
I sektion C behandlades under ordförandeskap av højesteretssagfører,
dr.jur. Bernt Hjejle ämnet

Effektivitets- och rättssäkerhetshänsyn i förvaltningen

Följande referat av professor, dr.jur. Bent Christensen, Danmark,
hade före mötet utdelats till mötesdeltagarna:

Indledning.

To træk har været karakteristiske for den offentlige forvaltning i vor
del af verden i den sidste snes år. For det første er forvaltningen
vokset i et tempo, som de fleste finder temmelig skræmmende. Tilmed
skyldes væksten ikke i nævneværdigt omfang, at virksomhed, der tid-
ligere udøvedes af den private sektor, er overført til det offentlige.
Væksten er først og fremmest fremkaldt ved udbygning af sådanne
traditionelle forvaltningsopgaver som socialforsorg, sundhedsvæsen,
undervisning og vejvæsen. For det andet har forvaltningsapparatet
og dets måde at fungere på været under ustandselig ombygning i stort
og småt. Den offentlige forvaltning har ganske vist ikke på noget
tidspunkt i de sidste småt 100 år været en statisk eller særlig stabil
organisation. Men i tiden siden 2. verdenskrig har ændringerne været
konstante og store, og — hvad der måske er det væsentligste — viljen
til at ændre har været meget udbredt og meget bevidst. Alle, der har
haft med offentlig administration at gøre, har derfor ustandselig stået
over for ønsker eller forslag om ændringer. Og sådan vil det blive
ved i lang tid endnu.

Når der skal tages stilling til ønsker og forslag om forandringer i
forvaltningens organisation og arbejdsform, vil vurderingsgrundlaget
naturligvis først og fremmest være præget af forholdene på netop det
område, som ønskerne eller forslagene angår. Men visse generelle vur-
deringspræmisser dukker op i langt de fleste konkrete bedømmelses-
situationer. To af dem — effektivitet og retssikkerhed — er denne
afhandlings emne. En tredje — ansvarlighed over for eller afhængig-
hed af de folkevalgte eller af »folket», ofte kaldet »demokrati» — tages
ikke med i denne omgang.1

i Se derimod Torstein Eckhoff: Reform av den offentlige forvaltning, TfR
1969. 189.
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Spørgsmået om effektivitet og retssikkerhed som præmisser i det
normale vurderingsgrundlag forud for stillingtagen til ændringer i for-
valtningen kan naturligvis gribes an på mange måder. To er særlig
nærliggende. Man kan have den helt legitime ambition at ville give
råd om, hvilken af de to præmisser der bør lægges mest vægt på. Eller
man kan stille sig den opgave at analysere begreberne for at prøve at
skabe klarhed over, hvad man egentlig gør, når man argumenterer med
ordene effektivitet og retssikkerhed, og når man i den konkrete bedøm-
melsessituation anvender disse begreber som led i grundlaget for beslut-
ningstagning.

I det følgende er hovedvægten lagt på analysen. Hvis folk ellers
er kommet på den rette hylde, er det her, universitetslærernes force
ligger. Hensynet til en fornuftig arbejdsdeling mellem samfundsviden-
skabernes professionelle udøvere og alle de mange andre, der i en eller
anden egenskab har med offentlig forvaltning at gøre, tilsiger — efter
min mening — at universitetsfolkene gør deres væsentligste indsats på
analysestadiet. Det hindrer naturligvis ikke, at forskere også rådgiver
eller agiterer. Det må de have adgang til som alle andre, og det gør
jeg også til slut i denne afhandling. Men analysen er hovedsagen.

I Analyse.

1. Sprogbrug.

Hvis man vil vide, hvad ord »betyder», er den mest nærliggende
fremgangsmåde at undersøge sprogbrugen især hos forfattere, af hvem
man kan vente en omhyggelig og velovervejet sprogbehandling. I dette
tilfælde må man derfor se på, hvordan ordene effektivitet og retssikker-
hed bruges i to slags skrifter. Den ene er den professionelle litteratur
inden for fagene forvaltningslære og forvaltningsret. De to begreber
er nemlig grundlæggende for hver af disse discipliner. Forvaltnings-
læren er simpelthen opstået som en konsekvens af praktisk betonede
bestræbelser for at gøre forvaltningen mere effektiv. Og den nære
forbindelse mellem fransk og tysk forvaltningsretlig litteratur i det 19.
århundrede — der er den nuværende nordiske forvaltningsrets vigtigste
aner — og den politisk/ideologiske agitation for Rechtsstaat er velkendt.
Den anden art skrifter er de talrige, officielle eller uofficielle, forslag
til ændringer i forvaltningens virkeform, som ustandselig fremsættes.
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En meget stor del af disse forslag begrundes nemlig mer eller mindre
klart med effektivitets- og/eller retssikkerhedsbetragtninger.

Det er naturligvis uoverkommeligt at gå alle disse skrifter igennem.
Men selv når man holder sig til et rimeligt udvalg,2 bliver det hurtigt
åbenbart, at sprogbrugen ikke er klar og konsekvent.

a. Effektivitet bruges i alt fald i fire forskellige betydninger, der
naturligvis har tilbøjelighed til at glide over i hinanden.

Det forekommer — men ret sjældent — at effektivitet simpelthen
bruges som betegnelse for graden af målopfyldelse. Forvaltningen eller
en bestemt forvaltningsvirksomhed er herefter effektiv, hvis den opfylder
det satte mål. Skatteligningen er efter denne sprogbrug effektiv i den
grad, hvori det lykkes at beskatte netop de faktisk indtjente, skatteplig-
tige indtægter. Og forvaltningen af en storbys parkeringsordning er
effektiv, hvis enhver ulovligt parkeret bil rammes af sanktioner. Ved
bedømmelsen af denne form for effektivitet tager man således intet
hensyn til de økonomiske omkostninger ved selve den bedømte virk-
somhed eller til sekundære sociale eller økonomiske omkostninger for
samfundet som helhed.

Den almindeligst forekommende anvendelse af ordet effektivitet har
sin rod i driftsøkonomiske tankegange. Her er der tradition for at kalde
en produktion effektiv, når den fører til størst muligt udbytte, målt
i penge. Forvaltningsvirksomheden ligner produktion på et helt grund-
læggende punkt: der er også i forvaltningen konstant knaphed på res-
sourcer. På den anden side er pengemålestokken — i alt fald i det,
man kalder out-put-siden, altså virksomhedens resultat — sjældent
umiddelbart anvendelig. Det driftsøkonomiske udgangspunkt omformes
derfor således, at forvaltningen eller en virksomhedsgren inden for for-
valtningen betegnes som effektiv i det omfang, et givet resultat opnås
med mindst mulige omkostninger, eller det bedst mulige resultat opnås
med givne omkostninger. Tankegangen udtrykkes ofte kort og enkelt
således: Spørgsmålet om effektivitet i forvaltningen er et spørgsmål
om højst mulig målrealisation med mindst mulige omkostninger.

Denne definition rejser adskillige vanskeligheder. Først og fremmest
er det en forudsætning, at man kan holde mål og midler ude fra hinan-
den; og det er som bekendt i den konkrete situation langtfra altid let.
Dernæst er selve målbegrebet uklart. Tænker man på forvaltnings-
virksomhedens konsekvenser i samfundet — f.eks. på demografiske, for-

2 Afhandlingen bygger — foruden på almindelig baggrundsviden — på den
litteratur, som er citeret samlet nedenfor s. 23—24.
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delingspolitiske, psykologiske eller familiemæssige følger af børnetilskud
— eller tænker man på forvaltningsvirksomhedens mere nærliggende
endeprodukt: de trufne afgørelser, de udbetalte penge, de foretagne regn-
skabsposteringer? Endelig forudsætter effektivitetsbegrebet efter denne
sprogbrug, at ikke blot omkostningerne ved forvaltningsvirksomheden,
men også målet på en eller anden måde kan kvantificeres. Ellers er
opgørelse af graden af effektivitet ikke mulig. Og kvantificering af
forvaltningsvirksomhedens mål er langtfra altid mulig, i hvert fald ikke,
hvis man med mål tænker på andet end det allermest nærliggende
administrative endeprodukt.

Der er derfor — især når man kommer uden for den professionelle
litteratur — en vis tilbøjelighed til at bruge ordet effektivitet i enklere
og mere ueftertænkte betydninger. Det er således ikke ualmindeligt,
at der mer eller mindre bevidst sættes lighedstegn mellem effektiv
forvaltning og forvaltning, hvis udøvere er omkostningsbevidste. For-
enkling og besparelser bruges derfor ikke sjældent som synonymer med
effektivitet. Det hænder også, omend sjældnere, at man sætter lig-
hedstegn mellem effektivitet og rationelle overvejelser vedrørende for-
valtningens tilrettelæggelse. Baggrunden for denne sidste sprogbrug er
let at finde. De højere tjenestemænd har altid søgt at handle rationelt,
når de skulle råde om eller selv fastlægge det materielle indhold af en
bestemt forvaltningsordning. Derimod har de langtfra altid tænkt ligeså
indgående og fornuftigt over ordningens praktisk-administrative tilrette-
læggelse. Der har tværtimod været en tilbøjelighed til mere ueftertænkt
at holde sig til traditioner og det en gang prøvede. På denne baggrund
er det forståeligt, at effektiv tilrettelæggelse af forvaltningen kan komme
til at betyde tilrettelæggelse på grundlag af omhyggelige overvejelser
over mulige alternativer og valg mellem disse på grundlag af en bedøm-
melse af alternativernes konsekvenser.

b. Også ordet retssikkerhed bruges i forskellige betydninger, der
ligeledes har tendens til at glide over i hinanden.

I retsvidenskabelig litteratur i almindelighed og især i privatretten
bruges ordet retssikkerhed oftest som synonym med forudseelighed eller
ensartethed. Retssikkerhed findes, hvor enkelttilfælde bedømmes og
afgøres efter generelle regler, således at de retsundergivne med rimelig
sikkerhed kan forudse de retlige følger af deres og andres handlinger.
Efter denne sprogbrug står retssikkerhed i modsætning til skøn, i betyd-
ningen afgørelse af hvert enkelt tilfælde efter dettes meriter, eller til
vilkårlighed.

Beslægtet med denne sprogbrug er en, som sæuer lighedstegn mellem
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retssikkerhed i forvaltningen og forvaltningens virkeliggørelse af gæl-
dende ret. Retssikkerhedens krav til forvaltningen er et krav om
rigtige afgørelser. Retssikkerhed i skatteligning betyder herefter, at
enhver skatteyder bes'kattes med lige netop det beløb, som han efter
loven har pligt til at betale.

Den almindeligste brug af ordet retssikkerhed i diskussioner om offent-
lig forvaltnings indretning er imidlertid en helt anden og mindre abstrakt.
Retssikkerhed er et spørgsmål om beskyttelse af den enkelte mod for-
valtningen. Undertiden tales om værn mod overgreb og vilkårlighed.
Undertiden sættes sigtet højere, og det siges, at retssikkerhed er et
spørgsmål om en sådan tilrettelæggelse af forvaltningsvirksomheden,
at den bliver hensynsfuld og velvillig over for den enkelte borger.

Der er en tilbøjelighed til, at denne brug af ordet retssikkerhed — der
ligesom ordet effektivitet principielt kun angår forvaltningens frem-
gangsmåde, ikke indholdet af dens virksomhed — glider jævnt over i
en anden betydning, der tillige angår det substantielle. Retssikkerhed
bruges ofte således, at kravet om retssikkerhed bliver et krav om respekt
for den enkelte ikke blot fra forvaltningens side, men også efter ind-
holdet af de retsregler, som forvaltningen tillemper over for den enkelte.
Man bygger herved mer eller mindre bevidst på en liberalistisk tradition.
Man forudsætter, at individet i forholdet til det offentlige har en
retssfære, som forvaltningen skal respektere. I kravet om retssikkerhed
i denne forstand ligger altså et politisk eller naturretligt krav om respekt
for individet, også fra lovgivningsmagtens side, eller i alt fald en hen-
holden sig til at dette krav er gængs og levende kulturarv og følgelig
egnet som grundlag for valg vedrørende det offentliges virksomheds
indhold og tilrettelæggelse.

c. Det kan ikke forbavse, at man således må konstatere, at sprog-
brugen ikke er klar og konsekvent.

Ordene effektivitet og retssikkerhed er i høj grad værdiladede. At
kalde forvaltningen effektiv, er at rose den; og alt, hvad der kan styrke
retssikkerheden, vil umiddelbart blive betragtet med sympati. De emo-
tionelle overtoner ved de to ord kommer endnu klarere frem, når ordene
negeres. At påstå, at en forvaltning ikke er effektiv eller handler
mod retssikkerheden, er at dadle den kraftigt. Det er en almindelig
erfaring, at ord, der i den grad er værdiladede, ofte bruges for hos
læseren eller tilhøreren at fremkalde den følelsesmæssige effekt snarere
end for at beskrive et eller andet sagforhold korrekt. Sprogvaner af
den art er naturligvis ikke egnet til at fremme klarhed og konsekvens
i brugen af bestemte ord.

22
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En yderligere forklaring på uklarheden i sprogbrugen er imidlertid, at
ordenes betydning — helt legitimt — kan veksle efter den sammenhæng,
hvori de bruges. Der er særlig grund til at være opmærksom på, om
ordene effektivitet og retssikkerhed fungerer som beskrivelser af præ-
misser i vurderingsgrundlaget for beslutninger om et eller andet admi-
nistrativt problem, eller om ordene har en anden funktion. Hvis
meningen er at bruge effektivitet og retssikkerhed som argumenter for
forskellige løsninger af et administrativt problem, er en af de betyd-
ninger af henholdsvis effektivitet og retssikkerhed, som er nævnt oven-
for, åbenbart uanvendelig. Betyder effektivitet målopfyldelse for enhver
pris, og retssikkerhed gældende rets ubetingede virkeliggørelse, kan
begreberne ikke bruges som grundlag for valg mellem forskellige admi-
nistrative fremgangsmåder. Effektiv skatteligning, som fører til, at
alle faktiske indtægter bliver korrekt lignet, er jo identisk med den
ligning, som er mest i overensstemmelse med retssikkerhed i betydningen
gældende rets virkeliggørelse.

Ignorerer man imidlertid de to nævnte betydninger, viser analysen
af sprogbrugen trods al uklarhed dog noget væsentligt om de vurde-
ringspræmisser, der betegnes med ordene effektivitet og retssikkerhed.
Vurderer man en løsning af et administrativt problem på grundlag
af effektivitetshensyn, er man tilbøjelig til at lægge hovedvægten på
rationelle mål/middel betragtninger og på omkostningsbevidsthed. Vur-
derer man en administrativ løsning på grundlag af retssikkerhedshensyn,
er hovedsagen den grad af beskyttelse, som løsningen giver den enkelte.

2. Gerninger.

En undersøgelse af sprogbrugen er naturligvis ikke den eneste måde,
hvorpå man kan søge at skaffe sig klarhed over, hvad effektivitet og
retssikkerhed nærmere indebærer. En anden metode er at prøve at
lære de to vurderingsgrundlag at kende på deres gerninger. Hvad
er det for forslag til løsninger af forvaltningens problemer, som begrundes
med henholdsvis effektivitetshensyn og retssikkerhedshensyn?

En gennemgang af alle de forslag til administrative ændringer, som
er fremsat blot i de nordiske lande i de sidste par årtier, er uover-
kommelig. En systematisk oversigt over typer af løsninger, som er
blevet begrundet med henholdsvis effektivitet og retssikkerhed er imid-
lertid fuldt tilstrækkelig til at give et indtryk af vurderingspræmis-
sernes håndgribelige udslag.

a. Først de løsninger, som begrundes i effektivitetshensyn.
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Den mest karakteristiske og tillige den største gruppe går ud på
anvendelse af maskiner. Når løsninger af denne art er så væsentlige,
skyldes det først og fremmest de dramatiske perspektiver, som anven-
delsen af EDB i forvaltningen åbner. For tiden bruges EDB især til
omlægning af gammelkendte og ret isolerede administrative rutiner,
som tidligere var helt eller i det væsentlige manuelle samt til opbe-
varing af information. Typiske eksempler på den først nævnte anven-
delse, der ekspanderer meget stærkt, er regnskabsføring, udregning og
udbetaling af sociale kontantydelser, udregning og opkrævning af skatter
o.s.v. Informationsvirksomheden ekspanderer ligeledes og har på lidt
længere sigt større potentiel betydning for hele forvaltningens virksom-
hed. Det første skridt har overalt været omlægning af eksisterende
registre til EDB. Typiske eksempler er Det Centrale Personregister
i Danmark, centrale registre over motorkøretøjer, fast ejendom, virksom-
heder, der skal betale omsætningsafgift o.s.v. Det næste skridt tages,
når anvendelsen af EDB-teknik tillader opbevaring, kombination og let
adgang til oplysninger i et omfang, som hidtil har været ukendt. Som
eksempler på udnyttelse eller foreslået udnyttelse af disse muligheder
kan nævnes integrerede registre over alle oplysninger om lovovertræ-
delser og over sygebehandling. Også udenfor disse to store grupper
anvendes EDB eller foreslås det anvendt af effektivitetsgrunde. Karak-
teristiske eksempler er f.eks. lagerstyring i forsvaret og anvendelse af
EDB som led i beslutningsgrundlaget for store, komplicerede økonomiske
afgørelser. Det internationalt bedst kendte tilfælde er de beregninger,
som blev foretaget på EDB-maskiner forud for beslutning om place-
ringen af Londons tredje lufthavn.

EDB er imidlertid ikke den eneste form for maskiner, der foreslås
anvendt af effektivitetshensyn. Andre, spredte eksempler er: øget brug
af de sædvanlige kontormaskiner, overgang fra personbetjente fyr og
fyrskibe til automatiske fyr, mekanisk postsortering, opbevaring af bib-
liotekernes avisstof på mikrofilm, postbudenes motorisering o.s.v.

Man får bedst et overblik over de øvrige løsninger, der begrundes
med effektivitetshensyn — altså dem, der ikke går ud på brugen af
maskiner — hvis man deler forvaltningsvirksomheden i nogle grove
hovedgrupper.

Et meget stort antal forslag til ændringer angår behandlingen af
individuelle sager og den kontormæssige service, som er knyttet hertil.

Karakteristisk for den måde, hvorpå bestræbelserne for at effektivi-
sere sagbehandlingen gribes an, er de såkaldte ruteskemaer. Førend
der overhovedet fremsættes forslag til ændringer i sagbehandlingen,
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undersøges den gængse procesform minutiøst, og resultatet nedfældes
i omfattende grafiske fremstillinger af den sædvanlige saggang.

For den egentlige sagbehandlings vedkommende går typiske forslag
til ændringer ud på: Så få behandlinger som muligt, d.v.s. ikke to instan-
ser, hvis én er tilstrækkelig, og ikke to gange behandling i samme instans,
hvis én overhovedet er acceptabel. — Ikke bedre uddannede sagbehand-
lere end lige netop nødvendig for at klare sagerne. — Ikke skriftlig kom-
munikation, hvis mundtlig er nok.

Forsåvidt angår den kontormæssige service, går typiske forslag ud
på: Generelle og meget velgennemtænkte journaliserings- og arkiverings-
systemer. — Nøje overvejelser over den rigtige, letteste og billigste
form for blanketter. — Nøje retningslinjer for udførelse af maskin-
skrivningsarbejde, duplikering eller anden mangfoldiggørelse.

Andre forslag begrundet i effektivitetshensyn angår forvaltningens
organisatoriske opbygning. De er velkendte for alle, der har blot den
ringeste kendskab til privat eller offentlig administration, og de fleste
er overtaget fra Scientific Managementbevægelsen, hvis oprindelige
objekt var privat industri. Typiske forslag er: Små administrative enheder
bør slås sammen. Som følge deraf har vi i Danmark nedlagt en lang
række små toldsteder og postkontorer. — Service- og stabsorganer bør
udskilles fra den øvrige förvaltningsorganisation og samles i store, spe-
cialiserede enheder. Som følge deraf har vi i Danmark fået en særlig
central administration af statens mange tilgodehavender hos den private
sektor, en centralisering af statens indkøbsvirksomhed og en vidtdreven
centralisering af statens køb af bogtrykker arbejde. — Kompetencefor-*
delingen mellem sideordnede myndigheder bør være bestemt af saglig
ensartethed, og sagligt ensartede sager bør samles ét sted. Et udslag
heraf er bestræbelserne for i Danmark at samle alle uddannelser under
undervisningsministeriet. — Indenfor den enkelte organisation foretræk-
kes sagfordeling efter funktion fremfor efter f.eks. geografisk område,
sagnumre el.lign. — I toppen af organisationspyramiden bør der findes
så få enkeltsager som muligt. Toppen skal koncentrere sig om plan-
lægning og styring. Typiske udslag af denne bestræbelse er de utallige
forslag til delegation til direktorater eller lokale myndigheder fra depar-
tementer og ministerier. Andre udslag er organisatoriske ændringer
i departementerne for at styrke planlægningen, f.eks. oprettelse af plan-
lægningsafdelinger, den stadige understregning af budgettets styrende
funktion, bestræbelserne på at udvikle særlige metoder til langtidsplan-
lægning o.m.a.
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Også vedrørende personalet findes typiske forslag, begrundet i effek-
tivitetshensyn. Man foreslår således nøje stillingsbeskrivelser og normer
for, hvad den enkelte skal præstere, og for hvorledes man bedømmer
ham. Andre karakteristiske udslag er den vægt, der lægges på oplæring,
på udøvelse af lederopgaver, på introduktion og informering af personale
m.v.

De hidtil nævnte forslag er både de talrigste og de vigtigste. Men
der findes tillige en del, der ikke alene angår fremgangsmåde og orga-
nisation, men som berører grundlaget for den administrative virksomhed.
Typiske eksempler er: Forvaltningen må ustandselig være på vagt over-
for opgaver, der ikke — længere — er strengt nødvendige. Overflødig
virksomhed bør afskaffes. — Retsregler bør gøres så præcise og ube-
tingede som muligt. Undtagelsesbestemmelser — »millimeterretfærdig-
hed» — er kostbare. — Afgørelser efter traditionelt frit skøn kræver
meget kvalificeret personale og bør derfor undgås. Afgørelser i henhold
til faste regler har desuden den fordel at fremme overgang til maskinel
behandling eller delegation til underordnede.

b. Dernæst løsninger begrundet i retssikkerhedshensyn.
Sådanne forslag er ikke helt så talrige som de tilsvarende effektivi-

seringsforslag, men de er næsten lige så brogede.
Det vigtigste udslag af retssikkerhedsbestræbelserne er tendensen

til at judicialisere forvaltningen, altså til at overføre domstolstræk til
forvaltningen.

De domstolstræk, som søges overført, angår først og fremmest sag-
behandlingen. I den norske forvaltningskomites betænkning hedder det
ligefrem: »Dersom det var mulig å følge en [domstols] prosessuell
fremgangsmåte for forvaltningens saksbehandling, ville dette. . . være
den beste sikkerhetsgaranti for den private rettsstilling.»3 Udsagnet
er ekstremt, og i debatterne om retssikkerhed og effektivitet i for-
valtningen har mange taget afstand fra det. Men det udtrykker alligevel
noget helt centralt. De forslag til ændringer i forvaltningens sagbe-
handling, som er fremført under påberåbelse af retssikkerhedshensyn,
går virkelig ud på at nærme sig domstolenes sædvanlige proces. Det
drejer sig især om sådanne forslag som: Udvidelse af partens krav
på kontradiktion i form af meddelelse om påtænkte forvaltningsinitia-
tiver, aktindsigt og adgang til genmæle. — Begrundelse. — Klagehen-
visning. — Høje krav til sagbehandlernes upartiskhed. — Vidtdreven
mundtlig forhandling mellem myndigheden og parterne. — Ofte ser man

3 Forvaltningskomiteens innstilling s. 5.
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ligefrem en garanti for retssikkerheden i selve det forhold, at der — som
i retsplejelovene — findes udførlige regler om processen.

Også andre domstolstræk end dem, der angår sagbehandlingen, søges
overført. Neutralitet søges således ikke alene fremmet ved strenge
regler om speciel inhabilitet. Der er også en tilbøjelighed til — i alt
fald på områder, hvor det offentlige stiller krav til borgerne — at søge
at overføre domstolenes typiske trekantssituation med den afgørende
myndighed som neutral opmand mellem to ligestillede stridende parter.
Forslagene går altså mer eller mindre konsekvent ud på at få forvalt-
ningen opbygget, således at der i processen optræder to myndigheder:
én, der neutralt træffer afgørelse, og én, der optræder som den privates
modpart. En lignende opbygning kræves også af processen i rekurs-
instanser.

Den næstvigtigste gruppe af retssikkerhedsforslag angår styrkelse
af den eksterne kontrol med forvaltningen. I Danmark og Norge har
denne tendens først ført til overførelse af den svensk-finske ombuds-
mandsinstitution og dernæst til kopiering af den ligeledes svensk-finske
offentlighedsordning, d.v.s. alle privates principielle adgang til doku-
menter, som er i forvaltningens besiddelse. I Sverige og Finland har
udbygningen og perfektioneringen af forvaltningsdomstolssystemet været
det mest udprægede udtryk for tendensen til at styrke den eksterne
kontrol. Den omfattende forvaltningsdomstolsreform, som er indført i
Sverige i 1971, er det klareste eksempel. Herved er bl.a. skabt nye
lokale forvaltningsdomstole, sikkerhed for mindst to instanser i for-
valtningsdomstolsprøvelsen og ensartede procesregler for alle forvalt-
ningsdomstole. I Danmark og Norge er den stadige understregning af
betydningen af de almindelige domstoles prøvelsesret overfor forvalt-
ningens handlinger og den mer eller mindre totale udryddelse af de
såkaldte endelighedsbestemmelser, d.v.s. lovbestemmelser, der afskærer
domstolene fra deres normale legalitetsprøvelse, udtryk for en lignende
tendens. Et yderligere eksempel er den udbygning af domstolenes kon-
trol med administrative frihedsberøvelser og lignende foreteelser, der
er sket i alle landene.

Judicialisering og udvidelse af den eksterne kontrol er de vigtigste
udtryk for retssikkerhedsbestræbelser; men der har naturligvis været
andre.

Betydningen af tjenestemændenes selvstændighed og deres person-
lige dygtighed understreges ofte. Der er ligeledes en tendens til at
se bevarelsen af et rimeligt stort antal jurister i den offentlige admi-
nistrations øverste lag som en retssikkerhedsgaranti. Den traditionelle
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grundighed i sagbehandlingen og den traditionelt store offentlige indsats
til sagens oplysning prises også som retssikkerhedsgarantier.

Ligesom ved de forslag, der bæres af effektivitetshensyn, forekommer
det, at retssikkerhedsbestræbelserne ikke bliver stående ved forvaltning-
ens organisation og fremgangsmåde, men tager sigte på substansen. Det
er således sædvanligt at se forslag om begrænsninger i skønnet begrundet
med retssikkerhedshensyn. Der lægges ligeledes stor vægt på lighed,
objektivitet, saglige formål m. v. Der lægges også vægt på den regel-
dannende betydning af offentliggørelse af praksis indenfor skønnet. Hvor
regler anvendes, kræver hensynet til retssikkerheden, at de er klare
og konsekvente, således at borgerne kan forudse forvaltningens hand-
linger. Det hænder endog, at forslag begrundet i retssikkerhedsbetragt-
ninger, når det kommer til stykket, går ud på, at man ikke bør gennem-
føre ændringer i gældende ret, der medfører for store spring i retsud-
viklingen, men bør bygge videre skridt for skridt på den nedarvede
retlige tradition.

3. Fortalere og interessenter.

Vil man lære et vurderingsgrundlag nærmere at kende, er det rime-
ligt også at spørge om, hvem der er fortalere for vurderingen, og hvem
der — især som gruppe i samfundet — kan ventes at have interesse
i løsninger bygget på dette grundlag.

Når spørgsmålet stilles på denne måde, får det let et odiøst skær,
eller man venter i det mindste, at der lægges op til angreb. Forsøg
på at kalde på forargelsen ved at påpege selviske motiver er jo et ofte
anvendt og ofte succesfuldt våben i al polemik.

Det er nu ikke hensigten. Det ville være idiotisk at benægte, at
mange hylder vurderinger, hvis virkeliggørelse hverken de selv eller
grupper, som de måtte tilhøre, har fordel af. Men det ville være lige
så idiotisk at benægte, at der i det mindste lige så ofte er en sammen-
hæng mellem vurderingsgrundlag og egne eller gruppeinteresser. Det
politiske liv i de vesteuropæiske demokratier i de sidste 100—150 år
lader sig i alt fald lettest forstå, hvis man antager en sådan sammen-
hæng som noget sædvanligt.

Det forekommer derfor både rimeligt og relevant at prøve at se,
om det er muligt at identificere effektivitetshensynenes og retssikker-
hedshensynenes fortalere og interessenter.

a. Det er lettest at få øje på retssikkerhedens fortalere.
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Det er først og fremmest juristerne.
Der er naturligvis flere grunde til denne kendsgerning. For det

første er det juristerne, som har den tekniske kunnen, som er nødvendig
for at omsætte vurderingsgrundlaget i brugbare administrativ-tekniske
løsninger. For det andet er juristerne efter uddannelse og beskæftigelse
tilbøjelige til at koncentrere sig om enkelttilfælde. De har derfor god
lejlighed til at få øje på de — eventuelt kun enkeltstående — misbrug
og fejl, som naturligvis sker i enhver forvaltning. Allerede derfor
har de en særlig tilskyndelse til at presse på for at finde løsninger,
som kan råde bod på misbrug og fejl. Man skal imidlertid ikke være
blind for en tredje grund. I vore lande har traditionen været den,
at den offentlige forvaltnings højere tjenestemænd som altovervejende
hovedregel var jurister. Det er ikke længere tilfældet. Som gruppe
inden for den offentlige forvaltnings personel er juristerne trængte.
De er ikke blot blevet færre i forhold til det samlede antal ansatte;
men de tekniske fremgangsmåder, som de står for og behersker: regel-
dannelse og især subtil regelanvendelse i konkrete situationer, er under
angreb. Andre tekniske fremgangsmåder, planlægning af mange arter,
evnen til at stille EDB-opgaver, præstations- og programbudgettering,
beherskelse af statistisk/matematiske systemmetoder o.s.v. får større og
større betydning for dem, der virker på forvaltningens højeste niveau.
Gennemføres løsninger, bygget på rets-sikkerhedshensyn, som dem, der er
nævnt ovenfor under 2 b, styrkes juristernes position imidlertid. De vil
ofte være bedst egnede til at bestyre løsningerne, og — hvad der nok er
vigtigere — de idealer eller værdier, som juristerne traditionelt har gjort
til deres, styrkes. Et af argumenterne for at judicialisere sagbehand-
lingen i forvaltningen 'kan — noget forgrovet — gengives således: Stadig
større dele af forvaltningens enkeltafgørelser forberedes og afgøres af
ikke-juridisk personel. En generel forvaltningsproceslov med hovedvæg-
ten lagt på kontradiktion, begrundelse, 'klagehenvisning, strenge regler om
speciel inhabilitet og vid adgang til klage vil være egnet til at bevare den
grundighed og upartiskhed, som præger god juridisk sagbehandling, også
selv om juristerne fortrænges, og til at udbrede disse goder til forvalt-
ningsområder, som er så nye, at juristerne aldrig har nået at dominere
dem.

b. Effektivitetshensynenes fortalere er ikke en nær så klar gruppe.
De, der er lettest at kende, er naturligvis de professionelle rationalise-
ringseksperter. Men de dominerer ikke som fortalere for effektivitets-
hensynene i samme grad som juristerne blandt retssikkerhedens tals-
mænd. Rationaliseringseksperterne har heller ikke samme behov for
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at føre sig frem. De er ikke i defensiven. Tværtimod. Men deres
relativt tilbagetrukne rolle hænger også sammen med, at der findes andre,
mere diffuse grupper, der optræder som aktive fortalere for effektivi-
tetshensynene. En består af dem, på hvem væksten i forvaltningens
udgifter virker særlig skræmmende. Til denne gruppe hører et stort
antal politikere, en stor del af pressen og i lande, hvor skatteborger-
foreninger spiller en rolle, tillige sådanne sammenslutninger. I USA
har skatteborgerforeningerne således spillet en meget stor rolle for igang-
sættelsen af rationaliseringsarbejdet i den offentlige forvaltning. En
anden væsentlig gruppe af fortalere for effektivitetshensynene er indu-
strilederne. De er vant til at anvende de løsninger, der bygger på effek-
tivitetshensynene, som en ren selvfølge, og de bliver utålmodige, når
man tøver med at gøre ligeså i den offentlige forvaltning.

c. Når man vender sig til spørgsmålet om de to vurderingspræ-
missers interessenter, er det ikke muligt at give et blot nogenlunde
præcist svar. Vi er alle som samfundsborgere og skatteydere interesseret
i så effektiv forvaltning som muligt — i alt fald når ordet effektivitet
tages i de 3 sidstnævnte af de 4 betydninger, der er nævnt ovenfor
under 1 a. Og vi er alle som enkeltpersoner interesseret i værn mod
misbrug og hensynsløshed fra offentlige myndigheder.

For retssikkerhedens vedkommende forekommer to lidt mere præcise
betragtninger dog forsvarlige.

Det er vist forsvarligt at påstå, at varetagelse af retssikkerhedshen-
synene først og fremmest er til fordel for minoriteter, altså for grupper,
der i den aktuelle situation trues eller føler sig truet af magthaverne.
Til støtte for påstanden kan henvises til et par eksempler, som i mine
øjne er karakteristiske.

Præsident Roosevelt nedlagde i 1940, da det politiske klima i USA
endnu prægedes kraftigt af det private erhvervslivs modstand mod New-
Deal-politikken, veto imod en af forløberne for den nugældende ame-
rikanske forvaltningsproceslov. I begrundelsen for præsidentens veto
hedder det: »The bill that is now before me is one of the repeated efforts
by a combination of lawyers who desire to have all processes of govern-
ment conducted through lawsuits and of interests which desire to escape
regulation.»4

Det andet eksempel angår ikke forvaltningens forhold alene, men
nok spørgsmålet om retssikkerhed. Det eneste, det splittede franske

4 Citeret fra »The Federal Administrative Procedure Act and The Admin-
istrative Agencies» 1947 s. 557.



346 Bent Christensen

Venstre har kunnet blive enige om i de senere år, har været en lang
række kampagner og foreninger til støtte for udstrakt personlig frihed
også i politiske spørgsmål, vendt mod politiets optræden over for demon-
strationer, mod indskrænkninger i pressefriheden, mod hårde domme
i politisk prægede sager o.s.v.

Ikke alle udslag af retssikkerhedshensynene er i lige grad til fordel
for alle minoriteter. Judicialisering af forvaltningens sagbehandling
og adgangen til judiciel kontrol er til størst fordel for grupper, som
er i stand til at udnytte de muligheder for indsats til forsvar for egne
interesser, som formaliseret forvaltningsproces og judiciel prøvelse giver.
Det vil oftest være enten grupper med en relativt god økonomisk stilling
eller grupper, der er vant til såkaldt intellektuel virksomhed. Denne
skævhed er man naturligvis klar over, og man søger ofte at afbøde
den f.eks. ved regler om fri proces, sagsomkostninger fra det offentlige,
administrationens pligt til at optræde som sagsøger ved de almindelige
domstole, når den enkelte ønsker f.eks. en administrativ frihedsberøvelse
prøvet o.s.v. Ombudsmandskontrollen og en stor offentlig indsats under
enkeltsagers oplysning har derimod ikke sådanne skæve sociale virk-
ninger.

4. To forskellige holdninger?

De tre første afsnit af analysen af effektivitets- og retssikkerhedshen-
synene har haft en — mere eller mindre — solid baggrund i tekster,
eksempler m.v. De følgende bemærkninger er ren frihåndstegning.

Som man vil se, lader begreberne effektivitet og retssikkerhed som
vurderingspræmisser for stillingtagen til løsning af administrative proble-
mer sig ikke bestemme ganske præcist. På den anden side viser analysen,
at der er en vis kerne i hver af de to vurderingspræmisser, som klart
adskiller sig fra hinanden.

Spørgsmålet er, om man ikke får en ganske god forståelse af kernerne
ved at betragte effektivitets- og retssikkerhedshensynene som udtryk
for to forskellige holdninger til organisationer og disses forhold til deres
klienter.

Den ene — den, som giver sig udtryk i effektivitetsbetragtninger — er
den holdning, som har ført til eller ledsaget naturvidenskabernes trium-
fer, de tekniske fremskridt, industrialiseringen og alle de øvrige kende-
tegn for den såkaldte vestlige civilisation. Karakteristisk er først og
fremmest arbejdsdeling og rationalitet. Grundlaget er en tro på, at
nøje organiseret arbejdsdeling er mulig og egnet til at styre både orga-
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nisationen selv og omgivelserne tilfredsstillende, når blot man fastlægger
virksomhedens mål eftertænksomt og ordentligt og vælger midler, som
er rationelt velegnede til at nå resultatet uden overflødig indsats.

Den anden holdning — den, som finder udtryk i retssikkerhedskravene
— er først og fremmest karakteriseret ved en vis mistro til menneskenes
formåen til at indrette og drive organisationer rationelt, til att overskue
alle ønskelige mål og vælge netop de brugbare midler. Det kan være
meget rigtigt, at organiseret virksomhed skal være bestemt af fastsatte
mål og skal ske på grundlag af planer, lagt i overensstemmelse hermed.
Men i praksis går det kun til en vis grad. Et eller andet sted går det
altid galt eller skævt. Denne kendsgerning skal der tages højde for,
og det skal først og fremmest gøres således, at den enkelte ikke kommer
til at bøde mer end højst nødvendigt for organisationens uundgåelige
skavanker.

II Rådgivning.

1. En konklusion af analysen.

At uddrage et nogenlunde entydigt resultat af ovenstående analyse
af begreberne effektivitet og retssikkerhed er ikke let. Vil man rådgive
om, hvilken vægt effektivitets- og retssikkerhedshensyn — efter råd-
giverens opfattelse — bør have i forskellige situationer, er det imidlertid
rimeligt at prøve så nøje som muligt at angive, hvad rådgiveren mener
med effektivitet og retssikkerhed. I det følgende bruges effektivitet
og retssikkerhed i nedennævnte betydninger:

Når effektivitetshensyn lægges til grund for valget af en bestemt
administrativ løsning, lægges hovedvægten på rationelle overvejelser
i mål/middelkategorier, og overvejelserne præges stærkt af omkost-
ningsbevidsthed. Effektivitetshensynene fører til en forkærlighed for
løsninger, der indebærer anvendelse af maskiner, størst mulig forenkling
og rutinering i den sagbehandling, der ikke kan overlades til maskiner,
samt organisationsformer, der fører til vidtdreven arbejdsdeling, spe-
cialisering og beslutningernes placering så nær ved de faktiske omstæn-
digheder som muligt.

Når retssikkerhedshensyn lægges til grund for valget af en bestemt
administrativ løsning, er det afgørende, at forvaltningen tilrettelægges
således, at der opnås en høj grad af beskyttelse af den enkelte borger.
Den grundlæggende vurdering er, at de uundgåelige skavanker, som
nok skal vise sig ved gennemførelsen af hvilket som helst administrativt
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program, ikke må gå ud over den enkelte. En understregning af rets-
sikkerhedshensynene fører til forkærlighed for vidtstrakt neutralitet hos
de myndigheder, der træffer enkeltafgørelser, for begrænsninger i for-
valtningens magt, bygget på lighed og saglighed, og for en sagbehandling,
der sikrer rigtige resultater og samtidig giver borgeren følelse af med-
virken og mulighed for at forsvare sig, let adgang til retsmidler og
anden ekstern kontrol og mulighed for at bedømme, om og hvordan
disse kontrolmidler skal anvendes.

2. I hvilket omfang er effektivitets- og retssikkerhedshensyn overhovedet
brugbare som vurderingspræmisser?

I debatterne om ændringer i forvaltningens indretning og arbejds-
form træffer man ikke helt sjældent udsagn om, at der ikke er et
klart modsætningsforhold mellem effektivitet og retssikkerhed. Der
henvises således til, at hurtighed i sagbehandlingen og visse minimale
garantier mod misbrug og fejl i lige høj grad kan begrundes med effek-
tivitets- og med retssikkerhedshensyn. En forvaltningsvirksomhed, der er
meget langsom og omstændelig, tjener ikke retssikkerheden; og en for-
valtning, der vækker voldsom modstand, fordi dens optræden strider
mod almindelig accepterede idealer om graden af beskyttelse for indivi-
det, er ikke effektiv.

Det er naturligvis rigtigt. Men herfra kan hverken sluttes, at der
i al almindelighed ikke skulle være et modsætningsforhold mellem
effektivitets- og retssikkerhedshensyn, eller at disse skulle være uanven-
delige som vurderingspræmisser, når der skal vælges mellem flere mulige
administrative løsninger. I mangfoldige tilfælde gør det virkelig en
forskel på forvaltningens opbygning og arbejdsform, om man lægger
hovedvægten på det ene eller på det andet sæt af hensyn. Et klart
eksempel er de almindelige forvaltningsproceslove, der tilsigter en judi-
cialisering af den administrative sagbehandling. Her er en løsning, som
man efter min mening decideret ikke ville nå til, hvis hovedvægten
lægges på effektivitetshensyn.

Det er derfor væsentligt, at man ved ethvert valg af løsning af et
administrativt problem tager både effektivitets- og retssikkerhedshensyn
i betragtning. Selv hvor resultatet bliver, at effektivitetshensyn får
overvægt, bør man være klar over risikoen for retssikkerheden. Og
selv hvor retssikkerhedshensyn går af med sejren, bør man kende
omkostningerne.
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Men naturligvis kan stillingtagen til forslag og ønsker om ændringer
i forvaltningen aldrig ske udelukkende på grundlag af en afvejning
mellem effektivitet og retssikkerhed, som disse begreber er beskrevet
ovenfor under 1.

For det første findes der forvaltningsområder, hvor en afvejning
mellem effektivitets- og retssikkerhedshensyn ikke giver fornuftig
mening. Hvor forvaltningens virksomhed kun meget fjernt og indirekte
angår den enkelte, har retssikkerhedshensynene meget ringe vægt. Stil-
lingtagen til tilrettelæggelsen af planlægning af det offentliges frem-
tidige brug af sine økonomiske ressourcer eller — for at nævne et detail-
eksempel — af reparationer af orlogsskibe, har naturligvis indirekte
betydning for den enkelte. Men ikke på en måde, som gør, at retssik-
kerhedsholdningen og dens traditionelle udslag giver rimelig vejledning
ved valget af en administrativ ordning.

For det andet: Selv hvor afvejning på grundlag af effektivitets- og
retssikkerhedshensynene giver god mening, kan en bestemt administrativ
løsning aldrig vurderes ud fra disse hensyn alene. Vurderingsgrundlaget
må være bredere. Ofte vil der være brug for også at inddrage det
vurderingskompleks, der ligger bag ordet demokrati. Men det væsent-
ligste er, at de specielle forhold på vedkommende forvaltningsområde
— virksomhedens art, de samfundsmæssige formål o.s.v. — må tages med.

For det tredje er sammenhængen mellem de vurderinger eller hold-
ninger, der ligger til grund for henholdsvis effektivitets- og retssikker-
hedshensynene, og de udslag, som de traditionelt giver sig, ikke noget
givet. Der er intet i vejen for, at den ene eller den anden vurdering
kan have betydning for en valgsituations udfald, uden at de midler,
der plejer at blive anvendt til at fremme vurderingen, er brugbare.

Der findes derfor ingen patentløsninger. Valget af administrativ
tilrettelæggelse må — som de fleste andre valg — ske på grundlag
af en besværlig og usikker afvejning af en række præmisser, hvoraf
effektivitets- og retssikkershensyn kun er to blandt mange og tilmed
ikke altid giver ordentlig vejledning.

For at illustrere forholdene gøres i det følgende nogle korte bemærk-
ninger om effektivitets- og retssikkerhedshensynenes vægt i nogle få
situationer. Karakteristisk for de valgte situationer er, at de angår
daglig, løbende forvaltningsvirksomhed over for borgerne. Forvaltning-
ens klart interne virksomhed og den funktion, der ligner lovgivnings-
magtens, nemlig fastlæggelse af de grundlæggende normer, holdes
udenfor.

Situationerne er inddelt efter et af de momenter, der efter min mening
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har betydning for, hvilken vægt der normalt må lægges på henholdsvis
effektivitets- og retssikkerhedshensynene, nemlig forvaltningsvirksomhe-
dens art.

3. Nogle situationer, hvor effektivitets- og retssikkerhedshensyn spiller
en rolle som vurderingspræmisser.

a. Afvejningen mellem effektivitets- og retssikkerhedshensyn har
særlig betydning for to klassiske former for forvaltningsvirksomhed. Den
ene er retlig regulering. Den består i at regulere samfundsmedlemmernes
adfærd ved retlige direktiver, især i form af løbende tilladelser, und-
tagelser, forbud, påbud og lignende konkrete afgørelser, der beskriver
den ønskede eller uønskede adfærd, og som kan gennemtvinges ved
samfundets magtapparat. Den anden form består i opkrævning af penge
hos borgerne i form af skat eller afgifter.

Disse to former for forvaltningsvirksomhed er retssikkerhedshensyne-
nes traditionelle område, og her er i vore samfund en klar tilbøjelighed
til at tillægge retssikkerhedshensynene særlig betydning, ofte ligefrem
en overvægt.

Det er i almindelighed også med rette; jo rigtigere, jo større de skader,
som fejl og hensynsløshed kan påføre den enkelte.

Det er ligeledes karakteristisk for området, at de »gerninger», hvormed
man typisk søger at virkeliggøre retssikkerhedshensynene, i almindelig-
hed er egnede netop her.

Dette hindrer imidlertid ikke, at man nok i større omfang, end det
sker, burde tage effektivitetshensynene og deres typiske udslag med
i betragtning.

I et vist omfang kan det ske, uden at der overhovedet opstår konflikt
med retssikkerhedshensynene. Retssikkerhedskravene til den administra-
tive sagbehandling angår f.eks. ikke alle dele af konkrete sagers ekspedi-
tion. Retssikkerhedshensynene koncentrerer sig om forholdet mellem
forvaltningen og den udenforstående borger. Det er rimeligt og ube-
tænkeligt at lade de mange andre skridt, som en konkret sags ekspedi-
tion indebærer — fra journalisering til arkivering — først og fremmest
præge af effektivitetshensyn.

Men selv hvor effektivitetshensynene kommer i modsætning til rets-
sikkerheden, bør de — efter min mening — tages med i betragtning.
Man bør ikke træffe afgørelse om løsningen af et administrativt problem
uden at have gjort sig så vidt muligt rationelle overvejelser over omkost-
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ningerne ved alternative administrative fremgangsmåder. Alt hverken
kan eller skal gøres op i penge, og der er for tiden en tilbøjelighed
til at tillægge værdier — såsom retssikkerhed — der netop ikke kan
gøres op i penge, en særlig vægt. Det hindrer imidlertid ikke, at det
er fornuftigt at kende de momenter, der kan gøres op i penge, inden
man træffer en afgørelse, også hvor resultatet bliver, at andre momenter
end de driftsøkonomiske får overvægt.

b. Pengeydelser til den enkelte borger spiller i vore samfund en
meget stor rolle og resulterer i et overvældende stort antal enkeltaf-
gørelser i forvaltningen. De vigtigste afgørelser om pengeydelser angår
for tiden indkomstoverførelser via de offentlige kasser fra visse grupper
af borgere til visse andre og tilskud med det formål at fremme en bestemt
virksomhed inden for den private sektor.

Modsætningsforholdet mellem retssikkerhed og effektivitet har på
dette område væsentlig mindre betydning end ved regulering og pengeop-
krævning. Hvis lovgivningsmagten, ministeren eller den, der iøvrigt
har fastlagt grundlaget for enkeltafgørelserne, har fastsat ydelserne
skabelonmæssigt på grundlag af enkle, let kendelige kriterier — sådan
som det f.eks. er tilfældet med folkepensionen i Danmark — får rets-
sikkerhedshensynene så at sige ingen betydning for tilrettelæggelsen af
den daglige administration. Naturligvis kan der ske fejl, men de har
karakter af uheld, og de vil i reglen være lette at rette. Afgørende
for den administrative tilrettelæggelse bliver, at udbetaling og kontrol
med udbetalingerne sker så billigt, så korrekt og så hurtigt som muligt.
Sådanne tilfælde er og vil i stigende omfang blive EDB-maskinernes
og programmørernes felt. Hvor pengeydelsen derimod søges individua-
liseret, opstår et lignende behov for beskyttelse af den enkelte imod
misbrug og hensynsløshed som ved retlig regulering og pengeopkrævning.
Det er da også karakteristisk, at effektivitetshensynenes tilhængere
ønsker så mange som mulig af pengeydelserne indrettet skabelonmæssigt.
d.v.s. programmerbart.

c. Offentlige tjenesteydelser i form af undervisning, behandling af
syge, handicappede, sociale tabere m.v. og rådgivning m.v. bliver i stadig
stigende grad karakteristisk for vore samfund.

Der er grund til at tro, at det er vedrørende denne form for for-
valtningsvirksomhed, at spørgsmålet om effektivitet og retssikkerhed
vil få størst betydning i den nærmeste fremtid. Men det vil også nok
vise sig, at det er her, de traditionelle midler til opfyldelse af de to
sæt hensyn vil vise sig mindst egnede.
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Der er på dette område en åbenbar og stadig fremhævet trang til
effektivitet. Tjenesteydelserne er den dyreste og tillige den mest ekspan-
derende del af den offentlige virksomhed. Mange af de traditionelle
effektivitetsmidler er også velegnede, men det gælder langtfra dem
alle. På den anden side fører de offentlige tjenesteydelsers stigende
betydning til, at det bliver mer og mer vigtigt for den enkelte, om
han får en ønsket ydelse, og under hvilke vilkår han modtager den.
Behovet for beskyttelse af den enkelte er således åbenbart. Men de
midler, hvormed man traditionelt søger at styrke retssikkerheden, er
ikke særlig velegnede.

Problemerne kan illustreres ved nogle spredte eksempler.
Hospitaler og lignende former for klientbehandling holdes i vore

samfund på et relativt højt niveau, samtidig med at behandlingen enten
er gratis eller meget billig. Resultatet er naturligvis køproblemer.
Forvaltningen stilles over for at skulle afgøre, hvem der skal have
behandling. Hvem skal optages på hospitalerne, når der er pladsmangel?
Hvem skal optages på plejehjem, når der ikke er tilstrækkelig mange
plejehjemspladser? Og hvem skal optages på de bedste plejehjem, når
der er forskel på kvaliteten? Ved tilrettelæggelsen af en administra-
tionsordning for afgørelser af denne art giver de sædvanlige effektivi-
tetsmidler kun ringe vejledning. Og selvom her åbenbart er et rets-
sikkerhedsproblem i den forstand, at der er behov for beskyttelse af
den enkelte, lader de traditionelle retssikkerhedsmidler sig ikke uden
videre anvende.

Vender man sig til selve behandlingen, bliver vanskelighederne større
endnu. Effektivitetsbetragtninger og traditionelle effektiviseringsmidler
vil et langt stykke være anvendelige både ved tilrettelæggelsen af
de store linjer og ved indretningen af den daglige klientbehandling.
Men det gælder ikke ubetinget. Og det hensyn til den enkelte, som
er retssikkerhedens kerne, og som også må tillægges betydning på dette
forvaltningsområde, har vanskeligt ved at finde brugbare udtryk. De
traditionelle effektivitets- og retssikkerhedshensyn og deres traditionelle
udslag er f.eks. ikke til større vejledning for tilrettelæggelsen af afgø-
relser vedrørende sådanne problemer som: Hvor stor en del af den læge-
lige indsats bør gå til vanskelige, sjældne og nye behandlinger, som
f.eks. transplantationskirurgien, og hvor stor en del bør gå til mere dag-
ligdags sygebehandling? Hvem skal foretage en vis operation? Hvilken
art diagnose skal man bygge på?
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Debatten inleddes av referenten professor, dr.jur. Bent Christensen,
Danmark:

Mine tilhørere,

Jeg vil anvende de 10 minutter, som jeg har fået tildelt, og som jeg er
bange for bliver lidt mere, som følger:

Først vil jeg minde om de situationer som jeg har for øje når jeg taler
om afvejning af effektivitets- og retssikkerhedshensyn. Dernæst vil jeg
ganske kort gengive hvad der i mine øjne er det essentielle i retssikker-
heds- og effektivitetshensynene. Og til slut vil jeg lidt mere udførligt tale
om nogle atypiske tilfælde, nogle situationer hvor afvejningen mellem
retssikkerhedshensyn og effektivitetshensyn ikke fungerer så godt.

1. Først altså de situationer, hvor der sker en afvejning. Det er
situationer hvor man drøfter den fremtidige tilrettelæggelse af en eller


