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Indleder, professor dr. jur. BENT CHRISTENSEN, Danmark:

Emnet for vores diskussion har to sider, en forfatningsretlig og en retspoli-
tisk. Den forfatningsretlige angår spørgsmålet om, i hvilket omfang delega-
tion efter vore forfatninger er mulig.Den retspolitiske angår spørgsmålet om, i
hvilket omfang delegation er ønskelig. Bag begge aspekterer ligger imidlertid
et fælles ideal. Borgernes retsstilling indbyrdes og over for den offentlige
forvaltning skal være fastlagt i generelle, såvidt muligt præcise retsregler, som
er blevet til på en ganske bestemt manér, nemlig ved medvirken af folkets
repræsentanter i parlamentet.

Idealet er i alle vore lande søgt omsat i grundlovsparagraffer, der i detaljer
er forskellige. Vi gør derfor nok klogt i at koncentrere diskussionen om det
retspolitiske aspekt, som stort set er fælles. Udgangspunktet for den retspoli-
tiske diskussion bør nok tages i den kendsgerning, at virkeligheden ligger
ganske langt væk fra idealet. Borgernes retsstilling er langtfra altid fastlagt ved
generelle, præcise regler, som er blevet til ved folkerepræsentationens medvir-
ken. På den baggrund kan man rejse to spørgsmål. Hvordan kan det være, at et
ideal, der åbenbart ikke efterleves, kan bevare magten over sindene? Når man
har fået svar på dette spørgsmål, kan man spørge: Kan nogle af de egenskaber,
der holder idealet i live, reddes over i en virkelighed, hvor borgeres retsfor-
hold langt fra altid er fastlagt i præcise, generelle love. I det følgende vil jeg
mere detaljeret fremhæve et par af mine bud på svar på de to spørgsmål. Det
trykte vedlæg indeholder adskillige andre.

Det er to særlig vigtige grunde til idealets levedygtighed. Den vigtigste er
knyttet til selve lovgivningsprocessen. Lovgivningsprocessen er den form for
regeldannelse, der er med åben af tilgængelig af bedst afspejler «kræfterne» i
samfundet.

Den anden grund, der nok især har betydning for jurister, har sammenhæng
med, at vort nedarvede kontrolsystem, - ombudsmandskontrol, domstols-
kontrol, forvaltningsdomstolskontrol m v, kun fungerer ordentligt, hvis kon-
trollen sker på grundlag af regler som er rimeligt præcise.

Vender man sig på basis af netop disse to grunde til idealets livskraft til det
2. spørgsmål, kan dette præciseres således: Hvordan kan vi redde hhv.
regeldannelsens åbenhed og tilgængelighed af den judicielle kontrol over i den
afvigende virkelighed?

Regeldannelsens åbenhed og tilgængelighed bevares, trods delegation af
lovgivningsmyndighed, i vidt omfang ved at udnytte den pluralisme, som vi i
de vestlige lande, efter min mening med rette er stolte af. Pluralisme er ikke
bare flerpartisystem, men simpelthen en atomisering av magten især ved
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dannelsen af et mylder af organiserede grupper. Pressure Groups, Interest
Groups, osv. Ved at drage disse grupper ind i den regeldannelse, som ikke
foretages af parlamentet, opnår man en proces, der i tilgængelighed ligner
lovgivningsprocessen.

Hvis den judicielle kontrol ikke skal blive ren hensigtsmæssighedsprøvelse,
må der være et vist generelt grundlag at holde de prøvede afgørelser op i mod.
Det bedste grundlag er naturligvis rimeligt præcise regler. Men mindre kan
gøre det. De formålsbestemmelser, der findes i den meste fuldmagtslovgivning
kan danne grundlag for judiciel kontrol. Forholdet kan illustreres ved tysk
forvaltningsret. Her har man opfundet en ny ugyldighedsgrund, for nu at bruge
et dansk-norsk udtryk, som hedder Zweckuntauglichkeit, altså formålsuduelig-
hed. Forvaltningsdomstolene undersøger, om en beslutning truffet af forvalt-
ningen er egnet til at opfylde formålet. Men forudsætningen for, at man kan
gøre sådan, er naturligvis, at formålet på den ene eller anden måde fremgår af
loven.

Regeringsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Ämnet fullmaktslagstiftning kan vara en lämplig illustration till att synsätten
inte alltid är likartade i Norden. Den uppläggning som huvudreferenten givit
ämnet är från svensk sida inte alldeles lätt att följa. Det beror ju på att den
konstitutionella utgångspunkten är en annan i Sverige än i Danmark. Den
svenska grundlagsstiftaren har från början uppgivit tanken att det skulle vara
möjligt för parlamentet, riksdagen, att själv anta alla de normer som skall
reglera förhållandena mellan de enskilda inbördes och mellan det allmänna och
den enskilde.

Bent Christensen talar om en «forestilling» om parlamentet som ensamt
lagstiftande som ett gemensamt demokratiskt arv. Den svenska utgångspunk-
ten, som jag skall redovisa här, är en annan. Den svenska grundlagen, 1974
års regeringsform, bygger inte på tanken att normgivningen skulle enbart
tillkomma parlamentet. Det är, som Bent Christensen framhöll, en orealistisk
tanke. Den har också övergivits när huvudreglerna för normgivningsmakten
utformades i den nya grundlagen. Den utgår från att den normgivande
funktionen, som är en av de centrala, kanske den centrala funktionen i varje
författning, måste läggas på flera händer. Detta sakförhållande framskymtar
redan i regeringsformens första kapitel.

Nämnda kapitel handlar om statsskickets grunder. Där står det i den
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paragraf som handlar om riksdagen (RF 1:4), att riksdagen stiftar lag. Därmed
är huvudlinjen angiven. I paragrafen om regeringen (RF 1:6) heter det att
regeringen styr riket. I denna styrelsefuntion ingår, som framgår på annat
ställe i grundlagen, ett betydande mått av normgivningsmakt. Jag kommer
strax tillbaka därtill. Det står vidare i RF 1:1 att den svenska folkstyrelsen
förverkligas genom bl a kommunal självstyrelse; och denna innefattar också ett
moment av en konstitituionellt grundad normgivningsmakt (RF 1:13). Och
slutligen finns en regel (RF 1:8) om att det för den offentliga förvaltningen
finns förvaltningsmyndigheter. Även i ordet förvaltning ingår det ett visst mått
av kompetens att ge normer. Så man har alltså redan i grundlagens upptakt
fördelat normgivningsmakten mellan olika statsorgan.

Vårt ämne här handlar om delegation av normgivningsmakt. Den svenska
grundlagen har själv lagt ut normgivningsmakt på de nämnda fyra enheterna.
Härutöver finns det på andra ställen i grundlagen ett system för regler om hur
normvigningsmakt får delegeras från en makthavare till en annan makthavare.
Jag går förbi de talrika detaljreglerna om delegation av normgivningsmakt från
riksdagen till regeringen i regeringsformen och talar mera allmänt om delega-
tion av normgivningmakt. Sådan delegation kan ske från riksdag till regering
men också på vissa punkter från regering till olika förvaltningsmyndigheter.
Därjämte kan delegation ske till kommunerna. I den svenska grundlagen
använder vi ordet lag som ett formellt begrepp för att beteckna en av riksdagen
antagen norm. Vi har så ordet förordning, angivande en norm som har antagits
av regeringen. Vidare finns det föreskrifter på lägre nivå i form av kommunala
stadgar och planer m m. Med den sammanfattande termen norm förstår jag
över huvudtaget föreskrifter med generell innebörd.

Reglerna om delegation finns i regeringsformens åttonde kapitel, som
handlar om normgivningsmakten. Grundlagstiftaren hade stora ambitioner när
det gällde att exakt fördela normgivningskompetensen. Därom fanns intet i
1809 års gamla regeringsform, men under dess långa giltighetstid hade i praxis
utbildats ett mönster som nära följde de ideal som Bent Christensen inled-
ningsvis redovisade. Vid tillkomsten av den nya grundlagen ville man över-
sätta denna praxis till detaljerade grundlagsregler, som skulle binda statsmak-
terna framöver.

Systemet innebär kort sammanfattat, att man har ett s k obligatoriskt
lagområde där huvudprincipen är att riksdagen skall besluta normerna. Regler-
na återfinns i tre paragrafer som är centrala (RF 8:1-3). Den första handlar om
att avvikelser från de grundläggande fri- och rättigheterna skall göras genom
lag, dvs genom beslut i riksdagen. Nästa paragraf (RF 8:2) stadgar att i princip
är reglering av förhållandet mellan medborgarna inbördes ett ämne för lag. Om
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staten vill ingripa familjerättsligt eller avtalsrättsligt eller eljest på de områden
där rättshandlingar ingås mellan en enskild och en annan enskild, skall
lagformen användas. I den tredje paragrafen (RF 8:3) regleras på motsvarande
sätt normgivningen för de situationer, som rör förhållandet mellan den enskil-
de och det allmänna. Här finns det dock ett mycket vitt fält för delegation (se
RF 8:7), omfattande en rad ämnen: kommunikationer, undervisning, näringsliv
etc. På dessa områden kan riksdagen överlämna normgivningsfunktionen till
regeringen, i vissa fall också till kommun, vanligvis med möjlighet för
regeringen att lämna den vidare till förvaltningsmyndigheter. Det är en ganska
vidlyftig reglering som jag inte skall gå in på här. Jag vill endast framhålla att
grundlagsstiftarenhar försökt att, från tillgängliga erfarenheter, dra upp ett
någotsånär sammanhängande system. I detta ingår att riksdagen kan i delega-
tionslag föreskriva att riksdagen skall i efterhand pröva normer som regeringen
har givit (RF 8:12). Riksdagen kan således förbehålla sig att kontrollera hur
regeringen som delegat har utövat sin genom delegation erhålna normgiv-
ningsmakt. Och riksdagen har dessutom alltid kompetensen att gå in och ge
normer på ett område där normgivnngsmakten delegerats, om den så skulle
önska (RF 8:14).

Intressantare är kanske att regeringen har en i grundlagen direkt given
normgivningskompetens, och det på två punkter. I alla de hänseenden där inte
grundlagen har förbehållit riksdagen någon bestämd normgivningskompetens,
har regeringen sådan kompetens, den s k restkompetensen. Det andra området
för regeringens normgivningsmakt är kanske det som i praktiken ger den
största tillämpningssvårigheten. Det gäller regeringens allmänna kompetens att
meddela förskrifter om verkställighet av lag. Regeringen får inte finna på
någonting nytt enligt denna regel, endast fylla ut den ram som lagen ger. Det
finns mycket att diskutera på denna punkt. Tag t ex en vanlig avtalsrättslig
bestämmelse i köplagen, innehållande att om särskilda förhållanden råder
köparen får en förmån som han efter huvudregeln normalt inte har. Får i detta
läge regeringen utfärda en förordning som anger vilka särskilda förhållanden
som kan föranleda att undantagsbestämmelsen blir tillämplig? Svaret är nej.
Det är domstolarna som i sina avgöranden får bestämma vilka särskilda
förhållanden som bestämmelsen åsyftar. Men gränsen är här flytande. Hur
långt regeringen kan ingripa med föreskrifter av tillämpningskaraktär är ofta
oklart.

Frågan kommer ofta upp på skatteområdet. Vanligt är att en skatteregel, i
och för sig kanske nog så detaljerad, trots allt är i behov av tillämpningsföre-
skrifter på en eller annan punkt. Att meddela dessa delegeras då av regeringen
till en central myndighet, riksskatteverket. Denna skickar ut allehanda tillämp-
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ningsföreskrifter som blir lika bindande som lagen själv. Det kan då uppkom-
ma problem om föreskriften verkligen inte går utöver lagen och tillför något
nytt. Verkets tillämpningsföreskrifter får inte lägga på den skattskyldige någon
ytterligare beskattningsbörda som inte följer av själva lagen. Detta spörsmål
var nyligen uppe i ett mål som gällde fastighetstaxering, där frågan blev
aktuell huruvida riksskatteverket hade gått utöver lagens bestämmelser genom
sina, efter delegation meddelade tillämpningsföreskrifter.

På detta område råder för närvarande ett visst dunkel i svensk offentlig rätt.
Centrala förvaltningsmyndigheter har för närvarande envar sina uppgifter att
enligt en av regeringen meddelad instruktion verka på det myndigheten
anvisade området. Däri anses vanligen ingå att meddela rådgivande anvis-
ningar till underordnade myndigheter om hur de skall tillämpa viss lagstiftning
och överhuvud bete sig i olika typsituationer. Har ett slag av ärenden hög
frekvens och ankommer det på många myndigheter att avgöra dessa. Kanske
en myndighet i var och en av Sveriges 282 kommuner. Då är det ofta av
praktiska skäl nödvändigt att en central myndighet ger riktlinjer för beslutsfat-
tandet. Då blir det ofta så, att det är oklart för den lägre myndigheten som får
en anvisning från den centrala myndigheten, huruvida anvisningen är en
tillämpningsföreskrift, som myndigheten är skyldig att följa, eller om anvis-
ningen är ett råd som myndigheten kan följa eller låta bli att följa efter eget
val. Det är inte så lätt för t ex kommunala befattningshavare ute i periferin att
göra dylika rättsliga distinktioner. Även våra domstolar kan ha svårt, har jag
märkt, att analysera huruvida regler som de har framför sig är av det ena eller
det andra slaget. Här finns ett relativt vitt fält där, som Bent Christensen
betonade, den judiciella kontrollen är eller i varje fall borde vara viktig.

Domstolarna i Sverige har här betydelsefulla uppgifter. Att hålla reda på
huvudlinjerna i vårt nya normgivningssystem kräver inte så litet. Det gäller att
få en överblick över förvaltningsmyndigheternas flora av föreskrifter. Ett stort
antal myndigheter har i Sverige egna författningssamlingar. De utger dessa
fortlöpande. De innehåller normativa stadganden av växlande karaktär, såsom
förut framhållits. Det kan vara allt från nytryck av själva lagstiftningen till
myndighetens från erfarenheten av egen verksamhet utgående råd.

De kommunala föreskrifterna är av skiftande slag. På de områden, där
kommunerna har en självständig beslutsrätt, kan de naturligtvis också utfärda
normer. Har kommunen ett badhus, kan den ansvariga kommunala instansen
naturlig vis utfärda regler för hur badhuset får användas av allmänheten. Sådant
faller inom den kommunala självstyrelsens ram. På andra punkter finns en
långtgående planlagstiftning som öppnar rätt för kommunerna att utfärda
normer. Ofta inom byggområdet kan regelsystemet vara stort och invecklat.

Jurist- 18
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Så långt det svenska systemet sett från konstitutinell synpunkt.
I en nordisk debatt måste vi observera skillnaderna mellan Öst-Norden

(Sverige-Finland) och Väst-Norden (Danmark-Norge-Island). Skillanderna
märks inte minst när det gäller den judiciella kontrollen som Bent Christensen
fäste stort avseende vid. Delegationssystemen varierar från land till land. Även
betreff ande offentlighetsgrundsatsen finns nyanser som är betydelsesfulla. Här
finns också en skiljelinje mellan Öst-Norden och Väst-Norden.

Jag har ombetts att kommentera inledarens framställning. Först skall jag ta
upp den allmänna föreställningen varifrån Bent Christensen utgår. Det är för
oss i Sverige inte någon «forestilling», utan rättsläget bygger på ganska
noggrant utformade regler i grundlagen som jag just har beskrivit. Det kommer
naturligtvis alltid att uppkomma en rad problem i rättstillämpningen. Utöver de
vanliga som vi är vana att möta och lösa vid tillämpning av lag blir det fråga
om tillämpning också av konstitutionell rätt. Detta blir en första svensk
kommentar.

Så något om grundtanken om parlamentet som ensam fullgörare av norm-
givningsuppgiften. Den förtjänar onekligen ett rättssociologiskt studium. Hur
går det i verkligheten till när riksdagen utövar denna sin i grundlagen angivna
normgivningsfunktion? Den som har någon inblick i lagstiftningsmekanismen
överraskas ofta av hur pass ofta folkets valda representanter inte fullt ut
överblickar vad de beslutar. Situationen i Sverige är då att, samtidigt som den
nya svenska regeringsformen av 1974 upphöjde riksdagen till ensam lagstiftare
- tidigare innehade riksdagen och Kungl Maj:t (regeringen) tillsammans
lagstiftningsuppgiften - minskades successivt riksdagens reella kompetens att
fullgöra denna funktion. Av de 349 riksdagsledamöterna saknar numera de
allra flesta kvalifikationer att rätt inse innebörden av de lagar de såsom riksdag
antar. Det är inte så lätt att vara lagstiftare när man inte har det tekniska
kunnande som behövs för att sätta in texten i ett lagförslag i dess större
sammanhang och begripa textens innebörd i olika situationer. De som har den
formella beslutsmakten förlitar sig på att andra, förhoppningsvis med större
insikter i lagstiftningsteknik, har granskat att allt som lägges för dem, är rätt
och allmänt acceptabelt.

Vi har en stor diskussion just nu i Sverige om socialtjänstlagen. Den har
varit i kraft i drygt två år och först nu ställs frågan vad den egentligen innebär.
Lagstiftaren har genom en regel i lagen utställt en allmän växel, gällande
envar, enligt vilken varje kommun har att tillse att var och en som vistas i
kommunen lever på en skälig levnadsnivå med skyldighet för de kommunala
skattebetalarna att stå för kostnaderna, om den enskilde inte själv kan betala
kostnaden härför med egna medel eller han eljest är försörjd på skälig nivå
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genom socialförsäkringen, kriminalvården eller på annat liknande sätt. Denna
regel har vittgående betydelse. I lagen har vidare införts ett system för
överklagande som innebär att landets förvaltningsdomstolar har sista ordet när
det gäller att avgöra var «skälig nivå» ligger. Enligt lagen blir det alltså
domstolar som bestämmer vad kommunen skall betala ut till de enskilda
medborgarna för att dessa skall komma upp till den standard som uttrycket
skälig levnadsnivå anger. Domstolen bestämmer alltså om det i skälig lev-
nadsnivå ingår bara svart-vit TV eller om man skall ha färg-TV för att leva på
skälig nivå. Ett annat exempel: Hur mycket skall den, som har svårt för att gå,
få åka bil exempelvis till bio eller för att gå på pensionärmöte för livet skall
ligga på skälig nivå? Härom har lagstiftaren sagt att det är den kommunala
nämnden som beslutar i första instans, med rätt för den hjälpsökande att
överklaga till förvaltningsdomstolarna, vilka därefter får sista ordet. När denna
ordning i enlighet med lagens regler tillämpats i något år, blir det plötsligt ett
våldsamt buller från de kommunala beslutsfattarna: Så var det ju inte alls
menat! De 349 riksdagsledamöter, som antog lagen och som bär ansvaret för
lagens utforming, har ännu inte yttrat sig i saken. Har de velat ge lagen den
innebörd, som nu väcker så mycket kritik?

Det ideal, för vilket Bent Christensen talade sig varm, nämligen att folket
genom riksdagsmännen skall bestämma lagarnas innehåll, kan vi alla i princip
omfatta. Men vid det praktiska genomförandet uppstår betydande svårigheter.
I realiteten kan det bli helt annorlunda. Här finns i salen åtskilliga som deltar i
lagstiftningsarbetet genom att skriva förslag till lagarna. Sedan någon högre
tjänsteman i ministeriet eller departementet godkänt ett sådant förslag går det
vidare till regeringens medlemmar, som inte har mycken tid att ägna varje
förslag. Beslutar regeringen sända det till riksdagen, blir det normalt antaget
av denna. Vad tjänstemannen satt och plitade ihop har därmed blivit folkets
vilja. Det vore intressant att granska hur stor inflytande folket i realiteten har
på det slutliga resultatet. Här behövs ingående sociologiska undersökningar.

I realiteten passerar en stor mängd lagstiftningsprodukter genom departe-
mentet, regering och riksdag utan att bli verkligen observerade av de folkvalda
som har det yttersta ansvaret för vad lagstiftningen innehåller. En orsak som
jag sade inledningsvis, är att det stora flertalet av de formellt lagstiftande har
svårighet att rätt begripa en lagtext och bilda sig en egen klar bild av ett
lagförslags verkliga innebörd.

Jag nämnde nyss socialtjänstlagen. När man som jurist fick att tillämpa
lagen för första gången och läste den, stod dess vittgående verkningar
omedelbart klara. Tydligen har de som har en gång antagit lagen inte på
samma sätt redan vid en genomgång av lagtexten, insett lagens räckvidd och
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betydelse. De har helt enkelt inte tillfullo insett vad det var de beslöt. Typiskt
är att, sedan lagen har varit i kraft ett par år och de praktiska resultaten börjar
växa fram, först då förstår man lagens innebörd, vilket var och en med normal
juridisk läskunnighet omedelbart kunde uppfatta.

Detta om folkviljans reella genomslagskraft i lagstiftningsarbetet! Det är
svårt att ha någon bestämd mening om hur man skall kunna förbättra systemet
och öka det folkliga inflytandet.

Jag kommer så till det ökande bruket av generalklausuler och av vanan att
ramlagstifta. Häri ligger ett visst mått av delegation. I och med att lagstiftaren
antar en generalklausul av vagt innehåll, överlämnar han ju till dem som skall
tillämpa klausulen att ge den ett materiellt innehåll. Lagstiftaren kan styra
rättstillämpningen, efter svensk teknik i varje fall, en viss bit genom att i
motivskrivning till klausulen, dvs i de uttalanden som föregår det slutliga
lagstiftningsbeslutet, ange hur lagstiftaren tänker sig den ungefärliga inrikt-
ningen av rättstillämpningen. Men verkligheten är som bekant lagstiftarens
värst fiende. Det kommer alltid upp massor av fall som inte har kunnat
förutses. Hur skall generalklausulen tillämpas på dessa fall?

Detsamma gäller om ramlagstiftningen. Även den övervältrar på rätts-
tillämpningen att ge lagstiftningen materiellt innehåll. Närlagen använder
orden «skälig levnadsnivå» för att ange vilka sociala förmåner en medborgare
äger utfå från kommunen och då man i motiven ger föga vägledning för
tolkningen, får domstolarna rycka in och tala om vad «skälig nivå» innebär i
kronor och ören. De får då bruka sitt eget förnuft. Exempelvis finner de då det
vara skäligt att leva något över existensminimum. Ett liv under existensmini-
mum skall ju egentligen inte vara möjligt; dock går det i Sverige att leva under
existensminimum utan att för den skull omkomma. Den skäliga nivån måte ju
dock ligga någon bit över den formella minimigränsen. Men hur mycket, det
tvingas de tillämpande myndigheterna ange. Lagen ger medborgarna en rätt att
få denna levnadsnivå. Något organ måste bestämma var den ligger.

Det har höjts röster i pressen som kritiserat lagstiftaren därför att han
undandragit sig att ange var den undre gränsen finns genom att föra in
generalklusulen «skälig levnadsnivå». Dennas innebörd borde folket, företrätt
av riksdagen, ha bestämt, inte domstolar utan direkt folkligt mandat. Men
riksdagen föredrar av olika skäl - ofta därför att man ej blir enig - att använda
sig av vaga uttryck. Därigenom blir riksdagsmajoritetens beslut något av en
delegation till myndigheter att bestämma de nödvändiga detaljerna. Är lag-
regeln vag, måste ju någon annan bestämma den exakta innebörden av denna.

Riksdagens obenägenhet att ta mera bestämd ställning har flera orsaker. Ett
viktigt skäl är bristande tid: man hinner inte med att penetrera alla tänkbara
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möjligheter. Vid olika meningar blir i det politiska livet resultatet ofta en
flertydig kompromiss. Våra demokratier har ofta koalitionsregeringar i led-
ningen. I varje fall krävs det vanligen flera partiers samverkan i parlamentet
för att anta en lagstiftning. Ju vagare lagparagrafen är, ju fler olika meningar
man kan lägga in i den, ju lättare blir det att samla en majoritet för antagandet
av paragrafen. Så kan parlamentet skjuta problemen från sig, och så får
förvaltningsmyndigheter eller domstolar ta över uttolkningen av den mångty-
diga bestämmelsen. I den svenska demokratin finns för närvarande ytterligare
en faktor att beakta, nämligen en stark tilltro till de kommunala instansernas
förmåga. Dessa förmodas begripa allting bättre än centrala myndigheter,
varför den centrala lagstiftningen skall ha ramkaraktär, för att ge de lokala
instanserna i kommunerna stor rörelsefrihet vid tillämpningen av bestämmel-
serna. Det blir då i realiteten fråga om en delegation av normgivning till lokal
nivå.

Bent Christensen redovisar också krisfallen. I tider av krig och oro med
oväntade händelser delegeras normgivningsmakt till regeringen och andra
organ för att de skall kunna möta uppkommande lägen med adekvata åtgärder.
Dessa fall kan vi gå förbi här, då de inte har så stort intresse i sammanhanget.

Vad gäller offentlighetskravet, som Bent Christensen också tog fram, är det
riktigt att normgivningen som försiggår i parlamentet framtvingar ett större
mått av offentlig debatt än vad normgivningen hos en förvaltningsmyndighet
gör. Nu skall man komma ihåg att enligt svensk ordning finns det ett stort mått
av offentlighet också hos regering, förvaltningsmyndigheter och kommuner.
Det gör att även förberedelserna hos dessa instanser för tillkomsten av normer
företas i offentlighetens ljus, om än inte i samma grad som gäller beträffande
ett lagförslag som riksdagen behandlar. Det finns alltså trots allt mycken
offentlighet kring allt normskapande hos offentliga organ, oavsett vilka dessa
är. Det är riktigt, som Bent Christensen säger, att man stundom motiverat
kravet att en viss norm bör antas av parlamentet framför allt med den ökande
offentlighet som riksdagsdebatten ger, i förhållande till offentligheten kring en
bestämmelse som kommer till vid ett slutet regeringsmöte.

Slutligen kommer jag till frågan om kontroll. Det är en sådan punkt där de
nordiska länderna har olika system. I Sverige har vi en möjlighet till kontroll
av lagstiftningen inskriven i själva grundlagen, i 11 kap 14 § RF. Där är
principen, inte att en domstol eller annan myndighet kan upphäva en lag eller
annan föreskrift, som den finner vara olaglig, utan att varje myndighet har en
skyldighet att i det aktuella ärendet sätta åsido och inte tillämpa en i och för ny
applikabel norm, om den anses stå i strid med en högre norm. Om en lag
strider mot grundlag eller om en förordning strider mot lag, skall den lägre
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motstridiga regeln ej tillämpas. Denna lagprövningsskyldighet är i svensk rätt
lagd på alla myndigheter. Även en präst som skall tillämpa en folkbokfö-
ringsföreskrift är ålagd att se till att han inte tillämpar en olaglig föreskrift.
Hans förutsättningar att göra en sådan prövning är naturligtvis relativt begrän-
sade, något som gäller ganska många myndigheter. De har svårigheter att
fullgöra denna skyldighet. Domstolarna har det också besvärligt, därför att de
inte är vana vid att pröva en lagregels giltighet. De försöker, om frågan skulle
bli aktuell, att komma undan och inte komma in i situationer där lagprövning
blir oundviklig.

Det är principiellt viktig i svensk konstitutionell rätt att denna lagprövning-
skyldighet finns. Varje myndighet får inte tillämpa andra föreskrifter än sådana
som tillkommit i riktig ordning och som har ett innehåll som inte strider mot
en högre norm. Denna skyldighet skall iakttas ex officio. Vårt system skiljer
sig från övriga nordiska länders. I Väst-Norden består kontrollmöjligheterna i
en ren judiciell kontroll utövad av domstolarna och framkallad endast efter
särskild talan av berörd part. I den Öst-Nordiska modellen är på denna punkt
som så många andra, förvaltningsmyndigheter och domstolar likställda.

I detta sammanhang gäller naturligtvis också något annat som Bent Chri-
stensen framhöll, nämligen att det är mycket svårt för en myndighet att
kontrollera om en norm följs, om normen är vag och allmänt utformad. I
Sverige finns i 2 kap 12 § RF en allmän norm om i vilka fall lagstiftaren får
göra avsteg från grundlagsskyddade rättighetsregler. Den innehåller bl a att en
avvikelse inte får gå längre än vad som behövs med hänsyn till ändamålet med
avvikelsen. Vidare får avsteget göras endast för ändamål som är godtagbara i
ett demokratiskt samhälle. Rimligtvis kan det finnas ganska stora åsiktsdiffe-
ranser om vad som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. En normpröv-
ning med stöd av dylika kontrollregler blir med nödvändighet ganska svår att
genomföra.

Till slut något om organisationernas ställning.
I svensk rätt har man aldrig tillåtit någon delegation av normgivningskom-

petens till enskilda organisationer. En annan sak är ju att dessa rent faktisk
utövar ett stort inflytande och kan påverka normgivningen. En vanlig metod är
att mer eller mindre formaliserande avtal ingås mellan det allmänna och någon
organisation. Avtalet transformeras sedan till en norm av regeringen. Vi har
t ex livsmedelspriserna, vilka styrs av jordbruksregleringen. Denna är resulta-
tet av förhandlingar mellan konsumenternas företrädare, jordbruksorganisatio-
nerna och regeringen. Förhandlingsresultaten överförs till förordningar. Mera
diskutabla exempel från detta område föreligger då regeringen tillkallade
ordföranden i en pensionärorganisation och förhandlade med denne och sedan
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förklarade att Sveriges pensionärer hade avstått från någon förhöjning av sin
folkpension därför att nämnda person gått med därpå. Dylika avtal synes
diskutabla, men det finns här en rad nyanser. Organisationerna dras ofta in i
förberedelserna för lagstiftningen men deltar inte i själva normbeslutet.

Professor dr. jur. ARVID FRIHAGEN, Norge:

Vi tok utgangspunkt i tre problemstillinger.
1. Normgivningsmakten - hvor hører den hjemme?
2. Parlamentets medvirkning når normgivning blir fastsatt av andre organer.
3. Judisiell kontroll.

1. Vi foretrakk å tale om normgivningsmakt - ikke lovgivningsmakt. Vårt
poeng var å finne et uttrykk som ikke skulle foregripe de praktiske og rettslige
vurderinger.

Vi fant det ikke selvsagt at det skulle være parlamentet som fastsetter de
normer - regler - som gjelder på de forskjellige forvaltningsområder. På
mange områder vil det i stort omfang være like naturlig etter vår statsskikk og
vår praksis gjennom lang tid at normer blir fastsatt av andre organer. En annen
sak er at det selvfølgelig må være under parlamentarisk kontroll, og med
hjemmel i og innenfor de rammer som er fastsatt i lov.

Vi trakk mao. i tvil det prinsipielle utgangspunkt som inniederen, professor
Bent Christensen, indirekte hadde lagt opp til i sin meget interessante innled-
ning. Ved valg av tittel for emnet og ved ordvalget i foredraget, kunne en få
inntrykk av dette var gitte utgångspunkter. Vi mente at det på et vis var å
eliminere litt av hovedspørsmålet.

Vi festet oss således for det første ved at det ikke var noen opplagt idé at
normgivningen skulle treff es på parlamentsplan i alt og ett. Vi var vel egentlig
i tvil om dette en gang var et rimelig utgangspunkt selv i hovedsaken. Selvsagt
måtte vi akseptere at dette nok var gamle forestillinger - men det burde vi
kunne fri oss fra.

Vi diskuterte særlig om en slik forestilling og et slikt utgangspunkt likevel
ville være på sin plass når det gjaldt saker av politisk interesse eller betydning.
Mange beslutninger om normgivning er politisk bygd opp. Men vi kom vel
nærmest fram til at vi ikke kunne trekke noe skille her. Vi kunne ikke si at
politiske beslutninger nødvendigvis skulle være fra parlamentet. Også admini-
strasjonen og regjeringen har til oppgave å skape regler og gjennomføre
politikk.
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Vårt utgangspunkt ble at det som først og fremst hørte under parlamentet
seiv å behandle var kompetansespørsmål, saksbehandlingsregler og prosedy-
rer, formålsfastsettelse og fastsettelse av hovedlinjene i normene som skulle
gjelde for de forskjellige forvaltningsgrener.

Vi vurderte så hva forskjellene og hva problemene var når fastsettelse av
normer ikke ligger i parlamentet?

Vi drøftet hva som var mest demokratisk - normfastsettelse i parlamentet
eller gjennom forvaltningsapparatet. Selv ikke her fant vi noe helt opplagt
svar. Det ble i hvert fall av flere fremholdt at det neppe er gitt at den enkelte
vil bli mer vernet ved beslutninger i parlamentet enn ved beslutninger truffet
av administrasjonen.

Når det gjelder selve beslutningsprosessen er det selvsagt at administra-
sjonen ikke gir regler på egen hånd. Det var ingen tvil om at organisasjonene
måtte trekkes inn ved høring. Dette er jo så velkjent og så fastlagt i tradisjon
og i regler i alle de fem nordiske land, at det ikke egentlig var så spennende å
diskutere.

Men vi var litt i tvil om organisasjonene s rolle, rett og slett fordi at
organisasjonene ut fra sin struktur varetar sine egne interesser - ikke alles. Vi
kan tenke oss at f.eks. landbruksministeriet sender en sak til høring til
landbruksorganisasjonene. Da kan en få regler som er preget av de rent
landbruksfaglige interesser og andre interesser som er knyttet til landbruket.
Det vil godt også kunne være andre typer interesser som i denne sammenheng
kan bli oversett.

Vårt poeng er at organisasjonene varetar egne interesser og ofte mangler
bredde. Det er derfor behov for en viss supplering av andre elementer.
Organisasjonene alene har mao. ikke tilstrekkelig bredde i sammensetning og
interesseområde - og de har på langt nær slik bredde og allsidighet som
parlamentet.

2. Vår problemstilling var at dersom det er gitt at reglene må gis av andre
organer enn parlamentet, hvorledes kan vi og bør vi da tenke oss at parlamen-
tet medvirker på et eller annet vis?

Det første var fastsettelse av rammene for fullmakten - dvs. rammen for de
reglene som skulle gis og formålet de skulle ha.

I og for seg kan en si at en bør passe godt på når en gir fullmakt til et
ministerium eller en minister, kongelig majestet eller et departement. Et nokså
selvsagt utgangspunkt er at kompetansen bør utformes slik at den ikke går
videre enn nødvendig.

Vi for vår del hadde imidlertid liten tro på at det i mange tilfeller vil være
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praktisk å lage fullmaktsreglene særlig mer presise. Ofte vil en ikke ha slikt
kjennskap til de saker som vil dukke opp, at det på forhånd er mulig å sette
meningsfulle detaljrammer. Vår vurdering var at det i praksis vil bli nødvendig
å bruke generelle formuleringer og gi forvaltningen kompetanse til å gi
nærmere presisering. Vi hadde altså ikke noen stor tro på at det vil bli så lett å
nå fram med det i og for seg prisverdige ønske at disse fullmaktene blir
presisert og begrenset.

Derimot mente vi det var ønskelig at en anga, såvidt mulig, formålet i selve
loven. Selvfølgelig er det slik at formålsbestemmelser ofte er intetsigende; det
er som pynt på kaken - det er som reklame for loven. Det sies således gjerne
at loven skal fremme den gode sunne samfunnsutvikling i alles interesser.
Dette er selvsagt både vagt og ubestemt. Likevel kom vi til, etter en ganske
inngående drøftelse, at slike formålsangivelser i lovteksten likevel har sin
verdi.

Først og fremst vil domstolene, ombudsmenn og andre som driver judisiell
kontroll, da få en viss mulighet for å si at disse regiene, eller denne
avgjørelsen, er så gal og så uheldig og så urimelig at den kan ikke være i
samsvar med formålet.

Vi diskuterte også om vi i Norge, Finland og Sverige burde følge i større
grad et mønster fra Danmark hvor folketingsutvalget i noen grad kommer inn
med forhåndskontroll. Her er således ministeren nødt til å klarere et regelsett
med folketingsutvalget på en eller annen måte før de gis. Vi kom til at dette
var en riktig tanke.

Dette har likevel en svakhet. Det er nærmest en slags lovgivning som det
ikke er noen som egentlig er ansvarlig for. Utvalgsbehandling vil være
hemmelig, og det politiske ansvar vil bli diffust når en klarerer på denne
måten.

Vi var enige i at en selvfølgelig også kan trekke inn parlamentariske utvalg
til kontroll - f.eks. ved å gjennomgå rapporter - slik som det ble redegjort for
på en så utmerket måte i innlederens redegjørelse.

3. Vi så dette siste punkt som egentlig noe problematisk. Vi mente i alle fall
at betegnelsen judisiell kontroll burde tas i videste forstand. Vi mente vi her
ikke bare burde tenke på streng juridisk tolkning og streng legalitetskontroll.
Det måtte også være plass i denne forbindelse for en viss bredere samfunns-
messig vurdering.

Vi tok her utgangspunkt i at domstolene, sivilombudsmannen og andre som
driver judisiell kontroll, må få en mulighet til å reagere der en avgjørelse er gal
- i hvert fall der det fremtrer som rene overgrepet. Selvfølgelig skal ikke
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domstolene drive politikk. Likevel må vi ta den judisielle kontroll for å være
mer enn streng lovtolkning, fordi vi må sikre et vern for borgerne og en viss
ekstra beskyttelse for å oppnå de riktige avgjørelsene som vi må ha.

Vi aksepterte her altså at en tøyde litt på de tradisjonelle prinsippene for
maktfordelingen i statssystemet og for domstolenes oppgåver. Vi må imidlertid
sterkt understreke at slik kontroll må ikles en form av - «kamufleres» ved - en
judisiell eller juridisk vurdering. Vi mente således at denne noe bredere
skjønnsmessige, samfunnspolitiske vurdering ikke bare måtte ske med stor
tilbakeholdenhet, men også presenteres med försiktighet i domsbegrunnelsen.
Jeg, for min egen del, må få tilføye at en viss åpenhet i selve premissvalget
likevel er både mulig og ønskelig.

Selvsagt var ikke alle i gruppen enig i alt og ett her. Hovedlinjene var det
likevel - kanskje litt overraskende - temmelig bred enighet om.

Afdelingschef ASBJØRN JENSEN, Danmark:

I vores gruppe indledte vi med at lægge Bent Christensens grundtese til
grund, nemlig at lovgivning som udgangspunkt bør udgå fra det folkevalgte
parlament. Vi sluttede med at drøfte, om det nu var det rigtige udgangspunkt,
og det vender jeg tilbage til. Vi gik derefter over til at se på det retspolitiske
spørgsmål, som Bent Christensen rejste: Hvilke kontrolmekanismer bør der så
indføres, hvis man nødvendigvis må delegere en del lovgivningskompetence til
andre organer? Der pegede vi på forskellige mekanismer og konstaterede vel
egentlig meget hurtigt, at de, der havde erfaringer og interesser i disse
mekanismer, var de danske deltagere. Vi var vel også mere eller mindre enige
om, at når det er tilfældet, så er det fordi det danske styre siden krigen har
været karakteriseret ved mindretalsregeringer. Parlamentets flertal kan gribe
ind ved at pålægge eller henstille og eventuelt vælte en regering, såfremt
reglerne ikke bliver udformet på den måde, som man oprindelig havde
forudsat, eller efterfølgende er kommet i tanker om, burde være gennemført
som følge af en bemyndigelse.

I lande med flertalsregeringer konstaterede vi, at der ikke er den store
interesse for hverken forudgående kontrol eller efterfølgende kontrol af, hvad
en fuldmagt vil blive brugt til. Det kan vel være spændende, og vi kom vel
ikke til vejs ende med det, om den kontrol, som parlamentsmedlemmer i et
parlament, der har en flertalsregering, sker ad andre kanaler end via henstil-
linger eller påbud fra selve parlamentet, f.eks. i form af individuel kontakt til
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regeringsmedlemmer eller lignende. Det havde vi vist ikke rigtig forudsæt-
ninger for at vurdere.

Derefter så vi på forskellige former for delegationer, nemlig hvem man
delegerede til, og vi så på delegation til regionale enheder, altså kommuner,
og vi så på noget, vi kaldte delegation til lokalbefolkningen. - Et fænomen,
som alle de nordiske lande har, navnlig inden for planlovgivningen, hvor man
har forsøgt at inddrage lokalbefolkningen direkte i høringsprocedurer. Vi
diskuterede, om det var lykkedes i en sådan grad, at man kunne sige, at det
var en succes med dette forsøg på at inddrage befolkningen direkte.

Vi drøftede delegation af regelkompetance til organisationer, og fandt vel,
at det mest almindelige var den delegation, der ligger i, at man giver
organisationer indflydelse på forberedelsen af administrative forskrifter. Altså
oprette rådgivende organer, hvor de kan høres. I Danmark er der nogle klare
eksempler herpå.

Vi konstaterede, at i Sverige var organisationsindflydelsen nok så stor, fordi
man i forvaltningsorganer, der kunne fastsætte regler direkte, havde repræ-
sentanter fra organisationer i de besluttende råd.

I Sverige er der direkte forbud imod at delegere kompetence, egentlig
regelfastsættelseskompetence, til private organisationer.

I Danmark er der vel ikke noget forbud, men en klar tradition imod at gøre
det. Det sker vel også kun i yderst begrænset omfang. Men vi mente at kunne
konstatere, at det sker meget indirekte i form af, at man lader reguleringsom-
råder stå åbne, i sikker forventning om, at de store organisationer vil fastsætte
deres eget regelsæt for enkeltpersoners virksomhed. Dette gælder f.eks.
arbejdstid i Danmark. Dette regelsæt gennemtvinges ikke med straf som vi
kender fra de offentlige reguleringer, men med sanktioner i form af manglende
beskæftigelsesmuligheder, ringere løn og lignende, som man jo kender i
organisationerne.

Vi konstaterede ganske kort, at der også fandtes en indirekte delegation.
Således nemlig hvis lovgivningsmagten fastsætter generelle, vage standarder
i lovgivningen, som udfyldes af de administrative myndigheder, først i form af
enkeltafgørelser, men meget hurtigt i form at interne regelsæt, som måske får
karakter af vejledninger, der i forhold til befolkningen får mere eller mindre
bindende karakter.

Endelig drøftede vi udgangspunktet - at lovgivning og normgivning bør
udgå fra Folketinget, - om den var rigtig. Vi diskuterede, om ikke forskelle i
befolkningsmønstre og subkulturer selv inden for små lande som de nordiske
burde føre til, at regeldannelsen burde tage højde for det, og måske i
virkeligheden fastsættes i lokalsamfundene af deres egne medlemmer. Om det
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skulle være en regional fordeling eller fordeling på grundlag af erhverv, måtte
afhænge af de lovgivningsområder, man havde i tankerne. Men det er klart, at
det var vi slet ikke enige om. Vi rejste det blot som et spørgsmål, om ikke
fremtiden måtte gå i retning af, at man lavede en langt mere individualiseret
lovgivning for bestemte sektorer og bestemte befolkningsgrupper, hvis vi
fortsat vil foretage en så detaljeret regulering af de enkelte menneskers
hverdag, som vi for tiden gør i alle de nordiske lande.

Professor dr. jur. CLAUS HAAGEN JENSEN, Danmark:

Indledningsvis må jeg sige, at vor debatform med gruppediskusioner efter-
fulgt af et afsluttende plenum medfører, at man under sidstnævnte næsten
uundgåeligt kommer til at sige noget, man har talt om under den forudgående
gruppedrøftelse. Dette være bemærket som en form for undskyldning fra min
side for gentagelser.

Både korreferenten og flere i min gruppe har rejst tvivl om, hvorvidt det er
rigtigt - som Bent Christensen - at tage udgangspunkt i, at «idealet» er
lovgivning fastsat under parlamentsmedvirken. Hvis der med formuleringen af
«idealet» forbindes et ønske om, at parlamentet altid bør deltage i udstedelsen
af generelle forskrifter, vil alle formentlig være enige om, at det er et uheldigt
udgangspunkt. Af en række forskellige grunde er det i talrige tilfælde tværti-
mod ønskeligt, at parlamentet ikke medvirker, og at regeludstedelsen overla-
des til andre instanser. Bent Christensen har imidlertid udtrykt sit «ideal» langt
mindre massivt. Hans antagelse er, at der til den almindelige lovgivnings-
procedure er knyttet en række generelle værdier. Hvor parlamentet - normalt
med god grund - er holdt uden for regeludstedelsen, opstår derfor et behov
for, at der til regelfastsættelsen knyttes andre «mekanismer», som mere eller
mindre «kompenserer» for fraværet at de goder, som er forbundet med
parlamentets deltagelse. Forstået på denne måde, er «idealet» efter min
opfattelse et nyttigt udgangspunkt og det mest nærliggende, vi som jurister kan
anlægge. Det bygger på en empirisk rigtig iagttagelse og lægger op til dels en
klarlæggelse af omfang og karakter af kompenserende ordninger og dels en
diskussion om, hvordan disse bør være.

Både i referentens oplæg og i gruppediskussionen har tyngdepunktet da også
været de mekanismer, som kompenserer for, at parlamentet ikke medvirker
ved regeludstedelsen. I denne sammenhæng vil jeg kommentere tre af de
mange mulige ordninger, der kan have en kompenserende betydning.



Fullmaktslovgivning og annen delegasjon av lovgivningsmyndighet 285

Den første vedrører organisationernes deltagelse. Nogle har set organisatio-
nernes inddragelse i regelfastsættelsesarbejdet som et middel til at afbøde de
uheldige virkninger af, at parlamentet ikke medvirker. Denne tankegang er en
smule fremmedartet for mig. Det er oplagt, at interesseorganisationerne i stort
omfang deltager i regeludstedelsen, men det vil de gøre uanset, hvad vi og
andre mener om denne deltagelses «kompenserende» effekt. Man kan måske
snarere sige, at tilbøjeligheden til at udforme vidtgående bemyndigelser i
lovene på en række felter er stærkest, hvor organisationsdeltagelsen er mest
intens. Organisationerne fremkalder således muligvis mere delegation af lov-
givningsmyndighed, end de kompenserer for delegationer, der besluttes på
andet grundlag. Vedr. organisationernes medvirken kunne det derimod even-
tuelt være en pointe fra vor side, at denne så vidt muligt bør institutionaliseres
gennem oprettelse af nævn og råd, hvorved organisationernes repræsentanter
tvinges til at argumentere for deres standpunkter i hinandens nærværelse. Som
et eksempel blandt mange på en sådan institutionalisering kan man fra den
danske arbejdsløshedslovgivning nævne etableringen af et «landsarbejds-
nævn».

Min anden kommentar angår inddragelsen af parlamentsudvalg. Flere har
plæderet for, at når parlamentet ikke selv kan være med, er det ønskeligt, at et
udvalg, som er nedsat af dette, forudgående eller i hvert fald efterfølgende
fører kontrol med udstedelse af bekendtgørelser o.l. Umiddelbart lyder be-
tragtningen bestikkende, men efter min mening er dens realisering i nogle
henseender forbundet med betænkeligheder. Hvis parlamentsudvalgene i prak-
sis alene ville holde sig til kontrol med lovbemyndigelsers udnyttelse, ville jeg
ikke have indvendinger imod deres inddragelse. Jeg frygter imidlertid, at
udvalgene i en del tilfælde vil tiltræde en regeludstedelse, som ligger uden for
en forsvarlig fortolkning af lovbemyndigelsens rammer. Noget sådant er ikke
uforståeligt. Udvalget vil primært interessere sig for reglernes politiske ind-
hold, ikke for deres lovhjemmel, som udvalget i øvrigt heller ikke har
særlige forudsætninger for at vurdere. Vidtgående inddragelse af parlaments-
udvalg kan derfor bidrage til udviklingen af en ordning, hvorefter lovgivning i
betydelig udstrækning gennemføres alene med udvalgstilslutning. Som vedr.
inddragelse af organisationerne kan medvirken fra parlamentsudvalg således
indebære en udvidelse af problemets omfang mere end en kompensation for
fravær af parlamentsdeltagelse. Dette er næppe et skræmmebillede. I hvert fald
de danske folketingsudvalg har specielt i de seneste år udvist meget stor
interesse for at tage stilling til retsspørgsmål, forstået som spørgsmål om
rækkevidden af gældende ret, og deres indsats på dette felt forekommer mig
principielt betænkelig og praktisk set ofte diskutabel.
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Den tredie mulighed, jeg vil kommentere, er den judicielle kontrol i bred
forstand. Én udvej, som har været fulgt og kan følges længere, er en
udbygning af ankenævnssystemet, som det kendes i de vestnordiske lande.
Muligheden af en konkret prøvelse af en lovbemyndigelses udnyttelse ved et
uafhængigt ankenævn, kan være en betryggelse eller - om man vil - en
«kompensation». Jeg har dog en fornemmelse af, at ankenævnene i en del
tilfælde - deres uafhængighed til trods - vil føle sig for svage til at føre en
effektiv kontrol med grænseområdet for lovbemydigelser. Skal en sådan
kontrol realiseres, må domstolene og ombudsmanden inddrages. Flere har i
min gruppe talt for en udvidelse af domstolenes prøvelse vedr. anvendelsen af
lovbemyndigelser for forvaltningen. Grænsen for domstolskontrollen bør dog
være, at denne kun kan have judiciel karakter. Inden for denne alment
anerkendte og ikke særlig præcise ramme kunne og burde domstolenes
praktiske prøvelse af lovbemyndigelsers rækkevidde intensiveres betydeligt.
De seneste års ombudsmandspraksis i Danmark fremviser flere eksempler, der
kunne være inspirerende i denne henseende.

Landsdommer HANS HENRIK BRYDENSHOLT, Danmark:

Det, der kalder mig frem, er, at man her har talt om normgivningsmagt i
stedet for lovgivningsmagt. Vi har som jurister haft en traditionel opfattelse af,
at den stærkeste samfundsstyring man har er de juridiske regler, altså lovgiv-
ningsregler eller de andre juridiske regler, som er afledet af lovgivningen. Man
har imidlertid også andre styringsmetoder: Økonomiske incitamenter, mulig-
hed for at styre igennem at bestemme indholdet af offentlige ydelser og de
muligheder, der er for påvirkning igennem oplysning og propaganda, hvor
færdselssikkerheden jo er et godt eksempel.

Nu er der rejst tvivl om, hvorvidt den traditionelle, juridiske styringsopfat-
telse svarer til virkeligheden. I virkeligheden bestemmes menneskers, og
herunder mellemliggende myndigheders, altså kommunale myndigheders
handlinger i høj grad af, hvordan man er vant til handle på det pågældende
område. Anerkendte kollegers måde at håndtere en bestemt sagstype er i høj
grad bestemmende for, hvordan man griber det an lokalt. Det vil sige, at der
hidtil har været en ganske stor lokal spredning på anvendelsen af de centralt
fastsatte regler.

Jeg mener også, at vi som jurister skal lægge vægt på, at der efterhånden fra
etnologer og andre kommer mange vidnesbyrd frem om, at mennesker har
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forskellige ønskemål til tilværelsen. Man kan tale om lokale kulturer, hvor
mennesker ønsker at leve deres tilværelse efter et bestemt sammenhængende
normsystem, som er forskelligt fra det normsystem, man ønsker at leve efter i
andre kulturer i landet. Det er klart, at et ideal, som holder fast ved, at alle
regler, i det omfang det overhovedet kan lade sig gøre, bør fastsættes af en
central lovgivingsmyndighed er i modstrid med en opfattelse af, at folk bør
have mulighed for at leve efter normsæt, som er bestemt af en kultur, som
ikke er ensartet for hele landet. Jeg ser derfor vores opgave, som jurister, ikke
så meget i at nærme os et ideal med et ensartet regelsæt, hvor vi er garanter
for, at alle får deres rettighetder i overensstemmelse med dette enssartede
regelsæt, som i at udfinde teknikker, hvorefter vi bliver i stand til, såvidt
gørligt, at skabe mulighed for, at mennesker kommer til at leve i overens-
stemmelse med mere decentralt udviklede normer, som er forudsætningen for,
at de kan opleve en god tilværelse. Det er naturligvis en betydelig sværere
opgave.

Jeg tror i virkeligheden, at meget af vor traditionelle opfattelse har bygget
på en illusion om, at regler blev efterlevet i højere grad end de faktisk gør. Der
har været meget rum for lokal differentierning. Det er en faktisk tilstand vi
skal prøve at værne.

Jeg vil altså anbefale, at man prøver at vende det juridiske ideal, som Bent
Christensen opstillede, på hovedet, og opfatter idealet som værende at skabe
mulighed for, at mennesker lever efter et normsystem, som er sammenfalden-
de med det, de ønsker at leve efter i overensstemmelse med det kulturelle
værdisystem, de er en del af.

Regeringsrådet GUSTAV PETRÉN, Sverige:

Professor Klaus Jensens inlägg uppkallade mig att än en gång begära ordet.
Han återkom till tesen att den ideala utgångspunkten måste vara att parlamen-
tet skall bestämma om all normgivning.

Jag kan inte låta den synpunkten stå emotsagd. Det är en orimlig tankegång
att all normgivning skulle vare fokuserad i ett parlament. Det är en redan från
början omöjlig uppgift. Det naturliga är, att man i landets konstitution
avgränsar de lagstiftningsområden som det är naturligt att folkrepresentationen
tar sig an och svarar för. Det blir då frågan om de centrala lagområdena.
Däremot kan det inte rimligen vara så att all normgivning, som behövs för att
samhället skall fungera, måste ha sin grund i parlamentsbeslut. Här kan man
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kanske ha olika meningar. Även den mening jag företräder bör höras här.
Det andra spörsmålet, som har diskuterats, gäller hur man skall kontrollera

att den delegerade normgivningen försiggår i överensstämmelse med den högre
normen eller med det bemyndigande som den högre normgivningsmyndigheten
givit för det särskilda fallet. Här finns det naturligtvis många olika lösningar.

Ett sätt för kontroll, som inte har nämnts här tidigare, är att man skapar en
särskild talemöjlighet i form av förhandsbesked. Den enskilde bör kunna i
vissa fall begära och få förhandsbesked om viss norm står i överensstämmelse
med den högre norm, varigenom normgivningsmakten delegerats, eller med
det bemyndigandet som givits för det särskilda fallet. Som det för närvarande
är, kommer dessa frågor upp till avgörande först i ett senare ärende. Den
enskilde måste alltså avvakta att lagstiftningen träder i kraft, att den börjar
verka, att det uppstår olika situationer där beslut fattas enligt lagen. Först då
kan han i det aktuella ärende som uppkommit resa spörsmålet om normens
lagenlighet.

Vi saknar i alltför hög grad i nordisk rätt möjligheten att få svar på frågor av
den här typen i förhand. Vi har i Sverige inom skatterätten många lägen där
man kan få förhandsbesked rörande tolkningen av en regel. Då kan en person,
som ämnar göra en viss ekonomisk transaktion, fråga en skattemyndighet om
hur denna kommer att bedömas skatterättsligt, innan han företar handlingen.
Svaret blir bindande för statsmakterna. De kan alltså inte ändra sin inställning
senare.

Jag tycker att det borde kunna finnas ett visst utrymme för ett förfarande
med förhandsbesked. Om någon betvivlar lagligheten av en kungörelse utfär-
dad av en myndighet, bör han kunna gå till en domstol och få svar på frågan
om kungörelsens lagenlighet.

Låt mig till slut ta upp den parlamentariska efterkontrollen som här fram-
hållits kunna bli en möjlighet till folklig kontroll. Jag ställer mig ganska
skeptisk till denna ordning utifrån erfarenheterna i svensk konstitutionell
praxis. Det är i och för sig alldeles utmärkt att parlamentet i efterhand studerar
hur dess lagstiftning kommit att verka och dess bemyndiganden blivit utnyttja-
de. Detta studium är en sak, en annan sak är om parlamentet skall kunna, utan
att ändra något i lagstiftningen, lägga sig i regeringens eller andra myndighe-
ters tillämpning av lagarna och av erhållna bemyndiganden. Skall något
riksdagsorgan efter verkställda förhör eller andra undersökningar äga uttala sig
om hur det anser att regeringen eller myndigheten borde ha gjort? Skall
riksdagsorganen på ett eller annat sätt, kunna ge anvisningar till myndigheter-
na om lagens rätta tillämpning?

Sverige har en lång konstitutionell tradition på denna punkt. På den s k
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frihetstiden, på 1700-talets mitt, då Sverige hade ett långt drivet parlamenta-
riskt styrelseskick, ingrep riksdagen oavlåtligen i den löpande förvaltningen.
Erfarenheterna av denna ordning ledde till en reaktion och sedan dess har
grundlagen förbjudit riksdagen att lägga sig i den löpande förvaltningen.
Denna princip upprätthålls alltjämt med stor stränghet. Om riksdagen, sedan
den antagit en viss lagstiftning och denna börjat tillämpas, blir missnöjd med
tillämpningen, äger riksdagen inte uttala sig i den formen att den förklarar att
en viss myndighet dömt fel i ett bestämt fall eller att den inte följt riksdagens
intentioner. Vill riksdagen få till stånd en ändrad tillämpning, måste den
ingripa med sin lagstiftningsmakt och anta nya regler. Genom att ändra på
bestämmelserna, kan riksdagen tvinga myndigheterna att följa sin vilja eller
åtminstone ge dem klara direktiv.

Parlamentet kan insamla material om hur en lagstiftning eller ett bemyndi-
gande har tillämpats. Det bör däremot inte vara en formell kontrollinstans som
styr tillämpningen av lagarna med uttalanden. Det är främmande för svensk
tänkande. I stället får de erfarenheter som kunnat samlas inom parlamentet
utnyttjas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Riksdagen får göra de ändringar i
lagarna som den finner erforderliga. Den kan dra in ett bemyndigande som den
finner utnyttjats fel. På dylika sätt kan den folkvalda riksdagen få till stånd den
rättstillämpning som den eftersträvar.

Professor dr. jur. ARVID FRIHAGEN, Norge:

Mine kommentarer er særlig til selve utgangspunktet inniederen tar i sin
grundige og interessante analyse.

Er det slik at det er naturlig at normgivning skjer fra parlamentet, og hvis
dette unntaksvis eller dessverre ikke kan skje, må vi vurdere hvilke trekk ved
parlamentarisk behandling vi må trekke inn?

Etter eldre tradisjon var dette et selvsagt utgangspunkt. Det er tinget eller en
eller annen parlamentarisk forsamling som gir lover og gir bestemmelser om
skatter. I hvert fall etter gammel norsk rett var dette idéen. Vi har hatt sterke
forestillinger om dette helt opp til århundreskiftet.

Kanskje er det nå naturlig å gå direkte på sak ved å spørre: Når vi har regler
som gis av forvaltningen, hvordan skal vi da ordne dette? Det er ikke noen
selvsagt norm eller noe selvsagt utgangspunkt at det skal være likt den
parlamentariske behandling. Også jeg tror at vi fort oppdager at forskjellene
blir store.
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Den politiske behandling - altså det typiske ved parlamentarisk behandling
- er at alle politiske partier er representert og kommer inn. Er det noe typisk
trekk eller noe mål for den delegerte lovgivning som skjer i ministerlene? Den
delegerte lovgivning skal dels være faglig - altså faglig teknisk - og dels være
styrt av den parlamentarisk ansvarlige minister.

Det er neppe noe selvsagt utgangspunkt at vi skal bruke den parlamentariske
behandling eller den parlamentariske balanse som en målsetting. Vi kan heller
gå rett på sak og se hvilke ulemper vi har ved det eksisterende system, og
hvordan vi kan bøte på dette systemet. Og vi får vel nesten da bare konstatere
at det er ikke så store prinsipielle betenkeligheter ved det systemet som vi har i
dag.

Det er en fastslått ordning i alle nordiske land at organisasjonene skal
trekkes inn når forvaltningen gir regler. Dette er også delvis direkte slått fast i
forvaltningslovgivningen. Problemet slik vi møter det i dag, er særlig at
organisasjonene ikke representerer alle relevante interesser og at de i praksis
nok kan gå langt i retning av bare å fremme sine egne, særlige organisasjons-
interesser.

Den spesielle danske ordning med administrativ medvirkning direkte av
folketingsutvalg kan være et mønster for oss i de andre nordiske land. Et
problem er kanskje likevel den pulverisering av politisk administrativt ansvar
vi nok lett vil få der f.eks. en forskrift er blitt «klarert» av et slikt parlamenta-
risk utvalg.

Det kan være noen botemidler som vi kanskje burde understreke. Blant
botemidlene kan det være en noe større aksept for at de som utøver judisiell
kontroll, f.eks. ombudsmenn, eller i Danmark og Norge domstolene, går ut
over den prinsipielle ramme som altså er lovtolkning og regeltolkning. Vi bør
kunne gå litt inn i de underliggende virkninger og formål. Dette må likevel
skje forsiktig, slik at en ikke bryter for sterkt med domstolenes tradisjonelle
rolle og det vi mener domstolenes rolle bør være.

Indleder, professor dr. jur. BENT CHRISTENSEN, Danmark.

Jeg er ved diskussionen idag blevet slået af en ofte gjort erfaring. Ensartede
juridiske problemer tager farve alt efter de nationale omgivelser. Svenske
opfattelser er præget af historiske erfaringer fra frihedstiden. Danske af
erfaringene fra enevælden. I det ene tilfælde har man oplevet et parlament,
som gik amok. I det andet tilfælde har man oplevet en enevælde, som man var
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meget utilfreds med. I det ene tilfælde har man derfor haft en vis modvilje
imod parlamentet, i det andet tilfælde har man set parlamentet som det
væsentlige.

Erfaringen kan illustreres ved et andet eksempel. Det, som jeg har stillet op
som idealet eller udgangspunktet, er et selvfølgeligt udgangspunkt i tysk ret.
Al tysk diskussion på dette område drejer sig om i hvilket omfang der gælder
et Gesamtvorbehalt, dvs. en regel om, at alt skal have hjemmel i lov, at
parlamentet skal være med til alt. I Frankrig er en selvstændig anordingsmyn-
dighed en fuldstændig selvfølge. Den har man levet med i praksis i hundrede
år og på papiret siden den nuværende forfatning. Det er virkelig interessant at
se, hvordan de i og for sig tekniske detaljer, som vi snakker om - nemlig
hvordan skal man lave normdannelser, som ikke er rent bureaukratiske, -
hvordan de præges af det intellektuelle og historiske miljø.

Det med det bureaukratiske fører over til den anden ting, som jeg har hæftet
mig ved i diskussionen. Arvid Frihagen sagde for et øjeblik siden, at også
lovene er bureaukratisk tilblevne, for de laves i et departement. Ja, det er
rigtigt i al fald hvis man har stærke regeringer. Men det har vi ikke i Danmark,
og der er intet, som tyder på, at vi får det. Det er derfor ikke rigtigt, at
regeldannelsen er ens ved lovforslag, og bekendtgørelse af reglementer.
Enhver fornuftig person ansat i et dansk departement udformer et lovforslag i
håb om, at det kan komme igennem folketinget. Den politiske indflydelse slår
derfor igennem på lovforberedelsen på alle de punkter, som er en del af den
politiske strid, og udviklingen i Danmark går i retning af, at flere og flere
punkter bliver en del af den politiske strid. Hvis derimod reglerne laves som
reglementer, anordninger og bekendtgørelser og lignende løber man naturligvis
også risikoen for politiske vanskeligheder, men de er ikke nær så forudseelige.
Man er hundrede procent sikker på de politiske vanskeligheder, når man laver
et lovforslag. Der laves så mange bekendtgørelser, at chancen for at slippe for
politisk vrøvl er ganske stor.

Det bringer mig til noget, som jeg tror, er et hovedpunkt. Hvis man flytter
kompetencen til at udforme regler, påvirker man normernes indhold. Normer-
ne får ikke samme indhold, hvis de fastsættes af eller i nært samarbejde med
politikere, interesserepræsentanter og lignende, som hvis de laves af andre.

Må jeg nævne et eksempel. De regler der indtil for 10-15 år siden fandtes i
Danmark om indretning af lossepladser, altså et sted hvor man deponerer
affald, var udformet af en faglig ingeniørforening. De tog hensyn til det
tekniske det økonomiske osv. De regler, der nu gælder, er fastsat af miljøvæ-
senets ansatte. Nu tages der hensyn til biologien, til økologien, til naturskøn-
hed og lignende. Det siger sig selv, at reglernes indhold ikke er helt ens.


