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Av professor, dr. juris Hans Petter Graver, Norge
Universitetet i Oslo

Når man i dag skuer ut over det offentliges aktiviteter, er det ikke lett å angi noe
kjennetegn som forener dem alle, og som er egnet til å skille dem fra private aktiviteter.
Det offentlige er en stor markedsaktør og er involvert i alle faser av økonomien fra
utviklingsarbeid, produksjon, distribusjon, transport, salg og innkjøp. Mye av denne
virksomheten drives verken på grunnlag av en særlig offentligrettslig kompetanse eller
innenfor et legalmonopol. I det følgende gir jeg en oversikt over forskjellige sider ved
offentlig virksomhet hvor man kan tale om privatrettslige former. For det første ser jeg
på organisasjonsformer. Deretter på de midler som benyttes som grunnlag for virksom-
heten. For det tredje behandler jeg samspillet mellom offentlige og private aktører, i det
private aktører brukes som deltakere i gjennomføringen av offentlig politikk.

Offentligrettslige former skiller seg tradisjonelt fra privatrettslige former på en del
vesentlige punkter. Offentlig virksomhet i klassisk forstand er underlagt politisk styring,
og samtidig underlagt rettsstatens krav i form av ”rule of law” dvs. krav til legalitet,
offentlighet og formalisert saksbehandling. Skillet mellom privatrett og offentlig rett er
ikke skarpt. Skillene mellom formene i offentlig rett og privatrett består likevel fortsatt i
legalitetskrav, krav til saksbehandling og vurderinger. Privatrettslige former er imidler-
tid ikke uberørt av krav om legalitet, saksbehandling og rettslig prøving, som for
eksempel selskapslovgivningen og lovgivning om forsikrings- og finansavtaler. Krav til
måten en virksomhet drives på, fremsettes i stigende grad ut fra hva virksomheten
omfatter og kretsen av interesser som berøres, snarere enn om den er offentlig eller
privat. De utfordringer samfunnet generelt og rettsvitenskapen mer spesielt står overfor
består i å utvikle styrings- og kontrollmekanismer til erstatning for de som følger av
generelle forvaltningsrettslige regler og av konkurransen i markedet.

Hans Petter Graver er født 1955, ble cand. jur 1980, dr. juris 1986 og har siden 1993
vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har også arbeidet i
forbruker- og administrasjonsdepartementet med regelforenkling og modernisering av
staten og vært advokat hos regjeringsadvokaten. 2000–2002 var han faglig leder for
ARENA, forskningsrådets program for europaforskning. Graver har publisert bøker og
artikler innen forvaltningsrett, europarett, rettssosiologi og rettsteori.

1. Fra velferdsstat til markedsstat

Privatrettslige former for offentlig virksomhet? Offentlig virksomhet kjenneteg-
nes bl.a. gjennom måten den adskiller seg fra privat virksomhet på. Den skjer
innenfor en styringstruktur med hele samfunnet som virkefelt, innenfor offentlige
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institusjoner og på grunnlag av særlige offentlige kompetanser. Ut fra dette skulle
en anta at en virksomhet som antar privatrettslige former ikke lenger er offentlig.
Men er det så lett ved nærmere øyensyn å se hva som kjennetegner offentlig
virksomhet? Kanskje er det heller et trekk ved offentlig virksomhet i dag at den er
”institusjonsforvirret”.1

Våre forestillinger om offentlig virksomhet er en følge av hvordan det offent-
liges oppgaver og virkemidler utvikler seg. Fra et rettslig utgangspunkt ser vi
dette som utvikling av den offentlige rett. I løpet av de seneste tiår har vi sett en ny
omvelting av forvaltningsretten. Mens midten av det tyvende århundre ga oss
omdanningen fra rettsstatens til velferdsstatens forvaltningsrett, har siste del av
det samme århundre gitt omdanningen fra velferdsstaten til markedsstaten.
Hierarkisk styring med utspring i folkevalgte organer var et sentralt kjennemerke
for velferdsstatens forvaltningsrett. Hovedtrekk ved markedsstatens forvalt-
ningsrett er desentral, bruker- og markedsorientert opptreden med uavhengige
organer som konfliktløsere.2

Denne omveltningen fører også med seg at organiseringen av forholdet mellom
det offentlige og det sivile samfunn endrer seg. Et viktig trekk ved velferdsstaten
var blandingsøkonomien og dens korporative trekk – den ”nordiske modellen” –
eller det som av Gudmund Hernes ble betegnet som ”forhandlingsøkonomien og
blandingsadministrasjonen”.3 Blandingsøkonomien består av sameksistensen av
offentlige og private bedrifter hvor det offentlige deltar i markedet for å fremme
politiske mål som distriktspolitikk, forsyningspolitikk eller fordelingspolitikk bl.a.
ved å påvirke strukturen i produksjonen. Betegnende for blandingsadministras-
jonen var organisasjonenes deltakelse og innflytelse i offentlig styring gjennom
deltakelse i styrer og råd, utøvelse av delegerte oppgaver og gjennom offentlige
høringsprosesser.4 De senere år har vi sett endringer og nedbygginger i organsas-
jonenes direkte deltakelse i forberedelse og iverksettelse av offentlige vedtak.5

Demokratisk deltakelse er også i ferd med å ta nye former både ved at forvalt-
ningen er blitt mer åpen og at kontakt etableres direkte med dem som berøres uten
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å gå gjennom organiserte interesser.6 Det er sagt at velferdsstaten omformet
grupper til pressgrupper og organisasjoner til politiske organisasjoner. I samme
ånd kan det sies at markedsstaten har omformet borgere til opinion og parter til
brukere og klienter.

Det er mange årsaker til de omveltninger som skjer. Dels er de en følge av
endringer i forholdet mellom stat og marked og en økende grad av markedsorien-
tering av samfunnet. Viktig er også den internasjonale påvirkning, ved at økono-
mien globaliseres og ved at forvaltningen påvirkes av ideer og krav fra andre land.
Hos oss er EU en viktig formidler og pådriver som er særlig viktig på grunn av
betydningen av rettslige virkemidler i den europeiske integrasjonsprosess.

Stilisert sett kan det skilles mellom offentlig og privat virksomhet langs en
rekke dimensjoner. Offentlig virksomhet bedrives på grunnlag av den særlige
heteronome offentlige kompetanse – befalingsmakten – som ikke tilkommer
private. Relasjonene mellom objekter og subjekter innen myndighetesutøvelsen,
mellom myndigheter og borgerne er vertikale, til forskjell fra de horisontale som
kjennetegner privatretten. Selv arbeidsgiverens styringsrett forutsetter jo en
arbeidsavtale hvor arbeidstakeren underkaster seg arbeidsgiverens ledelse.

Offentlig virksomhet angår normering av samfunnets ulike aktiviteter, forde-
ling av goder og byrder i samfunnet, kontroll med overholdelse av regler som
innebærer bl.a. dømmende og fullbyrdende virksomhet, samt forsvar av samfun-
net mot indre og ytre trusler. Siden også private kan normere, kontrollere, hånd-
heve og tilby sikkerhet, er kjennetegnet på at virksomheten er offentlig særlig at
den bedrives av offentlige organer i offentligrettslige former.

Offentligrettslige former skiller seg tradisjonelt fra privatrettslige former på en
del vesentlige punkter. Offentlig virksomhet i klassisk forstand er underlagt
politisk styring, og samtidig underlagt rettsstatens krav i form av ”rule of law”
dvs. krav til legalitet, offentlighet og formalisert saksbehandling. Beslutningsta-
kerne er enten demokratisk valgt, oppnevnt av valgte organer på politisk grunnlag
eller ansatt på grunnlag av objektive kriterier. Privatrettslige relasjoner bygger
grunnleggende sett på markedsaktørenes autonomi og avtalefrihet både i forhold
til hverandre og i forhold til andre. Selv om de fleste privatrettslige rettsområder
både formelt og reelt avviker fra et slikt bilde, er det likevel store forskjeller
mellom offentligrettslige og privatrettslige formers grunntrekk.

Offentlig virksomhet står til ansvar overfor representative politiske organer.
Markedet er dessuten koblet ut ved at store deler av det offentliges virksomhet har
vært formelt monopolisert. Dette gjelder ikke bare de klassiske øvrighets-
oppgaver som politi og forsvar, men har også i stor grad vært tilfellet for den store
tjenesteytende sektor som vokste frem med velferdsstaten innen bl.a. samferdsel-
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og sosial- og helsesektoren. I noen tilfelle har monopolet vært begrunnet i hensy-
net til orden og sikkerhet, i andre tilfeller i det offentliges inntjening gjennom
sportler og vederlag. Senere har hensynet til måten virksomheten utøves på for å
sikre bl.a. fordelingsrettferdighet og samsvar med andre offentlige prioriteringer
kommet til.

I dag skiller offentlig virksomhet seg ofte fra dette bildet. Befalingsmakten er
ikke lenger så selvsagt som grunnlag for lydighet. Stadig flere hevder at
effektivitet, legalitet og formell korrekthet ikke er tilstrekkelig til å kreve under-
kastelse, men at legitime er bare de beslutninger som kan aksepteres, eller i det
minste ikke forkastes, i en fri debatt.7 Offentlig ansvar og drift er heller ikke
selvsagt som grunnlag for kvalitet og rettferdighet. Tvert imot hevdes det som
regel nå at markedet er mer egnet til å fremskaffe den ønskede kvalitet med minst
mulig ressursinnsats, uten skjulte overføringer (kryssubsidiering) fra en aktivitet
til en annen.8 Offentlig virksomhet er med andre ord under press, både i retning av
legitimering i den offentlig opinion og i retning av effektivisering i markedet.
Felles for begge disse tendenser er at de trekker bort fra det klassiske byråkrati
som idealtype.

Når man i dag skuer ut over det offentliges aktiviteter, er det ikke lett å angi noe
kjennetegn som forener dem alle, og som er egnet til å skille dem fra private
aktiviteter. Det offentlige er en stor markedsaktør og er involvert i alle faser av
økonomien fra utviklingsarbeid, produksjon, distribusjon, transport, salg og
innkjøp. Mye av denne virksomheten drives verken på grunnlag av en særlig
offentligrettslig kompetanse eller innenfor et legalmonopol.

I avgrensningen av offentlig virksomhet, kan man ta et funksjonelt, strukturelt
eller prosessuelt perspektiv.9 Det funksjonelle tar utgangspunkt i om virksom-
heten er konkurranseutsatt eller finansiert over offentlige budsjetter, det struktu-
relle i organisatorisk tilknytning og det prosessuelle i tilknytningen til offentlige
beslutningsprosesser. En slik tilnærming innbyr ikke til skarpe avgrensninger. På
mange områder drives privat aktivitet med betydelig offentlig finansiering. Det
offentlige deltar på eiersiden ikke bare i regulær næringsvirksomhet, men i
betydelig grad også i aktiviteter som tjener almene formål. Politisk styring og
markedsstyring går på tvers av skiller trukket ut fra finansiering og eierskap, og er
i seg selv ofte et spørsmål om grader snarere enn enten/eller.

Skillet mellom privatrett og offentlig rett er heller ikke skarpt.10 Skillene
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7 Se for eksempel Erik Oddvar Eriksen, Hvorfor deliberativt demokrati? ARENA Working Paper
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kap. 3.
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mellom formene i offentlig rett og privatrett består fortsatt i legalitetskrav, krav til
saksbehandling og vurderinger. Privatrettslige former er imidlertid ikke uberørt
av krav om legalitet, saksbehandling og rettslig prøving, som for eksempel
selskapslovgivningen og lovgivning om forsikrings- og finansavtaler. Krav til
måten en virksomhet drives på, fremsettes i stigende grad ut fra hva virksomheten
omfatter og kretsen av interesser som berøres, snarere enn om den er offentlig
eller privat. Et ferskt eksempel finnes i det norske forslaget til lov om miljøinfor-
masjon som inneholder forslag til regler om rett til å kreve miljøinformasjon både
hos private som for eksempel jorbrukere så vel som industribedrifter og hos
offentlige organer.11

Slike forhold innebærer at selve problemstillingen ”privatrettslige former for
offentlig virksomhet” i seg selv inneholder en rekke uavklarte spørsmål. Det er til
dels uklart hva som er privatrettslige former og til dels uklart hva som er offentlig
virksomhet.

I det følgende gir jeg en oversikt over forskjellige sider ved offentlig virksom-
het hvor man kan tale om privatrettslige former. For det første vil jeg se på
organisasjonsformer. Deretter vil jeg se på de midler som benyttes som grunnlag
for virksomheten. For det tredje vil jeg se på samspillet mellom offentlige og
private aktører i det private aktører brukes som deltakere i gjennomføringen av
offentlig politikk. Avslutningsvis vil jeg peke på enkelte generelle trekk og utford-
ringer knyttet til det forhold at privatrettslige former for offentlig virksomhet
gjerne innebærer en frikobling både fra forvaltningsrettslig styring og markeds-
mekanismens økonomiske disiplin.

2. Organisering

En viktige gruppe privatrettslige former for offentlig virksomhet er bruk av
privatrettslige organisasjonsformer. Den klassiske organisering av offentlig virk-
somhet er forvaltningsorganet. I en rekke tilfeller organiseres offentlig virksom-
het utenfor denne formen. Dette er mest aktuelt når virksomheten i hovedsak
består i annet enn offentlig myndighetsutøvelse. Aktuelle organisasjonsformer er
rene privatrettslige former som aksjeselskap og stiftelser, men også organi-
sasjonsformer som er spesialdesignet for offentlig virksomhet, i Norge stats-
foretak og såkalt særlovsselskap. Disse spesialutviklede organisasjonsformene er
basert på privatrettslige selskaper, men med tilpasninger som er ansett nødven-
dige for offentlig virsomhet så som økonomisk ansvar og politisk styring.

Bruk av privatrettslige organisasjonsformer er ikke noe utpreget nytt fenomen.
Den utbygging som skjedde etter siste verdenskrig som ledd i den statlige
industripolitikken benyttet i stor grad aksjeselskapsformen som organisasjons-
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formen for det statlige engasjement, med etablering eksempelvis av Norsk
Jernverk og Årdal Verk. Også særlovsformen ble benyttet, som for eksempel lov
om Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss ammunisjonsfabrikk av 1947 og Norges
kommunalbank av 1949.

Fra slutten av 1980-tallet skjøt endringer i organisasjonsformer for offentlig
virksomhet på ny fart. Denne gang var det snakk om en ny type begrunnelse, hvor
konkurranse og markedstilpassing på så mange offentlige styrings- og forvalt-
ningsfelt som mulig ble et mål. De styringsmodeller som sto sentralt var hentet
fra privat sektor; aksjeselskap, managementtenking og konsernmodeller med
omorganiseringen av teleforvaltningen som et typeeksempel.12 Viktige trekk i
senere organisasjonsendringer har vært å løse opp i bindingene til sentrale myn-
digheter særlig for forretningsdrivende enheter samt rendyrking av organsiasjons-
former der forvaltningsmessige og kontrollerende funksjoner blir værende i
sentraladministrasjonen mens forretningsmessige deler blir skilt ut til selskap.13

Synet på hva som er en hensiktsmessig organisasjonsform for offentlig
virksomhet henger sammen med den generelle forvaltningspolitikken. I den
første tiden etter krigen vektla man teknisk rasjonalitet og effektivitet og organi-
sering for å fremme forretningsmessige og raske avgjørelser. Et skifte kom etter
Kings Bay ulykken, gruveulykken på Svalbard i 1962, som førte til regjerings-
krise i Norge i 1963. Ulykken og den politiske oppvasken etter denne førte til at
tradisjonelle saksbehandlingsrutiner med vekt på kontroll, ansvarlighet, regelsty-
re og klare ansvars- og autoritetslinjer fikk større vekt. Forvaltningsreformbølgen
som startet på 1980-tallet vektla målstyring og resultatorientering og en øket vekt
på markedet. Denne tendensen er blitt forsterket gjennom 1990-tallets liberalise-
ring og markedsorientering innenfor viktige sektorer innen energiforsyning,
kommunikasjon og samferdsel som elektrisitetsforsyning, petroleumsutvinning,
posttjenester, telekommunikasjon, kringkasting, luftfart og jernbane.

EU er en viktig pådriver i dette bildet. I utgangspunktet er traktatverket nøytralt
i forhold til spørsmålet om offentlig drift og offentlig eierskap over kommersielle
aktiviteter, se art. 295 som slår fast at ”De ejendomsretlige ordninger i medlems-
staterne berøres ikke af denne traktat” (art. 125 EØS). I den utstrekning det
offentlige driver kommersiell aktivitet eller øver innflytelse på virksomheter som
driver kommersiell aktivitet krever likevel art. 86 EF (art. 59 EØS) at konkurran-
sen ikke vris eller påvirkes i strid med art. 81 og 82.14 Samtidig er adskilte
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offentlige enheter ”virksomheter” i forhold til art. 87 slik at statsstøttereglene
kommer til anvendelse.15 Det betyr at den konkurranseutsatte delen av virksomhe-
ten må holdes økonomisk adskilt fra de offentlige budsjetter, noe som selvsagt
fremmer en markedstilpasset organisering av virksomheten. Innenfor de liberalis-
erte sektorer som samferdsel og tele har dessuten EU drevet omorganisering av
forvaltningen frem gjennom direktiver som krever avskaffelse av offentlige
monopoler og organisering av virksomhet uavhengig av offentlige myndighets-
funksjoner.16

Når det gjelder den nærmere utforming av måten å organisere offentlig
virksomhet på utenfor forvaltningen, er utgangspunktet at organiseringen skal
avspeile om selskapets virksomhet skal ivareta viktige samfunnsmessige opp-
gaver eller om det i hovedsak skal drive forretning. Hva som er en hensiktsmessig
organisering er således avhengig av virksomhetenes rolle og plass i den offentlige
politikk, og de aktiviteter den utøver. Ifølge gjeldende forvaltningspolitiske
retningslinjer i Norge (St. meld. nr. 35 1991–92 Om statens forvaltnings- og
personalpolitikk) bør ”statlig engasjement i næringsvirksomhet uten at det fore-
ligger spesielle sektorpolitiske hensyn, organiseres som aksjeselskap”, mens
statsforetak anbefales ”dersom et statlig engasjement i forretningsmessig virk-
somhet også er et virkemiddel for å realisere sektorpolitiske mål”.17

Praksis viser likevel relativt lite samsvar mellom de forvaltningspolitiske ret-
ningslinjer og valg av organisasjonsform. Et slående trekk er at særlov og sektor-
spesifikke løsninger ofte velges i større utstrekning enn de generelle retnings-
linjer ideelt sett åpner for. Årsakene til det manglende samsvar mellom generelle
retningslinjer og praktisk gjennomføring kan med Johan P. Olsen grupperes i tre:
Dels at hver store reformbølge anbefaler sin egen ”universalmedisin”, dels at de
fleste reformer som blir gjennomført er sektor- og institusjonsspesifikke og dels
at reformer sjelden fører til at gamle styrings- og organisasjonsprinsipper blir helt
fortrengt.18 Livets vitnesbyrd maner til tilbakeholdenhet med generelt å peke ut
noen former som spesielt formålstjenelige fremfor andre. Det som med sikkerhet
kan sies er at dette endrer seg over tid med nye ideologier og krav, og må ses i
forhold til de konkrete oppgaver som skal løses.
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arbejdsmarkedet; Private selskabers arbejdsformidlingsvirksomhed gøres faktisk umulig ved opret-
holdelsen af lovbestemmelser, der indeholder et forbud mod en sådan virksomhed, der er sanktione-
ret ved strafferetlige og administrative sanktioner; Den pågældende arbejdsformidlingsvirksomhed
vil kunne omfatte andre medlemsstaters statsborgere eller områder.” (premiss 38).

15 Se til illustrasjon EFTA-domstolens sak E-4/97 Norwegian Bankers´ Association mot EFTA Sur-
veillance Authority som dreide seg om Den Norske Stats Husbank og forholdet til art. 61 EØS.

16 Se for eksempel Kommisjonsdirektiv 28. juni 1990 om liberalisering af markedet for teletjenester
(90/388/EØF) art. 2 og 7.

17 Sitert fra I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis, Statkonsult Rapport 1998:21 s. 7.
18 Johan P. Olsen, Offentlig styring i en institusjonsforvirret tid, Nytt Norsk Tidsskrift Nr. 1 1998 s. 12.
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3. Virkemidler

En annen form for samspill mellom offentlig virksomhet og privatrettslige former
er der privatrettslige virkemidler tas i bruk som ledd i offentlig virksomhet. Med
privatrettslige virkemidler mener jeg her slike som kan disponeres i kraft av
privatautonomien, dvs. faktisk og rettslig rådighet over eiendom og andre privat-
rettslige rettigheter. Her står vi overfor et spekter av ulike tilfeller fra situasjoner
hvor det offentlige må dekke sine behov for arbeidskraft, varer og tjenester på
markedet, hvor det offentlige bruker sin markedsmakt til å gjennomføre eller
styrke en bestemt politikk, hvor det offentlige bruker markedet som finansierings-
og fordelingsmekanisme til der hvor offentligrettslige tiltak låner trekk fra privat-
rettslige institusjoner som avtalemekanismen. I siste gruppe faller både tilfeller
hvor avtaleformen brukes som ledd i utøvelse av myndighet overfor private og der
offentlige organer inngår avtaler med hverandre om fordeling og samordning av
oppgaver og aktiviteter. 19 I en egen gruppe faller bruk av avtaler i forbindelse med
at private påtar seg å utføre bestemte offentlige oppgaver enten det er snakk om
myndighetsutøvelse eller tjenester av almen betydning innen for eksempel helse-
sektoren, energiforsyning eller avfallsbehandling. Spørsmål knyttet til dette
behandler jeg nedenfor under overskriften bruk av private aktører i gjennomføring
av offentlig politikk.

Sett fra en rettslig synsvinkel går det et hovedskille mellom offentlig bruk av
privatrettslige former som ledd i utøvelsen av den private autonomi og som ledd i
myndighetsutøvelse.20 Hvor avtaleformen brukes som ledd i myndighetsutøvelse
er det ikke sine privatrettslige rettigheter det offentlige rår over, men sin kompe-
tanse til å utferdige pålegg eller gi fritak eller rettigheter til private. Typiske
eksempler er avtaler knyttet til bruk av beskatningsmyndighet, bevilgningsmyn-
dighet og reguleringsmyndighet og avtaler som knytter vilkår og plikter til tilde-
ling av bevillinger og konsesjoner. De problemstillinger knyttet til avtaler om
myndighetsutøvelse som særlig har vært diskutert i Norge, har vært spørsmålet
om kravet til hjemmel for å inngå slike avtaler, og spørsmålet om det offentliges
plikter skal bedømmes etter offentligrettslige eller privatrettslige regler.21 I det
følgende går jeg ikke nærmere inn på myndighetsutøvelse og bruk av avtaler om
denne, men holder meg til det offentliges bruk av ressurser og rettigheter på
markedet med grunnlag i den private autonomi dvs. den alminnelige privatretts-
lige kompetanse.
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19 Standardverket om rammene for den offentligrettslige kompetanse til å gi avtalemessige tilsagn om
fremtidig myndighetsutøvelse og til å fatte vedtak i strid med slike tilsagn er i Norge Jan Fridthjof
Bernt, Avtaler med stat og kommune, Bergen 1981.

20 Se Lena Marcusson, Avtal mellan det allmänna och enskilda i Claes Sandgren (red.) Utvecklings-
linjer inom avtalsrätten, Stockholm 1993 s. 51–64.

21 Se for en oversikt Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett, Oslo 1999 s. 229–248 med
henvisninger.
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I mange tilfelle kan det å bruke rene privatrettslige virkemidler og det å bruke
myndighetsutøvelse være alternative måter å realisere politiske mål på. Dersom
det offentlige ønsker en oppgave utført uten å gjøre det innenfor sin egen orga-
nisasjon, for eksempel å få dekket et transportbehov eller en renovasjonstjeneste
innen en region, kan et alternativ være å spesifisere oppgaven og lyse den ut på
anbud, dvs. kjøpe tjenesten av private operatører. Et annet alternativ kan være å
tilby enerettigheter i det aktuelle markedet og gi konsesjon til en aktuell kandidat,
dvs. bruk av klassisk offentlig myndighet. Konsesjonen kan tenkes gitt med det
vilkår at et visst transportbehov eller en viss tjeneste blir dekket, eventuelt kombi-
nert med offentlige tilskudd for å kompensere for den byrden som vilkåret
reprensenterer. Ofte brukes anbudsformen også i slike tilfelle, for å finne frem til
en operatør som kan dekke behovet med lavest mulig offentlig tilskudd, se for
eksempel tilfellet referert i Rt. 1998 s. 1398 Torghatten trafikkselskap som gjaldt
tildeling av konsesjon til å drive fergetrafikk.

Foruten den rettslige formen mellom det offentlige og den som utfører
tjenesten, er det forskjeller mellom de to typetilfellene bl.a. i økonomisk risiko og
ansvaret for tjenesten ovefor mottakeren. Hvor det offentlige velger å løse en
oppgave ved å kjøpe tjenester på markedet er det offentlige oppdragsgiver med
ansvar for å definere tjenestens innhold og for at tjenesten holder det lovede nivå
overfor mottaker. Viser det seg at tjenesten er utilstrekkelig for mottakerens
behov, er dette en sak mellom det offentlige og almenheten. Spørsmålet om
tjenstetilbudet er tilstrekkelig vil ofte først og fremst være et politisk spørsmål.
Den som utfører oppdraget har bare ansvar for at oppdraget slik det er spesifisert
blir utført. I det andre typetilfellet innskrenker det offentliges rolle seg til å sette
rammevilkår. Det er konsesjonshaveren som styrer virksomheten innen disse
rammene, har den fulle økonomiske risiko for den og kontraktsrettslig ansvar
overfor mottakeren.

Hvorvidt mottakeren av tjenesten må forholde seg til et offentlig organ som
yter tjenesten ved hjelp av private leverandører eller til et privat rettssubjekt som
yter en tjeneste på grunnlag av en offentlig konsesjon vil således lett få betydning
for tjenestemottakerens rettsstilling. Der det er det offentlige som leverer, vil
andre synspunkter enn rent kontraktsrettslige påvirke bedømmelsen, selv der hvor
ytelsen ytes av det offentlige mot betaling. Fra norsk praksis kan nevnes dommen
i Rt. 1991 s. 858. En mor gikk til sak mot kommunen og krevde med grunnlag i
reglene om kontraktsansvar erstattet det inntektstap hun hadde lidd ved at barne-
hagen hvor hennes barn hadde plass, måtte holde stengt på grunn av personalman-
gel. Kommunen ble frifunnet med den begrunnelse at ”Et ulovfestet objektivt
ansvar for følgene av personalmangel i barnehagene ville etter min mening bryte
med gjeldende erstatningsrett innen området for offentlige tjenesteytelser, og vil
ha konsekvenser som det er vanskelig å overskue”.22 Hvor det er et privat foretak
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22 Se nærmere Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett, Oslo 1999 s. 97.
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som står for ytelsen vil det derimot være kontraktsrettslige regler som må gjelde
for bedømmelse av ytelsens omfang, kvalitet og regularitet i den utstrekning slike
spørsmål ikke er regulert i offentlige regler.

Valg av form har også andre konsekvenser. Velges den privatrettslige veien
med å kjøpe tjenesten i markedet, blir både fremgangsmåten og valg av kontrakts-
part definert av reglene om offentlige anskaffelser. Velges kombinasjonen av
konsesjoner og vilkår faller tildeling av konsesjon utenfor de fellesskapsrettslige
regler om offentlige anskaffelser. Eventuell kompensasjon eller vederlag som det
offentlige i slike tilfeller yter for at virksomheten utfører ellers ikke lønnsomme
tjenester i det offentliges interesse skal til gjengjeld behandles etter statsstøttereg-
lene og er dermed gjenstand for melding og eventuell godkjenning av hhv.
Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan før den kan iverksettes.23

Endringer i valg av form som en offentlig tjeneste ytes i betyr ikke uten videre
at det kan velges andre arbeidstakere til å utføre tjenesten så lenge det er samme
tjeneste som ytes. Dette følger av reglene om virksomhetsoverdragelse med
utgangspunkt i EFs rådsdirektiv 77/187/EØF om virksomhetsoverdragelser, se for
norsk retts del Rt. 1997 s. 1954 om et kommunalt vedtak om opprettelse av en
skolefritidsordning som skulle etterfølge et privat drevet fritidstilbud som måtte
innstille på grunn av økonomiske problemer.24 Endringer i formen kan på den
annen side innebære at de ansatte må finne seg i at de ikke lenger har stilling i det
offentlige, se avgjørelsene i Rt. 2000 s. 2047 og s. 2058. Hovedregelen er at de
ansatte ikke kan velge å bli hos sin tidligere arbeidsgiver når en virsomhet
ovedras, men mindre endringen har så inngripende negative endringer for
arbeidstakerne at det må gjøres unntak. Etter Høyesteretts praksis er det ikke nok
at arbeidsplassene i det offentlige er tryggere fordi det offentlige generelt er en
stor arbeidsgiver som har ordninger med omplassering ved overtallighet. Konsek-
vensen av oveføring av en virksomhet fra offentlig til privat regi er med andre ord
at arbeidstakerne som hovedregel følger med og at de mister sin ansettelse i det
offentlige.

Det offentlige er en stor bruker av varer og tjenester som ledd i sin virksomhet.
Etterspørselen dekker hele spekteret fra varer og tjenester i samfunnet til drift av
offentlige kontorer så som energi, kontormateriell, it-tjenster etc. til anleggs-
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23 Se EF-domstolens dom i sak 156/77 Kommisjonen mot Belgia, Saml.1978 s. 1881.
24 Førstvoterende uttalte bl.a.: ”Jeg nevner her særlig EF-domstolens dom i sak C-29/91 (691J0029),

Redmondsaken (1992), hvor den sentrale omstendighet var en ensidig beslutning fra en kommune
om å innstille økonomisk støtte til et fond som ytet hjelp til forskjellige kategorier rusmisbrukere.
I stedet ble gitt tilsvarende støtte til et annet fond, som benyttet pengene i lignende hjelpearbeide.
Domstolen svarte benektende på spørsmålet om «den omstændighed, at beslutningen om overførse-
len blev truffet ensidigt af den offentlige myndighed og ikke som et resultat af en aftale indgået
mellem denne og de subsidierede fonde, indebærer, at direktivet ikke finder anvendelse i denne
sag.» Jeg nevner videre at EF-kommisjonen har fremsatt forslag til endring av ordlyden i direktivets
art 1, slik at den ikke bare dekker overføring som følge av overdragelse, men også i henhold til blant
annet «administrativ foranstaltning».”
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tjenester for utbygging av infrastrukturanlegg så som veier, tunneller og flyplas-
ser. I 1995 var omfanget av offentlige anskaffelser i Norge ca 151,5 milliarder
kroner. Statens andel av dette utgjorde ca 68,5 milliarder kroner.25 Offentlige
innkjøp av varer og tjenester er underlagt lov 1999-07-16 nr 69 om offentlige
anskaffelser. Større anskaffelser er underlagt fellesskapsreglene om offentlige
anskaffelser.26

Flere rettslige problemer oppstår i de tilfeller der det offentlige ønsker å utnytte
sin posisjon på markedet som kjøper, eier eller selger for å fremme andre enn rent
kommersielle formål, sagt med andre ord å utnytte sin markedsmakt som ledd i
varetakelsen av offentlige hensyn. Under velferdsstatens glansdager var utnyttel-
sen av markedsmakt en naturlig del av det register av styringsmidler det offentlige
rådde over, for eksempel ved bruk av offentlige kontrakter for å støtte lokalt eller
nasjonalt næringsliv, offentlig finansiering for å fremme bestemte næringer eller
distrikter og mer generell bruk av offentlige investeringer og kontrakter som ledd
i den øknomiske politikk.27 Et av de siste eksempler fra Norge er statens bruk av
sin rådighet over petroleumsressursene og eierinnflytelse over de norske oljesel-
skapene til å koordinere gassalg som ledd i ressursforvaltningspolitikken for å
sikre langsiktighet og lønnsomhet for bl.a. å kunne bygge ut marginale gassfelt i
Nordsjøen.28

I dag er både de politiske og rettslige rammebetingelser for denne type styring
annerledes. Offentlige virksomheter er generelt underlagt reglene i traktaten om
det europeiske fellesskap og EØS-avtalen, se hhv. art. 86 og 59. For offentlige
monopoler gjelder særlige regler i art. 31 og 86 (art. 16 og 59 EØS). Reglene i
traktatene gjelder dessuten selvfølgelig medlemsstatenes og EFTA-statenes oppt-
reden qua myndigheter. Dette innebærer at offentlig virksomhet rent generelt er
underlagt lojalitetsplikten, diskrimeringsforbudet og forbudene mot restriksjoner
på utøvelsen av de fire friheter. Disse reglene setter derfor skranker for hvordan
det offentlige kan utnytte sin ressurser, sin eierrådighet og sin avtalekompetanse.29

For det første setter de visse absolutte forbud idet det offentlige ikke kan
fremme en politikk eller foreta handlinger som utgjør en vilkårlig forskjells-
behandling. Sekundærretten setter også absolutte skranker for offentlig kontrol-
lert virksomhet enten reglene er korrekt gjennomført i nasjonal rett eller ikke.30
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25 NOU 1997:21 Offentlige anskaffelser.
26 Se nærmere for dansk rett sett i lys av fellesskapsreglene og WTO reglene Ruth Nielsen, Udbud af

offentlige kontrakter, København 1998.
27 Se for en oversikt Torstein Eckhoff, Statens styringsmuligheter særlig i ressurs- og miljøspørsmål,

Oslo 1983.
28 Se Are Brautaset, Eirik Høiby, Rune O. Pedersen og Christian Fredrik Michelet, Norsk gass-

avsetning Rettslige hovedelementer, Oslo 1998.
29 Se nærmere Finn Arnesen og Hans Petter Graver, Rettslige sider ved Norges EU-rettede avtaler,

Makt- og demokratiutredningen rapport nr. 19, Oslo 2000 s. 157–182.
30 Se EF-domstolens avgjørelse i sak 152/84 Marshall mot Southhampton and Sout-West Hampshire

Area Health Authority, Saml. 1986 s. 723 og senere avgjørelser.
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For det andre er det krav om at tiltak som innebærer restriksjoner på de fire
friheter eller som påvirker konkurransen i strid med konkurransereglene må
kunne begrunnes i bestemte, almene hensyn og ikke gå lengre enn det som er
nødvendig (proporsjonalitet). For den typen av tiltak som anses som statsstøtte, er
lovligheten av tiltaket dessuten avhengig av en forhåndsgodkjenning fra Kom-
misjonen eller ESA.

For det tredje gjelder i en del tilfelle klare krav til organisering og saksbehand-
ling av det offentliges opptreden for å sikre bl.a. offentlighet, like konkurranse-
vilkår og klagemuligheter. Reglene om offentlige anskaffelser utgjør et klart
eksempel på dette. Det kan diskuteres hvilke grenser, om i det hele tatt, reglene i
seg selv setter for de hensyn som offentlige myndigheter kan fremme gjennom de
ressurser som brukes på anskaffelser.31 Det er imdlertid helt på det rene at
saksbehandlingsreglene fører til at dersom det blir gjort på gal måte, vil bruk av
innkjøpsressurser for å fremme hensyn innen sosial-, miljø- eller kulturpolitikken
være ulovlig. Et annet eksempel er det krav til organisering og transparens som
følger av Kommissionens direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de
økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder.

De fellesskapsrettslige reglene setter derfor vesentlige begrensninger for
offentlig intervensjon i markedet gjennom økonomiske midler og bruk av
markedsmakt. Statsstøtte og offentlige innkjøp reguleres gjennom omfattende
saksbehandlingsregler og materielle regler for den styring som kan godtas. Andre
tilfelle av bruk av ikke-kommersielle vurderinger, i den utstrekning de ikke er
utelukket gjennom sekundærregler, omfattes av traktatreglene om de fire friheter
og konkurransereglene.

4. Bruk av private aktører

En tredje form for samspill mellom offentlig virksomhet og private virkemidler er
hvor det offentlige overlater til private aktører å gjennomføre offentlige oppgaver.
Vi kan her skille mellom utøvelse av forvaltningsmyndighet og utførelse av
faktiske handlinger som ledd i gjennomføringen av offentlige målsettinger.

Utøvelse av forvaltningsmyndighet krever en offentligrettslig kompetanse
fastsatt i lov eller i medhold av lov. I enkelte tilfeller er private gitt forvaltnings-
myndighet direkte i lov. I Norge har vi særlig eksempler på dette i landbruks- og
fiskeriforvaltningen hvor organisasjonene i primærnæringene ble gitt regule-
rings- og fordelingsoppgaver overfor næringen.32 Fra svensk rett kan nevnes

Hans Petter Graver

31 Se for sosiale hensyn Kai Krüger, Ruth Nielsen og Niklas Bruun, European Public Contracts in a
Labour Law Perspective, København 1998 og for miljøhensyn Hans Petter Graver, Miljøkrav etter
den nye anskaffelsesloven, Lov og Rett 2001 s. 131–151.

32 Se Eivind Smith, Organisasjoner i fiskeriforvaltningen, Oslo 1979.
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organisasjonenes tildeling av mesterbrev til håndverkere.33 Det finnes også
eksempel på delegasjon av oppgaver fra forvaltningen til private aktører. I Norge
har det vært en diskusjon om hvovidt delegasjon av forvaltningsmyndighet krever
uttrykkelig lovhjemmel, eller om det følger av den alminnelige adgang til dele-
gasjon som ligger i en kompetanse til å utøve offentlig myndighet.34 For de tilfelle
at private organer utøver forvaltningsmyndighet i form av å treffe vedtak i forvalt-
ningsrettslig forstand, bestemmer forvaltningsloven § 1 og offentlighetsloven § 1
at lovene fullt ut kommer til anvendelse (”privat rettssubjekt regnes som forvalt-
ningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift”).

Klare eksemples på at private utøver forvaltningsmyndighet er avgrensede og
få. Større betydning i praksis og adskillig mer uklarhet knytter seg til tilfelle hvor
private utfører oppgaver som ledd i gjennomføringen av offentlige målsettinger.
Vi ser eksempler fra stadig flere områder på at det offentlige overlater til private å
utføre virksomhet innen kontroll, tjenester av almen økonomisk betydning og
velferdstjenester innen utdanning, helse og omsorg. Et hovedskille går mellom
situasjoner hvor et område liberaliseres og situasjoner der private trekkes inn i
utførelsen av en oppgave. Med liberalisering sikter jeg til tilfeller der en tidligere
offentlig regulering eller et tidligere monopol avskaffes og hvor oppgaver helt ut
overlates til markedet uten annen styring enn den generelle regulering av marke-
det, eventuelt kombinert med sektorspesifikk regulering. Et eksempel fra alle de
nordiske land er liberaliseringen av radio og TV. Selv om formidling av TV-
sendinger tidligere var forbeholdt staten, er det neppe treffende å si at de private
aktørene i dag gjør det på vegne av staten. I en rekke tilfeller derimot er situa-
sjonen en annen. Oppgavene utføres av private aktører, men på vegne av det
offentlige som for eksempel kommunale renovasjonstjenester eller som ledd i det
offentliges politikk som for eksempel private helseinstitusjoner som opererer
innenfor offentlige helseplaner og -tilbud.

Et eksempel på privat utførelse av offentlige kontrolloppgaver er den periodiske
kontroll med kjøretøy som bygger på Rådsdirektiv 96/96/EF. I Norge er kontroll-
plikten gjennomført ved Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy av 12.
desember 1997. Forskriften § 4 bestemmer at periodisk kontroll kan utføres av
”kontrollorgan godkjent av vegkontoret”.35 Kontrollorgan skal rapportere resul-
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33 Se Lena Marcusson, Avgränsningen av myndighetsområdet och de rättsliga aspekterna vid över-
låtelse av förvaltningsuppgifter till enskilda i Basse og Zahle (red.) s. 57–79.

34 Se Svein Eng, Plassering av offentlig kompetanse hos private – noen hensyn for og imot, LoR 1992.
35 Direktivet åpner for kontroll gjennom autoriserte private verksteder og pålegger myndighetene å

føre tilsyn med disse, se art. 2 ”Den tekniske kontrol i henhold til dette direktiv skal udøves af
staten, af offentlige særligt udpegede organisationer, eller af de organer eller virksomheder, der er
udpeget af staten, herunder også behørigt autoriserede private organer, som virker under dens
direkte tilsyn. Medlemsstaterne skal sikre, at kontrollen er objektiv og af høj kvalitet; dette gælder
især, når der er tale om tekniske kontrolcentre, der samtidig virker som autoværksteder.” Direktivet
kan imidlertid neppe tolkes som et pålegg til medlemsstatene om å åpne for kontroll ved private
aktører.
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tatet av utførte kontroller til vegkontoret. Den som er uenig i kontrollorganets
registrering av mangler, kan også kreve at vegkontoret mot vederlag foretar ny
kontroll. Kontrollorganet treffer med andre ord ikke noe vedtak som ledd i
kontrollen, med utfører det faktiske grunnlag for det vedtak som skal treffes av
myndighetene.

Den kontrollen som et godkjent kontrollorgan utfører bygger ikke på noen
overenskomst mellom det offentlige og det enkelte kontrollorgan (bilverksted).
Det er loven direkte som åpner for godkjenning av private verksteder og at
kontrollen kan utføres av disse. Godkjennelsen er et tradisjonelt begunstigende
forvaltningsvedtak. Innholdet av kontrollen fastsettes av vegdirektoratet som for-
valtningsvedtak, se forskriften § 3. Den enkelte kontroll bygger på en avtale i det
enkelte tilfellet mellom verkstedet og bileieren som også betaler for kontrollen
som en vanlig tjeneste ved bilverkstedet jf. forskriften § 9 siste ledd. Er kontrollen
så dårlig utført at den blir overprøvd av myndighetene, vil dette være en mangel
som gir bileieren rettigheter på kontraktsrettslig grunnlag. Forskriften § 9 tredje
ledd gir bileieren krav på å få det betalte vederlag tilbake dersom overprøving av
kontrollarbeid iht. § 7, første ledd, fører til så store endringer på kontrollseddelen
at det har innvirkning på spørsmålet om godkjenning. Hvis arbeidet til et
kontrollorgan regelmessig er av dårlig kvalitet gir dette vegdirektoratet rett til å
tilbakekalle godkjennelsen som ledd i sitt tilsyn etter forskriften § 8.

Helsesektoren er et område hvor myndighetene ofte overlater til private å
utføre offentlige oppgaver. Kommunehelsetjenesteloven §1–3, annet ledd nr. 2
pålegger kommunene å sørge for å etablere kommunale helsetjenester. Dette kan
skje enten ved at kommunen ansetter personell i kommunale stillinger eller ved å
inngå avtaler med personell om privat helsevirksomhet som kommunen påtar seg
å yte driftstilskudd til, se §1–3 tredje ledd, jf. §4–1 og §4–2.

Hvor private utfører helsetjenester som ledd i den kommunale helsetjeneste
skjer dette med andre ord i form av en avtale mellom kommunen og det helse-
personell som yter tjenestene. Den enkelte pasients rettigheter vis à vis helse-
personellet følger ikke av kontrakt mellom denne og helsepersonellet, men av
kommunehelsetjenesteloven og den øvrige helselovgivning. Vederlaget som den
enkelte skal betale fastsettes ikke av den som yter helsetjeneste, men av det
offentlige i form av lov eller forskrift, se § 2–3. Poenget med avtale med kommu-
nen sett fra den enkelte helsearbeiders side, er nettopp at kommunen da dekker
pasientenes utgifter til behandling, med fradrag for de etter loven fastsatte
egenandeler.

Overenskomsten mellom kommunen og den enkelte helsearbeider bruker
avtaleformen, men har et offentligrettslig preg. I Rt. 1999 s.1672 tok Høyesterett
stilling til spørsmålet om en avtale om kommunalt driftstilskudd til tre privat-
praktiserende fysioterapeuter ved et fysikalt senter kunne sies opp. Høyesterett
kom til at en løpende avtale må kunne sies opp dersom det ikke finnes holdepunk-
ter for noe annet. Retten tok ikke stilling til om kommunen måtte ha en saklig
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grunn til oppsigelse. Den fant at det relle grunnlaget for oppsigelsen var ”den
endring av fysioterapitilbudet i kommunen som blir foretatt i den plan for fysio-
og ergoterapitjenesten i kommunen som ble vedtatt av Hovedutvalget for helse og
sosial”. Høyesterett kom på denne bakgrunn til at oppsigelsen bygget ”på en
vurdering av hvordan behovet for fysioterapitjenester i kommunen best kan
ivaretas. Dette er noe kommunen etter kommunehelsetjenesteloven er forpliktet
til å vurdere. Det er ikke anført at kommunen har hatt andre motiv for å si opp
avtalen. Etter dette kan det ikke være noen tvil om at oppsigelsen av avtalen om at
det skal knyttes minst tre tilskuddshjemler til Blystadlia Fysioterapi, må anses
saklig begrunnet. Hvordan kommunen har avveid de ulike hensyn som gjør seg
gjeldende, kan domstolene ikke overprøve”.

Skifte av privat oppdragsmottaker eller tjensteutøver kan aktualisere spør-
smålet om de som er ansatt hos den som har utført den offentlige oppgaven har
rett til å gå over til den som i stedet blir tildelt oppgaven etter reglene om
overdragelse av virksomhet. Som nevnt ovenfor i tilknytning til Rt. 1997 s. 1954
kan også endring som følge av offentlig vedtak oppfylle betingelse til ”over-
dragelse” etter disse reglene. På den annen side forutsetter reglene om virksomhets-
overdragelse at det er noe som overføres i form av aktiva eller personell for at
reglene skal komme til anvendelse. I Rt. 2001 s. 248 fastslo Høyesterett at når
verken ansatte eller bil var med i den virksomhet som fortsatte etter at kommu-
nene hadde gitt ambulanseoppdraget i kommunen fra en aktør til en annen, var det
ikke tale om noen overdragelse av virksomhet. Høyesterett viste her til en dom i
den svenske Arbetsdomstolen om overtakelse av ansvaret for busstrafikk. De nye
oppdragsmottakerne hadde ikke ”övertagit vare sig arbetskraft, administration,
fordon, fastigheter eller andra materiella tillgångar” fra den forrige. Disse forhold
talte etter domstolens mening ”med avsevärd styrka för att ’verksamheten’ inte
har bevarat sin identitet vid entreprenörsskiftet”.36

En tredje type tilfelle har vi der private påtar seg å løse et eller annet problem
som alternativ til at det offentlige regulerer det gjennom forbud og påbud eller
avgifter. Et generelt uttrykk for tankegangen som ligger til grunn for bruk av
avtaler i stedet for offentlige forbud og påbud har vi i EUs femte miljøhandlings-
program hvor avtaler fremheves som ledd i en strategi hvor ”industrien ikke blot
udgør en vesentlig del af (miljø)problemet, men at den må indgå som et led i
løsningen.”37 Sjette miljøhandlingsprogram sier at miljøavtaler ”styrke(r) part-
nerskabet med erhvervslivet” og ”hvis miljøaftalerne er rigtigt udarbejdede, kan
de udvirke miljøforbedringer hurtigere og mer omkostningseffektivt.”38

Formålstjenlige privatrettslige former for offentlig virksomhet

36 Arbetsdomstolen i dom nr. 163/95 avsagt 20. desember 1995.
37 Det femte handlingsprogram på miljøområdet (1992–1999), ”Mod en bæredygtig udvikling” KOM

(1992) 23 EFT C 138, 17.5.93 s. 6.
38 Kommisjonens forslag til det sjette handlingsprogram på miljøområdet (2001–2210) «Miljø 2010:

Vores fremtid, vores ansvar» KOM (2001) 31s. 16.
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Miljøretten gir også i norsk rett flere eksempler på at det offentlige søker å få
private til å løse forskjellige oppgaver, bl.a. ved bruk av avtaler og frivillighet
fremfor forbud og avgifter. Et eksempel har vi i reguleringen av utslipp av
klimagasser hvor de norske myndigheter har inngått avtale med de store
aluminiumsprodusenter i Norge.39 Ifølge avtalen forplikter industrien seg til å
redusere sine utslipp av klimagasser målt i CO

2
-ekvivalenter. Myndighetenes

forpliktelser etter avtalen er ikke klare. Det er for det første uklart i hvilken
utstrekning utslipp av klimagasser går inn under forbudet mot forurensning i
forurensningsloven, og hvorvidt myndighetene har kompetanse til å gjøre avtale
om unntak fra forbudet dersom slike utslipp rammes. Det er videre uklart
hvordan avtalen skal tolkes; om den skal tolkes som et tilsagn om ikke å bruke
forurensningsloven til å stille strengere krav så lenge avtalen oppfylles eller om
den skal tolkes som løfte om ikke å innføre avgifter på CO

2
-utslipp eller begge

deler.
Også andre deler av miljøretten gir eksempler på bruk av avtaler for å

aktivisere private aktører. Avfallssektoren gir flere eksempler på dette.40 For å
unngå innføring av en avgift inngikk næringslivet og miljøvernmyndighetene i
1995 avtaler om innsamling og gjenvinning av emballasjeavgift. Stortinget sluttet
seg til Regjeringens forslag om økt innsamling og gjenvinning av emballasjeav-
fall basert på avtaler med næringslivet i forbindelse med behandlingen av revidert
nasjonalbudsjett for 1995.41 Avtalene er inngått med bransjeorganisasjonene og
omfatter glass, metall, plast, bølgepapp/massivpapp, drikkekartong og embal-
lasjekartong. Næringslivet forpliktet seg til å samle inn og gjenvinne opptil 80 %
av emballasjeavfallet i Norge. Videre skal næringslivet etablere et system for
innsamling og gjenvinning av emballasje gjennom opprettelsen av materialsel-
skaper. Returordningen innebærer at det fastsettes og innkreves et gebyr til en
privat retur- og gjenvinningsordning. I hovedsak blir gebyret krevet inn fra de
bedrifter som emballerer sine produkter, de såkalte ”pakkere og fyllere”. Når det
gjelder produkter som er emballert fra utlandet, er det bedriften som importerer
produktet som skal betale. Avtalene har i tillegg forpliktelser for næringslivet til å
«arbeide for at det gjennomføres avfallsreduserende tiltak» og krav om at det skal
«utarbeides årlig oversikt over faktisk oppnådd avfallsreduksjon og prognoser for
kommende års avfallsreduksjon». For å følge opp disse forpliktelsene har
næringslivet etablert Styringskomiteen for avfallsreduserende tiltak. Avtalene er
inngått for å gjøre næringslivet ansvarlig for avfallet fra egne produkter, og for
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39 Se for en omtale og analyse Johan Greger Aulstad, Avtaler om utslipp av klimagasser, Oslo 2001.
40 For en behandling av avtaler som virkemiddel på avfallsområdet etter dansk rett og fellesskapsret-

ten se Ellen Margrethe Basse, Affaldslovgivningen – et samspil mellem miljø- og konkurranseret,
København 1995 kapitel 12.

41 Se Bud.innst. S. nr. IV (1994–95). Avtalene er presentert og evaluert i St.meld. nr. 24 (2000–2001)
om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand kapittel 8.
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at kostnadene ved å nå målene om gjenvinning og avfallsreduksjon derved
inkluderes i prisen på produktene. Tilslutning til ordningen er frivillig.42

Slike avtaler reiser både offentligrettslige og privatrettslige spørsmål. De
forspliktelser som det offentlige direkte påtar seg under avtalene innskrenker seg
til koordinering og informasjonsbehandling. Et spørsmål som ikke uttrykkelig er
regulert i avtalene, men som ligger under som en forutsetning, er om staten
gjennom dem er bundet til ikke å fastsette offentlige avgifter på områder som er
omfattet av avtalene. Her kan man spørre om Stortinget i det hele tatt kan binde
opp sin fremtidige myndighet, og hvem de eventuelt skal være bundet overfor. Vi
står jo ikke som i den klassiske Hydro-Glomfjord-saken overfor en bestemt part
som kan hevde å ha fått et bindende tilsagn.43 Basse ser avtaler mellom staten og
bransjeorganisasjonene først og fremst som ”Gentlemen’s agreements”.44 Aulstad
tillegger utslippsavtalene mer rettslig betydning idet han ser dem som fritak fra
forbud i forurensningsloven. Han avviser imidlertid å se dem som bindende for
Stortingets kompetanse til å innføre nye avgifter.45

Felles for avtalene mellom næringslivet og myndighetene, er at de forutsetter
oppfølgende avtaler mellom næringsdrivende innbyrdes. Disse avtalene er i
utgangspunktet rene privatrettslige avtaler mellom private rettssubjekter. Dette
innebærer for eksempel at en avgift som fastsettes og oppkreves i forbindelse med
utførelsen av oppgavene må ha et privatrettslig grunnlag, for eksempel som
vederlag for en tjeneste som ytes eller med grunnlag i medlemsskap i en forening,
se Rt. 1954 s. 96. Dersom det private rettssubjekt ønsker å bruke avgifter som et
reguleringstiltak ovefor medlemmene eller deltakerne i en ordning, holder det ikke
med et privatrettslig grunnlag. I slike tilfelle kreves offentligrettslig hjemmel i lov,
se Rt. 1995 s. 530 hvor det var spørsmål om Fiskeoppdretternes salgslag kunne
oppkreve en egen avgift på omsetning av oppdrettslaks for å finansiere en
innfrysningsordning med sikte på å regulere markedet.

Avtalene har også en konkurranserettslig side. For det første har vi spørsmålet
om prisfastsettelse og prissamarbeide. Avgifter som det offentlige fastsetter for
for eksempel renovasjonstjenester er ikke underlagt konkurransereglene. Dersom
det overlates til private virksomheter enten i fellesskap eller alene der hvor det er
tale om en dominerende stilling å fastsette en bindende pris, vil dette kunne være
i strid med art. 10 og art 80 og 81. Spørsmålet om lovligheten av ordningen vil i et
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42 Avtalene er også del av gjennomføringen av Rådsdirektiv 94/62/EØF om emballasje og embal-
lasjeavfall i Norge. I direktivet art. 2 defineres frivillig avtale som: ”formel aftale mellem medlems-
statens kompetente myndigheder og de berørte erhvervssektorer; den skal stå åben for alle de parter,
der ønsker at underkaste sig aftalens betingelser med henblik på at få gennemført direktivets mål.”

43 Rt. 1957 s. 522. Staten ble her ansett bundet overfor Norsk Hydro til ikke å endre avskrivnings-
reglene, slik at nye skatteregler ikke kunne gjøres gjeldende ovefor bedriften.

44 Ellen Margrethe Basse, Affaldslovgivningen – et samspil mellem miljø- og konkurranseret, Køben-
havn 1995 s. 355.

45 Johan Greger Aulstad, Avtaler om utslipp av klimagasser, Oslo 2001 s. 194 og s. 204.
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slikt tilfelle avhenge av at tariffene fastsettes under overholdelse av kriterier for
almene hensyn etter art. 86.46 Dersom avtalene innebærer et samarbeid mellom
foretak om fastsettelse av en felles pris, vil vi etter norsk rett stå overfor et
prisregulerende samarbeid mellom næringsdrivende som krever dispensasjon
etter konkurranseloven § 3–1. Bryggeriforeningen hadde dispensasjon etter den
tilsvarende bestemmelsen i den gamle prisloven for sin avtale om felles pris på
flaskepant. Ordningene med plastretur ble i 1998 vurdert av Konkurransetilsynet
som i utgangspunktet antok at avgiftsinnkrevingen innebar et prissamarbeid
mellom deltakerne i returordningen i strid med konkurranseloven § 3–1. Etter en
nærmere vurdering kom tilsynet til at ordningen ikke er omfattet av forbudet fordi
ordningen ikke hadde betydning for bedriftenes kalkulering og fastsetting av sine
videresalgspriser og fordi det er stor spredning mellom produkter og deltakere,
slik at det ikke oppstår noen spesiell nærhet mellom deltakerne i returordningen.

Forholdet mellom avfallsavtaler og fellesskapsretten er vurdert av EF-domsto-
len i Sydhavnens Sten & Grus.47 København kommune hadde inngått eneavtaler
med tre selskaper med sikte på innsamling og bearbeiding av avfall fra bygge- og
anleggsvirksomhet. EF-domstolen kom til at håndtering av bestemte former for
avfall kan være gjenstand for en tjenesteytelse av almen økonomisk interesse i
henhold til art. 86 (2), når formålet med tjenesteytelsen er å løse et miljøproblem
og at ekskusive rettigheter for ”at gøre det interessant for virksomhederne at
deltage i driften af et anlæg med stor kapacitet” kunne forsvares som nødvendige
med henblikk på å løse oppgaven. Hvis ordningen hindret eksport av avfall fra
regionen ville det imidlertid være i strid med art. 29 så lenge det var tale om ikke-
miljøfarlig avfall.

Fra et annet område kan nevnes ordningen vi hadde for avsetning av gass fra felt
i Nordsjøen. Et viktig siktemål for norsk gasspolitikk og en forsvarlig ressursfor-
valtning er å samordne og tilpasse produksjonsmulighetene på kontinentalsokkelen
ut fra en målsetting om å oppnå kostnadseffektivitet og lønnsomhet i gassvirksom-
heten. For å oppnå dette opprettet Olje- og energidepartementet to permanente
rådgivende utvalg. Gassforhandlingsutvalget (GFU) med ansvar for å samordne alle
salgsaktivteter for gass fra og på kontinentalsokkelen, og Forsyningsutvalget (FU)
for å vurdere spørsmål knyttet til gassdisponering, utbygging og utnyttelse av infra-
struktur og felt. Inntil sommeren 2001 ble alle kontrakter om salg av gass inngått av
Gassforhandlingsutvalget som bestod av de norske oljeselskapene Statoil og Norsk
Hydro. Disse selskapene var imidlertid ikke i stand til selv å oppfylle leveranseforp-
liktelsene under avtalene på individuell basis. Gassalgsavtalene ble derfor overdratt
fra GFU-medlemmene til rettighetshaverne i et felt som var istand til fysisk å levere
gassen. Beslutning om hvilket felt kontrakten skulle overdras til ble truffet av
myndighetene ut fra samfunnsøkonomiske hensyn og ressursforvaltningshensyn.
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46 Se Sak C-38/97 Autotrasporti Librandi Saml. 1998 s. I-5955.
47 Sag C-209/98 Sydhavnens Sten & Grus, Saml. 2000 s. I-3743.
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Verken opprettelsen av GFU eller regulering av salg av gass hadde direkte
hjemmel i lovgivningen.48 Konstruksjonen var således at GFU og allokering av de
enkelte kontrakter hviler på avtale mellom selskapene. Både den enkelte utvin-
ningtillatelse og den samarbeidsavtale selskapene inngår som ledd i opprettelse av
rettighetshavergruppen forplikter selskapene til å innrette seg etter ”den til enhver
tid gjeldende politikk for ressursforvaltning for så vidt gjelder organisering og
gjennomføring av gassalg og feltallokering, slik denne kommer til uttrykk i
dokumenter behandlet i Stortinget”. Ordningen med GFU er blitt utfordret av EU
på grunnlag av konkurransereglene. Ifølge kommisjonen er GFU og samordnin-
gen av gassalgskontraktene med de øvrige deltakere i rettighetshavergruppene på
norsk sokkel et ulovlig kartellsamarbeid.

5. Særlig om offentlige monopoler og foretak med særlige eller
eksklusive rettigheter

Gjennomgangen ovenfor viser at det gjelder fellesskapsrettslige skranker for det å
bygge ikke-kommersielle hensyn inn i virksomheten til økonomiske foretak.
Særlige begrensninger kommer inn der slike foretak har en dominerende stilling i
markedet enten foretaket er et offentlig eller et privat rettssubjekt. Hvis en slik
dominerende stilling skyldes offentlige tiltak eller reguleringer, kommer spesielle
hensyn inn i bildet. I utgangspunktet er selve det forhold at et foretak har en
dominerende markedsstilling ikke forbudt etter konkurransereglene. Det som
forbys av art. 81 (art. 54 EØS) er misbruk av denne stillingen. Problemene reiser
seg der de offentlige reguleringene som gir den dominerende stilling direkte eller
indirekte fører til en opptreden som ellers ville måtte være å anse som et misbruk,
for eksempel produksjonsbegrensning, forskjellsbehandling av kunder ut fra
ikke-økonomiske kriterier eller kryssubsidiering. Det må da foretas en avveining
mellom de hensyn som ligger til grunn for den offentlige regulering og hensynet
til en effektiv konkurranse.

Offentlige handelsmonopoler reguleres av art. 31 (art. 16 EØS) som forbyr
enhver forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet. Offentlige virksomheter,
samt virksomheter som er tildelt særlige eller ekslusive rettigheter er omfattet av
art. 86 (art. 59 EØS). Tidligere har det vært en viss diskusjon om offentlige
monopoler i tillegg er underlagt reglene om de fire friheter.49 Forholdet mellom de
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48 Se nærmere om systemet Are Brautaset, Eirik Høiby, Rune O. Pedersen og Christian Fredrik
Michelet, Norsk gassavsetning Rettslige hovedelementer, Oslo 1998. Se særlig s. 33, 401 og 499
om hjemmelsspørsmål.

49 Se f.eks. EU-Karnov 1996 s. 132 og Sejersted m.fl. EØS-rett, Universitetsforlaget 1995 s. 235–238
hvor det likevel argumenteres for at unntakene i EØS art. 13 må komme til anvendelse på art. 16
(tilsvarende regler i EF-traktatens art. 30 og art. 31).
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to bestemmelsene samt reglene om de fire friheter er berørt av EF-domstolen i de
såkalte gasmonopolsakene og i Franzén-saken.50

I gassmonopolsakene avgjorde EF-domstolen at hvis en ordning først er i strid
med art. 31, så kommer ikke art. 28 til 30 til anvendelse. Offentlige handelsmono-
poler er imidlertid underlagt de begrensninger som fremgår av art. 86. Premissene
i Franzén-saken synes i tillegg å innebære det motsatte: hvis ordningen ikke
rammes av art. 31, så rammes den heller ikke av art. 28. Forholdet synes nå å være
avklart slik at art. 31 og 86 eksklusivt og uttømmende regulerer offentlige han-
delsmonopoler.

Rettstilstanden er med andre ord at et organ som er ledd i statens politikk og
som i denne forbindelse er gitt eksklusive rettigheter, i utgangspunktet må opptre
opprinnelsesnøytralt. Hvis denne betingelsen er oppfylt, er forholdet til traktaten
greit. Det er da uinteressant å diskutere om tiltaket virker begrensende på samhan-
delen. Dette fremgår også klart av premiss 39 i Franzén-saken hvor domstolen
sier: ”Traktatens artikel 37 sigter nemlig mod at forene medlemsstaternes mu-
lighed for at opretholde visse handelsmonopoler som middel til at forfølge mål i
almenhedens interesse med de krav, der følger af fællesmarkedets oprettelse og
funktion. Den skal føre til, at hindringer for de frie varebevægelser afskaffes, dog
med undtagelse af de begrænsninger af samhandelen, der er uløseligt forbundet
med de pågældende monopoler”(min uthevelse).

Hvis organet ikke opptrer opprinnelsesnøytralt, f.eks. fordi det er gitt eneret-
tigheter mht. eksport og import, må dets rettigheter og opptreden bedømmes i
forhold til reglene i art. 90 annet ledd. Siktemålet med bestemmelsen er å
hindre at medlemsstatene omgår de bestemmelser i traktaten som retter seg
mot dem, f.eks. art. 30 og 37. På denne bakgrunn er art. 90 annet ledd en regel
om at ”virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almin-
delig økonomisk interesse, undtagelsesvis kan fritages fra traktatens bestem-
melser.”51 Den konkrete avgjørelsen av om et organ skal fritas treffes av dom-
stolen ut fra et individuelt skjønn. Domstolen er i dette skjønnet ikke bundet av
begrensningene i art. 36 eller sin egen praksis i henhold til reglene om fri
bevegelighet av varer, tjenester, personer eller kapital. Utgangspunktet for
vurderingen er medlemsstatenes interesser av almen økonomisk karakter.
Domstolen har videre slått fast at ”under hensyn til medlemsstaternes således
beskrevne interesse kan de, når de fastsætter de tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse, som de overdrager visse virksomheder at udføre, ikke være
afskåret fra at tage hensyn til deres egne indenrigspolitiske mål og forsøge at
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50 Sakene C-157/94 Kommisjonen mot Nederland Saml. 1997 s. I-5699, C-158/94, Kommisjonen mod
Italia, Saml 1997 s. I-5789, C-159/94 Kommisjonen mot Frankrike, Saml 1997 s. I-5815 og C-160/94
Kommisjonen mot Spania, Saml. 1997 s. I-5851 og sak C-189/95, Almänna åklagaren mot Harry
Franzén, Saml. 1997 s. I-5909.

51 Sak C-157/94 Kommisjonen mot Nederland premiss 31.
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virkeliggøre disse ved hjælp af de forpligtelser og begrænsninger, som de
pålægger de nævnte virksomheder.”52

Dette betyr i praksis at nasjonale ordninger kan godtas selv om de må anses
som restriksjoner på samhandelen, og selv om de ikke har sin begrunnelse i den
opplisting av hensyn som art. 30 gjør. På den annen side vil konsesjoner som
domstolen måtte gi til medlemsstatene her, ikke ha betydning for tolkningen av
f.eks. art. 28 og 30 i saker som gjelder andre ting enn offentlige fortak.53

6. Fellesspørsmål

I tiden som er gått siden fremveksten av velferdsstaten har samspillet mellom
offentlig virksomhet og privatrettslige former undergått viktige forandringer. På
området for eierskap og styring av offentlig virksomhet har vi sett en nedbygging
av det sivile samfunns innflytelse over offentlig virksomhet gjennom organiserte
interessers representasjon i offentlige organer og deltakelse i den offentlige bes-
lutningsprosess. Samtidig har vi sett en økende grad av eksponering av offentlig
virksomhet for markedsmekanismen gjennom organisering av offentlig virksom-
het som egne øknomiske enheter adskilt fra stat og kommune. Det er også en
tendens til å øke brukernes og berørtes innflytelse over offentlig virksomhet
gjennom skjerpede regler om offentlighet og ulike former for brukermedvirkning
og -deltakelse.

På området virkemiddelbruk ser vi en nedbygging av velferdsstatens tunge
statsdrift av industriell og tjenesteytende virksomhet. De offentlige industri-
bedrifters og monopolbedrifters tid er forbi. Forutsetningene for påvirkningen av
økonomiske aktører gjennom finansiering og plassering av kontrakter er også
vesentlig endret. I stedet ser vi en økende grad av markedstilpasning av virkemid-
lene, kombinert med bruk av private aktører til utførelse av offentlige oppgaver.

Når det gjelder bruk av private aktører, er det en nedfasing av bruk av disse i
den klassiske myndighetsutøvelse. I stedet er det en innfasing i bruken av private
aktører til å utføre offentlige oppgaver og oppgaver av almen interesse, det såkalte
partnerskapet med næringslivet. I denne forbindelse blir de private aktører tildelt
særlige eller ekslusive rettigheter gjennom forskrifter eller avtale. Mens de offent-
lige monopoler bygges ned, bygges altså ordninger hvor private har opgaver som
forutsetter særlige eller eksklusive rettigheter opp.

De forskjellige former for samspill mellom offentlig virksomhet og privatretts-
lige former som nå vokser frem har en del fellestrekk. Dels er alle resultat av at en
markedsrettet tankegang har vunnet innpass i utformingen av offentlig styring.
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52 Sak C-157/94 Kommisjonen mot Nederland premiss 40.
53 Se nærmere om disse spørsmål Hans Petter Graver, Kommentar til EF-domstolens avgjørelse i

Franzénsaken, Tidsskrift for forretningsjuss nr. 4 1997 s. 82–88.
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Gjennom bruk av privatrettslige former søker man også å oppnå en større fleksi-
bilitet enn det offentlige organisasjons- og styringsformer tillater samt en mer
effektiv bruk av ressurser. Valg av løsning bygger gjerne på en forutsetning om at
konkurranse i markedet, enten ved at offentlige aktiviteter utsettes for konkur-
ranse eller ved at aktivitetene overlates til private aktører, leder til en mer effektiv
ressursbruk. Endelig kan utviklingen ses som ledd i en demokratisering av
offentlig forvaltning ved at brukerne gjennom markedet kan gi uttrykk for sine
preferanser og krav i forhold til virksomheten.

Ofte er utviklingen en følge av en markedstilpasning av virksomhet som
tidligere har vært drevet i offentlig regi. Dette er tilfelle der offentlig virksomhet
organiseres i privatrettslige former, eller der det offentlige ved hjelp av avtaler får
private til å utføre tjenester som tidligere har vært produsert av det offentlige for
eksempel innen samferdsel. I andre tilfelle er det imidlertid tale om hvordan
tilbud av nye tjenster av almen interesse skal organiseres. Dette finnes det mange
eksempler på innen miljøsektoren. Offentlige tiltak i form av etterspørsel, særret-
tigheter, prisskjerming og direkte støtte kan her være nødvendig for i det hele tatt
å gjøre en aktivitet attraktiv for økonomiske virksomheter slik vi ser i forbindelse
med avfallsbehandling.

I det hele tatt kan det forhold at det er tale om offentlig virksomhet eller
aktiviteter av almen samfunnsmessig betydning føre til behov for avvik fra de
rammebetingelser som gjelder for vanlig kommersiell virksomhet. Dette fører til
at kontroll- og styringsmekanismer for å sikre lønnsomhet og kundeorientering
blir koblet ut. Dels kan vi se dette på eiersiden, hvor det offentliges rolle som eier
byr på særlige utfordringer. En utfording ligger i det faktum at staten har en rolle
som generell regulatør av markedet. Kombinasjoner av eier- og regulatørrollen
kan føre til at statlig eide selskaper gis spesielle vilkår eller fordeler i konkurransen
med andre nasjonale og utenlandske virksomheter eller i alle fall en mistanke om
at dette kan skje. På denne bakgrunn er den gjeldende norske forvaltningspolitikk
utformet med sikte på klarere å skille mellom eier- og regulatørrollen.54 Også det
forhold at eierfunksjonen til offentlig eide virksomheter i siste instans svarer
overfor politiske organer, kan stille styrings- og ansvarsspørsmålene i et eget lys.55

Hvor det offentlige inngår avtale med private aktører eller på annen måte gir
dem en særlig rolle i utførelsen av offentlige oppgaver, skapes lett en domineren-
de stilling eller en særrettighet. Dette bidrar til å skjerme virksomheten for
konkurranse, og gir også dem som mottar virksomhetens tjenester og er
avhengige av den færre valgmuligheter. Også dette fører til utkobling av markeds-
mekanismen. Som vi har sett skjermes ofte slik virksomhet fra anvendelse av de
alminnelige konkurransereglene. Dette forutsetter derfor at det offentlige utvikler

Hans Petter Graver

54 Se St.meld. nr. 19 (1997–98) Tilleggsmelding om eierskap i næringslivet kapittel 4.
55 Se Hans Petter Graver, Krav til kvalitetssikring og internkontroll – konsekvenser for Regjeringens

og Stortingets ansvar, LoR 2000 s. 195–208.
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andre måter å styre og kontrollere virksomheten på om hensynet til brukerne skal
sikres.

Utførelsen av offentlige oppgaver gjennom private aktører utforderer også
generelle forvaltningsrettslige regler i forvaltningsloven og offentlighetsloven.
Der hvor den aktivitet som drives består i å treffe vedtak som ledd i myndig-
hetsutøvelse er saken etter norsk rett klar, forvaltningslovens regler og offent-
lighetslovens regler kommer til anvendelse. Adskillig mindre klar er saken hvor
det ikke er tale om å treffe vedtak. Utgangspunktet her er at de to lovene kommer
til anvendelse på all virksomhet som drives av forvaltningsorganer, mens de ikke
gjelder for private rettssubjekter. Dette innenbærer at omorgansieringen av en
offentlig virksomhet eller utsetting av en offentlig oppgave til en privat aktør vil
påvirke for eksempel almenhetens rett til innsyn i medhold av offentlighetsloven.
Regjeringen uttrykte i Stortingsmeldingen om offentlighet som ble lagt frem i 1997
bekymring for at overlating av offentlige oppgaver til private aktører og omorga-
niserings- og forsøksvirksomhet i statlig og kommunal sektor ”i visse tilfeller har
fått eller kan få uønskede følger for anvendelsen av offentlighetsloven”.56

Bruk av private til å utføre offentlige oppgaver vil også påvirke mottakernes
forvaltningsrettslige stilling, for eksempel deres partsrettigheter i forhold til
offentlige vedtak som påvirker deres situasjon fordi rammebetingelsene til den
private aktøren endres. Et illustrerende eksempel fra norsk rettspraksis er saken
om syke- og aldershjemet Markushjemmet.57 Markushjemmet var drevet av en
privat organisasjon med støtte fra kommunen. Kommunen sa opp avtalen med den
private organisasjonen om kommunal støtte. Dette førte til at Markushjemmet
måtte nedlegges. Beboerne gikk da til sak mot kommunen og ba retten nedlegge
et midlertidig forbud mot gjennomføring av oppsigelsen av avtalen og mot flyt-
ting av beboerne fordi de ikke var blitt varslet før det kommunale vedtaket om
oppsigelse. Lagmannsretten fant at spørsmålet ikke kunne løses på grunnlag av
forvaltningslovens regler om partsrettigheter, men ga likevel beboerne medhold
på grunnlag av en tolkning av kommunehelsetjenesteloven.

Siden måten å organisere en virksomhet på kan variere ganske mye, reiser
anvendelse av offentlighetsregler og andre forvaltningsrettslige regler spørsmål
som kan være ganske omfattende. Forhold som kan ha betydning er både hva slags
organ som driver en aktivitet, hva aktiviteten består i og hvordan man skal sikre
likhet i rammebetingelser mellom offentlige aktører og private aktører. Prob-
lemstillingene illustreres godt av de nye internasjonale reglene som tar sikte på å
gi almenheten rett til innsyn i miljøinformasjon.58 Reglene retter seg mot offentlige

56 St.meld. nr. 32 (1997–98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen s. 46.
57 Kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett (1991-11-14 LRE-1991-01489).
58 Rådsdirektiv 90/313/EØF om fri adgang til miljøinformasjon (miljøinformasjonsdirektivet) og UN/

ECE-konvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutnings-
prosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet (Århus-konvensjonen).
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myndigheter, men dette er et begrep som fastlegges ut fra både funksjonelle og
institusjonelle kriterier, se for eksempel Århuskonvensjonen art. 2 (c) som under
”offentlige myndigheter” inkluderer ”enhver annen fysisk eller juridisk person
som har offentlig ansvar eller funksjon, eller som tilbyr offentlige tjenester,
vedrørende miljøet, som er underlagt kontroll (av offentlig myndighet)”.

Markedstilpasning med sikte på bedret effektivitet, fleksibilitet og kvalitet
forutsetter endringer i anvendelsen av generelle forvaltningsrettslige regler som er
utformet med sikte på å sikre forutberegnelighet og styring ovenfra. Det forhold at
det er tale om privatrettslige former kan føre til at offentligrettslige styrings- og
kontrollmekanismer gjennom bl.a. forvaltningsloven og offentlighetsloven kobles
ut. Det forhold at det er tale om offentlig virksomhet betyr at markedet som
styrings- og kontrollmekanisme kobles ut. Dette kan skje på eiersiden ved at det
offentlige står som eier, på prissiden gjennom offentlig støtte eller prisfastsettelse
utenfor markedet og i forhold til konkurrenter og brukere gjennom særrettigheter
og monopolstilling. Det ligger dermed spenning i forholdet mellom på den ene
siden bruk av markedet og på den annen side rettssikkerhet og flertallsdemokrati.
Når vi befinner oss i skjæringsfeltet med offentlig virksomhet i privatrettslige
former, byr denne spenningen på særlige utfordringer.

De utfordringer samfunnet generelt og rettsvitenskapen mer spesielt står over-
for består i å utvikle styrings- og kontrollmekanismer til erstatning for de som
følger av generelle forvaltningsrettslige regler og av konkurransen i markedet.
Løsningen kan ikke ligge i at vi i konkurransens navn vingestekker enhver form
for forvaltningsrettslig styring med varetakelsen av offentlige oppgaver. Løsnin-
gen må heller søkes i en utvidelse av plikten til å ta sosiale hensyn til miljø,
rettferdig fordeling og bærekraftige lokalsamfunn og til å omfatte alle aktører i
samfunnet. Dette må vi fremme både gjennom generelle reguleringer og regule-
ringer utformet med spesifikke sektorer og institusjoner for øye. Det må også
fremmes gjennom krav fra markedet og oppmuntring til frivillige tiltak og gjen-
nom lederskap. I denne forbindelse er det viktig å legge til rette for og sikre at
virksomheter under offentlig innflytelse går foran som gode eksempler. Slik
sikrer vi formålstjenelige privatrettslige former for offentlig virksomhet.

Hans Petter Graver


