
av samma valör som de som vi brukar kalla de fundamentala mänskliga
rättigheterna, men näringsfriheten är i alla fall en frihet som vi har lärt oss
att respektera, om inte annat så av rent pragmatiska skäl. Vi måste ju ha ett
näringsliv som kan föda oss för att bilda bas för det samhälle som inte minst
Carl Lidbom vill ha.

Men nu är det ju på det sättet att en mycket stor del av den, så att säga,
privata nationalprodukten frambringas, som Tarras-Wahlberg också säger
så riktigt, av små och medelstora företag. Jag tror att man skall ha varit,
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som vi advokater ofta är, rådgivare åt sådana företag, ledare och tjänstemän
och även arbetare i sådana företag, för att förstå vilken oerhörd vånda och
plåga det kan vara för dessa människor att behöva ägna en kolossal massa
tid åt vad de med rätta ofta uppfattar som fullständigt improduktiva upp-
gifter, vilka är en följd av den här oerhört omfattande regleringslagstiftning-
en som vi har. De som har stiftat dessa lagar är till stor del löntagare som
inte har varit i närheten av de ansvarsställningar som de här företagarna
sitter i. Jag tror att det finns för litet fantasi och för liten inlevelseförmåga
hos våra politiker och andra som sysslar med lagstiftning för att riktigt förstå
hur mycket varje sådan här ny reglering marginellt betyder på skuldrorna
hos den som skall administrera och sköta det här. Han tycker ofta också att
han fyller uppgifter som egentligen borde åligga staten. En hel tjänsteman
kan vara avdelad för uppgifter som ur näringslivets synpunkt, företagets
synpunkt, är fullständigt improduktiva.

Om man vill bekväma sig till att inse detta och försöka leva sig in i deras
situation, som dignar under den här lagstiftningen, kan man inte tycka att
det är så förfärligt uppseendeväckande när Tarras-Wahlberg diskuterar
metoder att bromsa lagstiftningstakten. Jag har litet svårt att dela Carl
Lidboms upprördhet till exempel över förslaget att man skulle kunna införa
vissa fördröjningsmekanismer mot lagstiftning som ytterligare inskränker
näringsfriheten. Det kan inte vara någon risk för att sådana fördröjningsme-
kanismer skulle hindra snabba insatser från statsmaktens sida när stora
samhällsintressen står på spel. Det finns ju möjligheter att lösa det med
olika undantagsregler och fullmaktsbestämmelser. Invändningarna på den
här punkten från Lidboms sida gör intryck av den obotfärdiges förhinder.
Näringslivet i en högindustrialiserad stat måste naturligtvis vara på många
sätt reglerat. Det inser naturligtvis jag också och det inser vi alla men det
finns anledning att ha en presumtion emot ytterligare lagstiftning. Det finns
anledning att tänka sig för varje gång man skall lägga ytterligare en börda
på den åsna, vars rygg ofta är nära att knäckas av den här lagstiftningen.
Det är inte för mycket begärt av lagstiftarna.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Jag ger nu ordet till Carl Lidbom som också är på högerflygeln, men bara
vid bordet sett från salen, om han vill tala-nu?
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Riksdagsledamot CARL LIDBOM, Sverige:

Jo, för all del. Jag förstår att du har lagt upp det här, Sten, så att du tar fram
mina motståndare i grupper och sedan när den första gruppen har talat i en
timme och en kvart så skall jag nu på fem minuter bemöta detta. Jag får väl
göra mitt bästa även om utgångsläget är något otacksamt.

Ja, eftersom det inte går att få någon sådan där alldeles strikt logik i
anförandet så kan jag likaväl börja med Anitha Bondestam, börja med
skönheten. Du tog upp den mycket väsentliga frågan om röda gubbar och
hade två invändningar mot vad jag hade skrivit. Det ena var att lagstiftning
om röda gubbar hör till kommunikationsdepartementet. Det var fel att
skälla på Håkan Winberg för att röda gubbar inte hade försvunnit. Men
som hovrättsjurist har du väl lärt dig att läsa noga innantill. Vad jag
påpekade var, när Winberg fick frågan om han kunde nämna en enda av
alla socialdemokraternas usla lagar som han vill upphäva, så nämnde han
röda gubbar; det vill säga en lag som inte tillhörde honom som nybliven
justitieminister att befatta sig med. Din andra invändning var att socialde-
mokraterna, när du försökte bli av med den här lagstiftningen om röda
gubbar, som en man tryckte på fel knapp. Ja, du ramlade ju in i politiken av
en tillfällighet och ut rätt snabbt, så du har kanske den föreställningen att
det går till så i en riksdagsgrupp, en politisk grupp på ca 150 personer, att i
alla de hundratals och tusentals frågor som den gruppen har att behandla i
riksdagen så tycker alla 150 alldeles lika, och disciplinen skall vara total. Så
är det inte riktigt, och det kan jag väl bekänna att jag har en från mitt partis
majoritet avvikande uppfattning om röda gubbar. Hemskt men faktiskt
sant.

Sedan till nästa förutvarande statsråd, herr Håkan Winberg. Du gjorde
mig besviken tyvärr på två sätt. Det ena när du själv raskt karaktäriserar dig
som tillhörande den ociviliserade konservatismen, det tror inte jag. Jag tror
inte att du är en rå och naken och brutal anhängare av manchester-
liberalismen. I varje land, i Sverige lika väl som i England, finns det olika
schatteringar av konservatism. Ta England till exempel, där är det ju klara
skillnader mellan den humana och humanistiska konservatism som arbets-
marknadsministern Prior eller utrikesministern lord Carrington företräder
och den rätt reaktionära och vulgära specerihandlarkonservatism som Mar-
gret Thatcher företräder. Jag räknade dig till den förra kategorin och jag
hoppas att jag inte hade fel.

Det andra som gjorde mig besviken där är att du lärt för mycket av din
partiledare i fråga om debatteknik. Gösta Bohman kan aldrig starta en
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debatt utan att börja recensera motståndarnas utseende och klädsel, tempe-
rament, karaktär och begåvning. En stor del av ditt anförande upptog att
tala om hur otäck jag var, hur polemisk och illasinnad jag var och vilka
hemska standpunkterjag förfäktar i min artikel. Sedan gick du över till att
beskriva dina egna ståndpunkter som företrädande allt civiliserat och vettigt
över huvud taget. Till exempel att du först påstår att jag anklagar företagen
för att bära sig så busaktigt åt att de provocerar en massa frihetsinskrän-
kande lagstiftning. Nej, jag har påpekat det självklara faktum att om man
över huvud taget inför några lagar som begränsar arbetsgivarens rätt att
anta och avskeda arbetskraft, om man över huvud taget inför några lagar
som begränsar hans möjligheter att göra vilka som helst utsläpp av gifter i
naturen, är det naturligtvis en inskränkning i arbetsgivarens frihet. Vi alla
är mer eller mindre med på att sådana inskränkningar är nödvändiga, men
för dig blir detta att jag beskyller företagen för att vara skurkaktiga och att
du i stället företräder uppfattningen att man måste ha en avvägning mellan
olika intressen helt förnuftigt och klokt. Jag menar att en debatt på de
villkoren går över huvud taget inte att föra.

Sedan förvånar mig, om jag skall försöka hinna med åtminstone en tredje
person, den gamle vördade professor Per-Olof Ekelöf. Han kommer mig att
känna mig här som ungefär på aktiespararnas riksförbund när jag debatte-
rar löntagarfonder med dem. Det är på ett sätt upplivande att en professor
kan bli så otroligt politiskt polemisk. För vad var det han förkunnade för
oss? Ja, för det första har han tagit illa vid sig över att jag inte var imponerad
över de borgerligas fögderi de gångna fem åren. För det andra bedömde jag
dem fel och orättvist därför att de borgerliga var ju inte regleringsivrare som
socialdemokraterna utan ville att dessa omställningar som blir nödvändiga i
svenskt näringsliv till följd av kriserna, utslagna basnäringar och sådant,
dem skall marknadskrafterna lösa och inte några byråkrater som gör det
krångligt och dåligt och snett. Ja, men snälla professor Ekelöf, var det inte
en fantastisk beskrivning av vad industriminister Åsling har uträttat under
sina år som industriminister. Jag känner inte till någon människa på den
posten eller annan liknande post, som ingripit så mycket i näringslivet, öst
ut så mycket pengar på dåliga företag, förstatligat så många företag. Aldrig
under 44 år har socialdemokraterna förstatligat till närmelsevis lika mycket
som herr Åsling. Det var det som herr Ekelöf beskrev som det borgerliga
evangeliet om att marknadskrafterna skall lösa problemen. Förlåt, profes-
sorn, att jag blir på denna punkt partipolitisk, men hela professorns inlägg
var ren och ovetenskaplig partipolitik från början till slut.
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Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Ja, det var väl knappast hovrättsrådet Lidbom, utan riksdagsmannen och
politikern, men tack. Nu går vi över till panelens andra flygel, professor
Nordskov-Nielsen.

Professor LARS NORDSKOV NIELSEN, Danmark:

Forholdet er vel det, at der i denne diskussion — i hvert fald som den hidtil
er ført — bliver ringe plads til drøftelse med de retssikkerhedsproblemer,
som foreligger hvis man erkender som et udgangspunkt, at det er sandsyn-
ligt, at en regulering af det omfang, vi har i øjeblikket, fortsat må oprethol-
des.

Der er kommet nogle bemærkninger, som jeg godt vil kommentere.
Udsagn om betydningen af, at man forenkler lovgivningen og forbedrer

informationsvirksomheden omkring nye love, bliver ofte vældig forenklede i
forhold til de praktiske muligheder, der foreligger.

Men jeg vil godt — måske har Eckhoff allerede berørt det — fremhæve, at
der nok er noget retsteknisk helt forkert i vor måde at konstruere love på.
Der er en tendens til at lade love være formålsorienterede. Som følge heraf
kommer de vanskeligt ind i adressaternes begrebsverden, som snarere er
objektorienteret. Den, der ejer fast ejendom, er interesseret i, hvad der
gælder om dispositioner over fast egendom, og det skal han så hente i en
flerhed af love bestemt af forskellige typer af formål, som naturfredning,
miljøbeskyttelse, rationering af jordens anvendelse og så fremdeles. Noget
andet, der i høj grad påvirker lovstoffets udformning på en uheldig måde er
den ministerielle ressortsfordeling; forskellige ministerier følger forskellig
praksis både i lovudformning og i valg af administrativ struktur. Jeg tror,
der er et fantastiskt stort behov for, hvad man kunne kalde en helhedsorien-
tering af lovgivningen, og det fører mig over til en anden bemærkning, jeg
godt vil prøve at få plads til her.

De har været talt en hel del, og er det også i diskussionsoplægget, om en
ændring af lovforberedelsen og lovgivningsproceduren. Jeg kan være enig i,
at ønsket om at begrænse ændringstakten i love kan tale for at overveje
grundigere lovforberedelser og måske i højere grad vende tilbage til tradi-
tionelle udvalgs- og kommisionsbehandlinger. Men jeg vil godt i denne
forbindelse gøre en bemærkning om det, jeg før kaldte helhedsorientering af



Frihet, rättssäkerhet och effektiv samhällsstyming 455

lovstoffet. Jeg tror ikke selv meget på betydningen - i hvert fald set med
danske erfaringer — af etablering af et permanent, generelt lovråd. Men jeg
tror faktisk meget på, at lovstof kunne forenkles og konsekvent udformes i
højere grad, hvis man havde nogle organer — om man vil — nogle sektorlov-
råd, der lige som kunne helhedsorientere bestemte områder af regulerings-
lovgivningen, socialretten, erhvervsretten, skatteretten, miljøretten. Mange
inkonsekvenser og unødige komplikationer kunne bearbejdes.

Om informationsvirksomheden skal jeg kun sige, at det simpelt hen burde
accepteres som et led i enhver lovgivningsprocedure, at en struktur for
informationen om de pågældende lov var vedtaget. Jeg er i og for sig enig i,
at man skal passe på ikke at overvurdere betydningen af lovinformation,
hvis man derved alene sigter til en information, der gives i forbindelse med
lovens gennemførelse. Det centrale er etableringen af løbende informations-
virksomhed, og denne bør have sin placering i den fremtidige administrative
struktur for lovens gennemførelse.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Vem av paneldeltagarna vill nu ha ordet? Ragnhildur Helgadóttir, var så
god.

Fhv. altingsledamoten, cand. jur. RAGNHILDUR HELGADOTTIR. Island:

Jeg skal fatte mig meget kort.
Der var forresten et og andet, jeg gerne ville have sagt, men jeg har lyttet

til vor diskussion, som efter mit synspunkt er en lille smule på afspor. Det
skyldes, at der slet ikke i alle vore lande er en umiddelbar sammenhæng
mellem lovgivningstakten eller mellem mængden af love på den ene side og
retssikkerheden, friheden og samfundsstyrelsens effektivitet på den anden
side. Det kan naturligvis være et tilfælde under specielle politiske forudsæt-
ninger, som man hører på diskussionen, at der er tilfælde her i vort kære
værtsland. Men i et forum af nordiske jurister synes jeg, det er en større
fristelse at holde sig til diskussionen om indholdet af lovgivningen og den
måde, lovgivningsarbejdet er udført på. Også at klare skillelinjer mellem
lovgivningsmagten og forvaltningen ville være af stor nytte for alle disse mål,
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vi har for øje, og jeg kan ikke undgå at nævne den anskuelse fra min side, at i
disse henseender synes jeg, at det mest nødvendige er: En forstærkelse af
parlamenterne må ikke ske i deres magt — de har magten — men i den
måde, de udøver magten på; så det gælder snarere forstærkelse i sagkund-
skab, således at loven kan udføres på den måde, at den enkelte borger både
kan vide og forstå og rette sig efter den, uden at det går ud over friheten.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige: Så är det Leif
Sevóns tur.

Lagstiftningsdirektör LEIF SEVÓN, Finland:

Jag vill komma med tre kommentarer. För det första, jag tror att den här
diskussionen har varit värdefull, åtminstone för det yrke jag utövar. Det är
klart att det finns möjligheter att åstadkomma förbättringar om man i
utredningsdirektiv kräver att man skall påvisa nödvändigheten av lagstift-
ningen och inte bara redovisa ett alibi för att lagstifta. Man skulle få fram
alternativ till lagstiftning, också alternativ under hot om lagstiftning, någon-
ting som ju har förekommit på senare tiden och som väl inte är en så galen
väg. Man borde också redovisa möjligheterna att nå ut med information om
lagstiftningen vid tillkomsten och senare. Jag tror visserligen att de männi-
skor som används i utredningar, och för den del jurister som sådana, är föga
ägnade för allt. Man skall redovisa vad allt kostar. Jag tror detta är väsent-
ligt och att förbättringar kan åstadkommas.

Den andra kommentaren gäller det nordiska lagstiftningsarbetet. Jag tror
att det är riktigt som Carl Lidbom har sagt att det används också som ett
politiskt slagträ. Det är klart att det finns remissinstanser som hänvisar till
det nordiska lagstiftningsarbetet när det råkar falla dem på läppen men som
låter bli att göra det om man inte direkt kan hämta någonting som talar för
ens egen ståndpunkt. Det är helt legalt men man må vara på det klara med
att den som bedömer remissutfallet först kommer att småle och sedan
kommer att bli rätt bekymrad för vilken förankring det nordiska lagstift-
ningssamarbetet sist och slutligen har. Jag tror att man inte heller skall
hävda att det nordiska samarbetet är en metod att fördröja lagberedningen.
Det är ett samarbete där man under usla villkor åstadkommer betydande
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resultat. Jag känner inte till lösningar från någon del av världen där man på
en-dagsmöten når enighet i stort sett om formulering av hela lagtexter, men
det gör man i det nordiska samarbetet.

Frågan är om det finns politisk vilja att åstadkomma nordiskt enhetliga
resultat. Vill man det så finns det, såvitt jag kan förstå, fa hinder för
ytterligare nordisk rättsenhet.

Den tredje synpunkten jag tänkte ta upp var någonting som Anitha
Bondestam nämnde. Hon sade att det inte är politikerna utan tjänstemän-
nen som initierar lagstiftningen, och det betyder ju att det finns ytterligare
ett förbud att gå inte bara mot röd gubbe, utan också att gå emot blå, grön
eller vilken politisk färg gubben eller gumman för tiden kan ha. Om det är
tjänstemännen som bestämmer vad som lagstiftas, då är det naturligtvis en
brist i den politiska styrningen av hela utredningsapparaten och lagbered-
ningen. Men jag är inte lika övertygad som hon och Carl Lidbom att all
mänsklig godhet finns samlad hos politikerna, även om vi har den största
respekt för dem. Jag är inte säker på att en politiker som ställs inför
möjligheten att skära lagrar på den politiska berg- och dalbanan kommer att
avstå från ett lagstiftningsprojekt bara för att det är inte absolut nödvändigt
att lagstifta. Får vi en effektivare politisk styrning så får vi en hel karusell vid
varje regeringsbyte, där vi förnyar inte bara det som är nödvändigt utan
mycket annat också. Det är min tro men den är förhoppningsvis felaktig.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige: Och så till sist
Torstein Eckhoff.

Professor TORSTEIN ECKHOFF, Norge: Nej, jag avstår.

STEN RUDHOLM: Vi hade gärna velat höra vad du har att säga, men du skulle
behöva längre tid än vad vi nu har till förfogande. Vi skall försöka hinna
med en omgång inlägg från åhörare och vi kan hålla på kanske en kvart—en
halvtimme till. Men de som nu far ordet skall veta att de får försöka klara sig
på 3—4 minuter. Jag har fått ett skriftligt inlägg från kontorschef Öyvind
Knudsen, från Danmark, men det tar längre tid. Kan kontorschefen sam-
manfatta på 3 —4 minuter så vore det bra. Han avstår.

Jag ger då ordet till professor Jacob Sundberg, men, beklagligtvis, under
samma hårda villkor.
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Professor JACOB SUNDBERG, Sverige:

Det är alltid spännande när Calle Lidbom skall inleda. I muntlig framto-
ning företräder han den mest älskvärda nobless under det att han i skrift kan
vara som ett rytande lejon. Jag vill här nog uppehålla mig vid lejonets
rytande för det är det som jag finner mera intressant.

Jag har tillåtit mig att sprida här en liten skrift som heter "Om marxistisk
juridik" som bland annat tar upp just Lidboms omhuldade generalklau-
suler. Jag har tillåtit mig att dedicera den till Calle för att jag trodde det var
enda sättet att fa honom att läsa den ordentligt.

Jag har nämligen noterat att lejonet inte riktigt läser allt i mina skrifter,
till och med när han citerar ordagrant så övas en väldig censur till exempel
vad gäller författaren. I Lidboms rapport hedrades jag med ett sådant
citerande, men beträffande vem som hade skrivit det så uteblev omnämnan-
det. Eftersom artikeln gav en kritisk revy av Lidboms lagstiftaridéer lat jag
då distribuera den här. Den fick rubriken "De små drabbas". Jag har inte
själv satt den rubriken, men jag har tillåtit mig när den nu i alla fall är satt,
att supplera den med litet klipp om den socialistiska lagstiftningen som
skapade vår största brottsvåg som vi över huvud taget har haft, nämligen de
10000-tals som måste lagforas för att de fatt för mycket bostadsbidrag.

Jag undrar varför Calle Lidbom inte nämner mig vid namn utan bara
karaktäriserar mig med orden "med uppenbar hemvist ute på högerkan-
ten". Den beskrivningen har ingen saklig relevans, lika litet som utfallen
mot ociviliserade motståndare. Nu är det i och för sig på det viset att
kommunisterna i sin darwinism och sin kulturoptimism anser sig företräda
en högre civilisation än sina motståndare och det gör det i och för sig relativt
logiskt att tala om motståndarnas ociviliserade läror och det obehagliga
sällskapet och så vidare. Men syftet med den här tekniken, som har ett
bredare svep, är en något annat. Detta är ett invektiv som har till syfte att
stoppa en saklig diskussion.

I den socialdemokratiska rörelsen är sådana här invektiv ganska ofta
brukade för att hindra debatt. Det mest berömda exemplet var när Lidboms
partibroder Olof Palme kallade en svensk affärsman för fascist för att slippa
debatt. Det var Håkan Gergils som hade spräckt Volvos Norgeavtal.

Att det spräcktes är någonting som jag personligen beklagar. Men Palme
stödde Norgeavtalet, och den svenska televisionen ville ha en debatt mellan
Gergils och Palme. Då sade Palme: "Jag diskuterar inte med fascister!"
Men eftersom han sade detta under pågående sändning (vilket inte Palme
visste), så blev Palme tvungen att be Gergils om utsäkt.
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Lidbom behagar karakterisera mig som "höger". Det är ett fasansfullt
begrepp i svensk debatt. Jag tycker att Lidbom skall be mig om ursäkt.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Jaha, vi far se vad han gör. Men nu ger jag ordet till allmänhetens pressom-
budsman, Thorsten Cars.

Allmänhetens pressombudsman THORSTEN CARS, Sverige:

Jag skall be att fa anknyta till vad den finske paneldebattdeltagaren sade, en
synpunkt som kanske har kommit litet i bakgrunden. Av Lidboms inlägg
framgår att han pläderar för stora befogenheter inom vida ramar och utan
konkret angivna gränser när det gäller lagstiftningen. Det motiveras med
rättssäkerhetens intressen: alla skall vara lika inför lagen, både svaga och
starka, arbetstagare och arbetsgivare, både borgare och socialister.

Det här stolta och utomordentligt tilltalande programmet förutsätter att
byråkraterna och domarna verkligen begagnar de stora befogenheter, för att
inte säga den enorma makt, som anförtrotts dem med oväld och opartiskhet.
Framför allt far de inte låta sig influeras av några fackliga eller politiska
intressen eller något gruppintresse av vad slag det vara må. Ty annars har
ju de facto den politiska makten flyttats över från de politiska instanserna,
som ju dock i sista hand kontrolleras av folket i val och som inte åtnjuter
oavsättlighetens privilegium, till byråkrater och domare som inte kan kon-
trolleras och avsättas av en majoritet bland folket.

Lidbom har framhållit att debatten om lagarna, friheten och rättssäkerhe-
ten i det väsentliga är en politisk debatt. Han konstaterar också att politiken
inte alltid kan hållas borta från tillämpningen av lagarna. Jag tror att han
har rätt i det, särskilt om rättstillämpningen skall ske inom så vida ramar
som han förespråkar.

Då anmäler sig nästa fråga: hur rekryteras byråkrater och domare? Låt
oss anta att högre byråkrater och domare hämtas, exempelvis, från kretsen
av tjänstemän i departement och ministerier. Då frågar man sig hur dessa
rekryteras och befordras. Vilken betydelse, positiv eller negativ, tillmäts
öppet uttalade politiska sympatier eller rent av tillhörighet till ett politiskt
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parti? Den danske justitieministern uttalade sig i förrgår till förmån för
opolitiska tjänstemän i förvaltning och ministerier. Det skulle vara intres-
sant att höra hur övriga deltagare i debatten svarar på den frågan.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Nu går ordet till regeringsrådet Gustaf Petrén med den förutsättning som
förut är angiven. Han är min nära vän så jag skulle ogärna vilja använda
falluckan.

Regeringsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Det hoppas jag också Du skall slippa, herr ordförande.
Jag hade tänkt säga något litet om det historiska perspektivet, särskilt när

det gäller civilrätten. När jag en gång i tiden började delta i nordiskt
lagstiftningssamarbete i början på 1950-talet kallades det utskott som syss-
lade med det "NUL". Det betyder inte noll utan Nordisk udvalg for
lovgivningssamarbeide. Det var sammansatt av ett antal vithåriga profes-
sorer och pensionerade domare i hög position. Jag nämner namn som Henry
Ussing, høyesterettsdommer Alten, presidenterna Castrén och Hakulinen,
vår egen Birger Ekeberg. Det var denna kategori människor som på den
tiden sysslade med avvägningen av förhållandet mellan de enskilda, mellan
starka och svaga. Man hade ända sedan det nordiska lagstiftningsarbetets
början lagt samordningsuppgiften på akademiker och högre domare som
ansågs ha den bästa överblicken för att kunna göra nödiga avvägningar.
Denna ordning accepterades av politikerna, naturligtvis därför att alla hade
en gemensam syn på behovet av nordiskt samarbete.

Detta arbetssätt fortgick fram till 60-talets slut. Sedan fick vi den om-
svängningen som är knuten till Carl Lidboms namn. Man sade då det gällde
nu att använda lagstiftningsapparaten för att snabbt omvandla samhället i
den politiska riktning som en majoritet önskade. Vi vet ju att det blev så.
Omläggningen tror jag sammanhänger till den del med socialdemokratins
utveckling. Denna kämpade först för medborgarnas politiska rättigheter och
sedan för den sociala välfärden. I början på 70-talet hade partierna kommit
fram till vad man kan kalla för den ekonomiska demokratin, alltså möjlighe-
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terna att inverka på spörsmål inom samhällsekonomin. Det krävdes då
snabbt ett fast grepp om lagstiftningsapparaten för att vrida utvecklingen i
önskad riktning.

Jag vill särskilt peka på den uppspaltning av hela civilrätten vi har fatt, i
en civilrätt som gäller så att säga i princip och en annan som gäller när den
ene avtalsparten är något som kallas konsument. Konsument, det är vi
vanliga människor när vi går och handlar eller när vi eljest sluter avtal som
privatpersoner och kommer i relation till någon näringsidkare. Man har
gjort en dubblyr av hela civilrätten på ganska kort tid. An är man inte riktigt
färdig; utvecklingen har gått långt i de nordiska länderna. Där ligger en
viktig orsak till att det nordiska lagstiftningssamarbetet bröts sönder; man
kom i otakt i de olika länderna.

Det är naturligt att när ett politiskt parti som sitter vid makten vill snabbt
ändra samhällsordningen i sitt land, då måste man skynda sig. I Norden
byter vi regering snart sagt vart oçh varannat år. Man måste då använda sig
av den makt man har. Det blir då ingenting över för det nordiska lagstift-
ningssamarbetet.

Jag vill bara tillägga en sak. I botten på den frågan vi nu diskuterar ligger
den människosyn som man har, tror man på den enskilda människans
förmåga att kunna klara sig själv eller måste man hjälpa henne med förbud?
Vi hade t.ex. i Sverige debatten om videovaldet, För mig var det naturligt
att man borde försöka lära barn att tycka illa om att se när människor slår
ihjäl varandra på ett blodigt sätt. Andra tyckte det var bättre att man
förbjöd barnen att se bilder av sådant våld. Att det bästa är att förbjuda är
alltså en väldigt utbredd uppfattning. Som Anitha Bondestam sade, depar-
tementstjänstemännen vilka bestämmer till 98 % vad som beslutas, är alla
varmt regleringsvänliga. Sådan är yrkets inneboende kraft.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Ordet går nu till professor Stig Strömholm.

Professor STIG STRÖMHOLM, Sverige:

Jag har en liten punkt som jag mycket kort skall utveckla. Det är det
häpnadsväckande förhållandet att lagstiftningen, en verksamhet som omges
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med stor helgd och uppfattas som utomordentligt viktig, är så påfallande illa
studerad med avseende på sina konsekvenser. Det är väl ytterligt få männi-
skor som vet hur lagarnas effekt i verkligheten blir. Jag tror verkligen att det
finns anledning att fundera på det. Torstein Eckhoff är väl en av de få som
har sådan kunskap inom ett större område. Man ställer sig då frågan: Vad
beror detta på? Hur kommer det sig att vi sysslar med denna verksamhet
under upphöjda former och med maximal parlamentarisk rökutveckling och
ändå vet så ytterligt litet om hur det går till s.a.s. i andra ändan? Vilka är
intressenterna, vilka har intresse av att förhindra kunskapsinhämtande?
Här antydde väl riksdagsman Lidbom att kommittéordförande och verks-
chefer naturligtvis har intresse av att pilla med sitt. Lagman Bondestam
antydde ju något liknande och hade den pittoreska idén att man skulle
anställa särskilda personer för att värna om sämre lagar. Jag trodde inte att
minikabinettet Ullstens problem låg där. Jag föreställer mig emellertid kort
och gott att även om vi jurister som funktionärer har en betydande del i
denna mörkläggning, som det i viss mån är, finns sannolikt en större skuld
hos politikerna. Det är nog så med oss andra som måste leva på våra
kunskaper och vårt arbete och inte kan leva på våra åsikter, inte har några
landshövdingestolar eller ambassader som väntar oss om vi gör oss omöj-
liga, att vi försöker prestera så gott vi nu kan. Vi är relativt lättstyrda. Jag
tror därför att politikerna får ta en tung del av ansvaret för att man inte ger
sig tid att fundera på hur lagarna slår. Det har kommit en del yttranden från
panelen i denna fråga, och det finns väl vissa skäl. Ett sådant är att politiken
har sin egen självdramatiserande atmosfär, där lagstiftning är det gamla
beprövade knepet att åstadkomma någonting som syns och hörs. Det är ju
en förhållandevis enkel procedur, den är väl inarbetad och lagstiftningen
har en karaktär av betydelsefull symbolhandling. Jag tror att det vore en
nyttig åtgärd att till lagstiftande organ i mycket större omfattning än nu är
fallet knyta samhällsvetenskaplig eller liknande expertis, så att man även på
ganska kort sikt kunde vinna kunskap om lagarnas verkningar. Jag vill peka
på ett exempel. Riksdagsman Lidbom talade om vattnet som flyter under
Paris' broar, och det tror jag att man har intresse av att fundera på. Om
man nämligen jämför svensk och fransk familjelagstiftning, var det påfallan-
de hur 1969 års stora franska reformer förbereddes med mycket omfattande
sociologiska undersökningar om människors attityder, medan de svenska
förändringarna i början av 70-talet gick så hastigt att man nästan ifrågasatte
om det fanns en bristande vilja att ta reda på hur människor såg på det. Jag
vill sammanfattningsvis dra en lans för detta, att vi jurister och framför allt
våra politiska herrar noggrannare än vad som nu är fallet verkligen skaffar
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oss resurser för att bättre klargöra de reella verkningarna av en tilltänkt
lagstiftningsprodukt.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Till anmälda talare hör advokaten Lennart Hane från Sverige. Hans anfö-
rande finns tillgängligt i skrift för dem som vill ta del av det. Jag beklagar att
tiden inte medger att han utvecklar det muntligt. Nu får de i panelen tillfalle
till avslutande synpunkter. Vi börjar bortifrån, Göran Luterkort har Du
sagt Ditt? (Ja, jag tycker det). Lagstiftningsdirektören? (Nej, tack). Profes-
sorn? (Nej, tack). Ragnhildur, var så god.

Fhv. altingsledamoten, cand.jur. RAGNHILDUR HELGADÓTTIR, Island:

Hvis jeg kunne få lov til at sige tak til hr. ordføreren for meget effektiv
styrelse af diskussionen.

Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Tack. Och så har vi till sist Carl Lidbom, var så god.

Riksdagsledamot CARL LIDBOM, Sverige:

Jacob Sundberg apostroferade mig och krävde en ursäkt för att jag hade
citerat honom utan att nämna honom vid namn. Citatet var i och för sig
korrekt men han vill veta varför jag inte nämnt honom vid namn. Vad jag sa
var att efter den första regeringen Fälldins fall klagade en besviken professor
i juridik med uppenbar hemvist ute på högerkanten över "den ofattbara
orkeslösheten hos denna borgerliga koalitionsregering som lyckades göra så
litet av sina dryga 2 år vid makten". Så har Jacob Sundberg uttryckt sig,
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men han undrar alltså varför jag inte nämnt honom vid namn. Den enkla
anledningen till det, Jacob, var att jag tyckte att det i och för sig förträffliga
yttrandet skulle ha förlorat i tyngd om jag talat om att det var Du som fallt
det.

Strömholm är litet ute på hal is när han raljerar över politiker som lever
på sina åsikter, Stig Strömholm lever gott på sin tunga och på sin penna och
det till allas vår förnöjelse; han är utomordentligt skicklig i att uttrycka sig.
Han är dessutom lärd och jag är beredd i och för sig att tilldela honom rollen
av d'Artagnan och själv axla rollen av Planchet. Men minns då att glansen
och hjältemodet var d'Artagnans men klokheten var betjänten Planchets.

Men nu ska jag inte göra Sten besviken, jag ska väl någon gång visa att
jag är hovrättsråd. Då ska jag ta upp en enda synpunkt på slutet som har
anknytning till flera inlägg här och som jag tror har en allmän porté över
huvud taget.

Tidigt i debatten anförde lagstiftningsdirektör Sevón till företagen: Vi
förstår att det är en massa lagar som besvärar er, en massa krångel och
trassel kostar er pengar. Men ta hänsyn, bete er inte så att ni framkallar en
massa krav på lagstiftning, — Samma tema kommer från annat håll och
riktas mot politikerna, till exempel av Luterkort som sade till politikerna:
Tro inte att företagen är skurkar som ni måste hålla på mattan, utan utgå
från att de kan sköta sig och stifta inte så mycket lagar. Ja, då far jag nog
säga att jag tror att lagstiftaren skall inte utgå från varken det ena eller det
andra. Göran, om Du eller jag är direktörer i ett företag, så är vår skyldighet
att förvalta det företaget i våra uppdragsgivares intresse. Är det privata
aktieägare som äger det företaget har de ju ett dominerande anspråk,
maximal avkastning. Detta gäller även på lång sikt förstås, varför företaget
bör bete sig med en viss klokhet. Då skall man inte begära att företaget
dessutom skall ta en massa samhällshänsyn eller tillämpa någon Åsling-
doktrin eller någonting sådant. Är det mest lönande att investera utomlands
även på lång sikt skall de naturligtvis göra detta. Ar det mest lönande vid en
permittering av folk att skicka iväg alla som är över 45 år skall de naturligt-
vis göra det. Man skall inte göra sig några illusioner. Det är inte företagets
uppgift att driva socialpolitik. Direktörerna är inte skurkaktiga därför att de
tillgodoser sina huvudmäns intressen, det skall de göra. Däremot finns det
också andra intressen som måste omhändertas, och det är lagstiftarens sak
att se till att de omhändertas. Därför behövs det vissa möjligheter att ha en
viss kontroll på företagen, till exempel vid permitteringar. Jag har inte för
avsikt att göra det här konkret. Vi hade under 60-talet en lyckosam ekono-
misk utveckling innefattande en stor rationalisering inom svensk industri.
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Den hade sitt pris, flera pris för övrigt, bland annat att det ledde till en stor
utslagning av arbetskraft och en indelning av arbetskraften i ett A- och B-
lag. Det gick till på det viset vid omställningarna att man skickade iväg de
som var över 45 år och sedan nyanställde inget företag dem igen. Det blev en
utslagen arbetskraft. Först skapade man förtidspensionsregler för att åt-
minstone ge dem en försörjning utan att de skulle behöva tigga socialhjälp.
Sedan insåg man att det var en ganska grym lösning. Då införde man vissa
regler som begränsade möjligheterna att välja och vraka som man ville i
sådana här permitteringssituationer. Man skulle iaktta en viss turordning
och företagen ålades att iaktta vissa uppsägningstider och sådant. Men den
arbetsfördelningen är väl helt naturlig. Utgå inte från att företagen är
skurkar, men utgå heller inte från att de kan ta på sig uppgiften att göra
socialpolitik. Samhället måste in med en rad olika lagar om inte slutresulta-
tet skall bli förbaskat grymt, det är bara ett faktum att det är så. Sedan kan
det ändå vara riktigt som många har påpekat att det förekommer en massa
dåliga och krångliga lagar. Saker kan göras bättre, javisst, och det var säkert
brister i vår organisation när vi satt vid makten. Jag tror dock ingen här
vågar påstå att det inte har varit vissa brister i lagstiftningen under de år
som har varit sedan vi lämnade regeringsmakten, men det är jämfört med
principproblemet av mindre intresse.

Jag tror att vi skall hålla hårt i det här med lagstiftningsmakten och
verkligen reservera den för viktiga uppgifter. Men vi skall icke göra oss
illusioner om annat än att det blir ett ganska starkt flöde av lagar framöver
också.

Jag tackar dig, Sten, för att du gett mig tillfälle att yttra mig här. Innan
ridån går ner för denna avskedsföreställning fick jag alltså kosta på mig ett
sista gnäggande. Jag skall väl medge att jag känt mig, tillsammans med
Jacob Sundberg och Håkan Winberg och Gustaf Petrén här, ungefär som en
cirkushäst i sällskap med andra cirkushästar. Rutinerad kanske, litet trött
och luggsliten kanske. Men nu kan det vara fárdigtravat i manegen. Det är
nog för min del sista gången jag deltar i den här debatten om lagarna. Jag
tror, att det i hög grad finns ett behov av att öppna nya fönster och släppa in
nya vindar, öppna dörrar och släppa in nya krafter att syssla med det här.
Men tack för denna debatt och det som varit i det stycket.

30-23-636
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Debattledaren, hovrättspresident STEN RUDHOLM, Sverige:

Jag satt och tänkte under debattens gång på förslag till ett ämne vid ett
kommande juristmöte: Diskussion i juridik och politik — ett dilemma för
debattledare. Nu tycker jag att det har gått hyggligt i lås ändå, och när vi så
småningom läser i tryck vad som har sagts så tror jag att vi kommer att
finna att det varit en nyttig och värdefull debatt. Jag vill tacka dem som har
deltagit i debatten och i första hand tackar jag panelen och Carl Lidbom,
referenten.


