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1. Inledning
Privatiseringen är ett aktuellt fenomen överallt i Europa. Privatiserin-
gen medför djupgående förändringar särskilt i länderna i öst- och Cen-
traleuropa i vilka de statliga strukturerna har brutits och nya system har
skapats. Också i många västliga länder har offentliga funktioner priva-
tiserats.

Under efterkrigstiden har den offentliga sektorn vuxit märkbart.
T.ex. i de nordiska länderna kan man tala om en välfärdsstat i vilken
statliga och kommunala myndigheter svarar för den viktigaste servicen
för medborgarna. Uppbyggnaden av välfärdsstaten skedde å ena sidan
genom förstatligande. T.ex. i Finland grundade staten nya statsföretag
samt förstatligade privata högskolor och grundade nya högskolor. Å
andra sidan skedde uppbyggnaden av välfärdsstaten genom kommuna-
lisering. Staten gav de kommunala myndigheterna nya uppgifter, privat
verksamhet (t.ex. skolor) omformades till kommunal verksamhet och
de kommunala myndigheterna utvidgade sin verksamhet och gjorde
den mångsidigare.

Tillväxten i den offentliga sektorn kunde särskilt observeras i det att
antalet offentligt anställda ökade och att de offentliga utgifterna växte.
Vid ingången till 1990-talet började man tala om att välfärdsstaten hade
nått upp till takhöjd. Vid samma tid inleddes en diskussion om möjlig-
heterna att producera offentliga tjänster på ett mer effektivt och eko-
nomiskt sätt. Vidare ställdes krav på att förvaltningen borde göras min-
dre tungrodd samt att tjänsterna borde vara mångsidigare och mer
individuella. Samtidigt krävde man bättre resultat till mindre kostna-
der. Privatiseringen sågs som ett medel för att uppnå detta.

Fastän privatiseringen har betraktats som ett positivt fenomen har
man samtidigt varit medveten om de många negativa verkningar samt
olika problem som anknyter till denna. De problem som anknyter till

* Arbetsfördelningen i denna artikel har varit sådan att Matti Niemivuo har skrivit
avsnitten 1-3 och 5 samt Heikki Kanninen avsnitt 4.
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privatiseringen har granskats i många sammanhang. T.ex. arrangera-
des i Budapest i oktober 1991 ett kollokvium som behandlade de juri-
diska problem som anknyter till privatiseringen.1 Kollokviet gav basdata
för den förvaltningsrättsliga projektgrupp inom Europarådet som i fe-
bruari 1993 färdigställde sitt förslag till utkast om rekommendationer
rörande privatiseringen.2

Nedan presenteras olika utgångspunkter för och frågeställningar om
privatiseringen av offentlig verksamhet. Inledningsvis görs ett försök
att gestalta privatiseringen som begrepp. Efter denna granskning tas
följande problemkomplex som har samband med privatiseringen upp
till behandling:

— privatiseringen och den offentliga makten
— privatiseringen och de förvaltningsrättsliga principerna
— konsumenternas och arbetstagarnas ställning vid privatisering.

Avsikten är att behandla de tre sistnämnda sakkomplexen närmare vid
gruppdiskussionerna under juristmötet. Av denna anledning ställs i
högre grad frågor än ges färdiga svar i granskningen nedan.

2. Vad är privatisering?
Begreppet »privatisering« är på många sätt problematiskt. För det första
är det ett begrepp som innehåller en stor mängd ideologiska och poli-
tiska värdeladdningar. Generellt torde det dock vara rätt att bedöma
läget så att åtminstone privatisering av offentlig verksamhet inte längre
ger upphov till speciellt mycket politiska värdeladdningar i de nordiska

1 Legal Aspects of Privatisation, XXXIst Colloquy on European Law, 1 5 - 1 7
October 1991, Budapest. Kollokviets teman var omfattande: (1) Law and Privati-
sations - A General Presentation of Issues, (2) Legal Forms and Techniques of
Privatisations, (3) the Impact of Privatisation on Freedom of Information och (4)
Practical Means for Protection of Both the Users of Privatised Utilities as Well as
Those Employed. Den enda referenten från de nordiska länderna var profes-
sorn i offentlig rätt vid Oslo universitet Eivind Smith vars referat hade rubriken
"Means for protecting the Users and Former Employees of Privatised Activities".

2 Draft Recommendation No R(93)... of the Committee of Ministers on Privatisa-
tions of Public Undertakings and Activities; Project Group on Administrative
Law (CJ-DA), Strasbourg, 1 7 - 1 9 February 1993.
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länderna. Frågan granskas i hög grad endast ur ett effektivitets- och
ekonomiperspektiv.

För det andra är privatisering ett begrepp om vars betydelseinnehåll
det finns nästan lika många åsikter som det finns personer som fram-
fört en åsikt. Som ett exempel och som en utgångspunkt kan man ta
följande definition av privatisering vilken ingår i Europarådets utkast
till rekommendation vilket omnämnts ovan:

Privatisation means
(i) the total or partial transfer from public to private ownership or control of a public
undertaking so that it ceases to be a public undertaking;
(ii) transfer to a private person of an activity previously carried on by a public
undertaking or public authority, whether or not accompanied by a transfer of pro-
perty.«3

Onekligen lämpar sig denna definition väl för de omfattande privati-
seringsprojekt som har genomförts i t.ex. Frankrike, Storbritannien och
Tyskland.4 En dylik definition utelämnar dock många sådana sakgrup-
per som är aktuella i t.ex. Finland. Därför torde det vara möjligt att utgå
ifrån att begreppet »privatisering« — liksom även sådana termer som
»nationalisering«, »förstatligande« och »kommunalisering« — har ett
visst kärninnehåll: en offentlig verksamhet överförs till den privata sek-
torn. Sällan är dock ifrågavarande överföring av uppgifter total. Snarare

3 De två termer som ingår i definitionen dvs. "public undertaking" och "public
authority" har också definierats i utkastet till rekommendation. Begreppet "public
undertaking" betyder "any undertaking over which the public authorities may
exercise directly or indirectly a dominant influence by virtue of their ownership
of it, their financial participation therein, or the rules which govern it. A domi-
nant influence on the part of the public authorities shall be presumed when
these authorities, directly or indirectly, in relation to an undertaking: hold the
major part of the undertaking's subscribed capital; or control the majority of the
votes attaching to shares issued by the undertaking; or can appoint more than
half of the members of the undertakings administrative, managerial or super-
visory body". Termen "public authority" betyder (i) any entity of public law of any
kind and at any level, (ii) any private person, when exercising prerogatives of
official authority.

4 Se t.ex. Michel Durupty, Les privatisations en France, Paris 1988, Dennis Swann,
The Retreat of the State. Deregulation and Privatisation - in the UK and US,
Harvaster, Wheatsheaf 1988 och Rupert Windish, Privatisierung natürlicher Mo-
nopole im Bereich von Bahn, Post und Telekommunikation, J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck) Tübingen 1987.
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är det ofta fråga om en partiell privatisering av offentlig verksamhet
(t.ex. inom hälsovården).

Privatisering kan förstås också i en vid mening. Det är möjligt att
uppfatta saken så att med privatisering skulle avses förändringar av
olika grad som leder till organisationstyper och verksamhetsformer som
förekommer inom den privata sektorn. Grovt taget kunde man beskriva
förändringen t.ex. på följande sätt:

MYNDIGHET
VERK > AFFÄRSVERK > AKTIEBOLAG
ANSTALT

Då man ser saken på detta sätt förverkligas den stora förändringen i
den offentliga verksamheten i det skede då en offentlig myndighet/
verk/anstalt ombildas till ett affärsverk som fungerar enligt affärsprin-
ciper. Förändringen är de facto betydande fastän affärsverket verkar
som en del av den statliga organisationen. Ombildningen från affärsverk
till privaträttsligt aktiebolag inverkar inte längre på samma sätt på t.ex.
tjänstekonsumenternas ställning. Det är givetvis en annan fråga att ak-
tiebolaget ur juridisk synvinkel är en självständig juridisk person. Sam-
tidigt förändras den offentliga maktens möjligheter att styra och över-
vaka eftersom verksamheten handhas av ett aktiebolag.

Också användningen av olika köpta tjänster utgör privatisering av
offentlig verksamhet. Ett typiskt exempel är att en kommun inte längre
själv producerar en tjänst eller handhar ifrågavarande uppgift utan
köper ifrågavarande tjänster på den privata marknaden.

Som privatisering kan man vidare betrakta olika åtgärder genom
vilka de marknadsbaserade verksamhetsformerna utökas. Sådana åt-
gärder är t.ex. ett utvidgat bruk av nettobudgetering, att stödtjänsterna
inom förvaltningen blir avgiftsbelagda och att de blir öppna för fri
konkurrens. Av samma typ är också alla de åtgärder genom vilka man
för kunderna förbättrar tjänsterna (t.ex. gemensamma serviceställen
för kunderna).

Vidare ger många av de förändringar som gäller de offentligt an-
ställda uttryck för privatiseringstanken. Ett gott exempel är att anställ-
ningsförhållandena allt mer ändras från tjänsteförhållanden till pri-
vaträttsliga arbetsförhållanden.

Allt som allt är privatisering ett vidsträckt och mångfasetterat be-
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grepp. Uppenbarligen är det inte särdeles nyttigt att diskutera detta
uteslutande som ett abstrakt begrepp.

3. Privatiseringen och den offentliga makten
Inledningsvis är det skäl att kort besvara frågan vad man kan privatisera
dvs. vad är föremål för privatiseringen. Då man besvarar denna fråga
blir man tvungen att preliminärt besvara själva huvudfrågan: vilka är
möjligheterna och gränserna för privatiseringen av offentlig verksam-
het. Diskussionen om privatisering har bjudit på många slag av utgångs-
punkter till och med så att nästan all tänkbar offentlig verksamhet har
ansetts kunna bli föremål för privatisering. Det är dock mer rationellt
att skriva regeln tvärtom: all samhällelig verksamhet kan inte privati-
seras.

Samhället har många grundläggande uppgifter som måste handhas
under alla omständigheter. En förteckningen över exempel på dylika
uppgifter är synnerligen lång: lagstiftning, lagskipning, utrikespolitik,
allmän ordning och säkerhet. Också ett förvaltningsmaskineri bör fin-
nas men det kan vara mindre omfattande än det nuvarande. Däremot
är välfärdssektorn — utbildning, socialservice och hälsovård — onekligen
ett viktigt föremål för privatiseringen. Också post- och televerket och
järnvägarna har slagit in på privatiseringsvägen.

Det är svårt att uppställa gränser för privatiseringen. Det kunde kan-
ske vara viktigt att från fall till fall bedöma huruvida verksamheten blir
bättre skött på privat väg. T.ex. på grund av den allvarliga krisen inom
den privata banksektorn torde det vara skäl att förhålla sig mer kritiskt
till den bedömningen att man inom den privata sektorn handhar
ärenden med större yrkeskunskap, med större effektivitet och med
bättre resultat.

Frågan om hur privatiseringen skall ske är i huvudsak teknisk. De
organisationsformer och handlingsmönster som man väljer inverkar
dock på ett betydelsefullt sätt på många omständigheter t.ex. på hur
den offentliga maktens styr- och övervakningsmedel utnyttjas samt
framför allt på tjänstekonsumenternas och arbetstagarnas ställning.

En situation som kan leda till ersättande privata tjänster är att den
offentliga verksamheten helt och hållet upphör. Följande exempel beskriver
detta. I en by i en mindre kommun hade man dragit in skolan, posten
och butiken. Då kommunen beslöt att också dra in biblioteket reste sig
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invånarna till motstånd. Mycket snabbt organiserade man ett privat
bibliotek. Såväl kommunens stadigvarande invånare som sommargäs-
terna bidrog till att biblioteket kunde fås till stånd. Biblioteket grunda-
des och växte; det kunde motta donationer från olika håll, bl.a. började
många författare som gratisexemplar sända sina senaste verk till det
nya biblioteket. - Fastän exemplet kan vara entusiasmerande varken
kan eller får det bli en modell. Det hör till samhällets grundläggande
uppgifter att sköta om att befolkningens kulturella behov tillgodoses.

Möjligheterna för den offentliga makten att utöva styrning är en
väsentlig fråga sett ur ett privatiseringsperspektiv. Genom att privati-
sera en viss verksamhet kan statens högsta organ — närmast riksdagen
och regeringen - inte befria sig t.ex. från att svara för att verksamheten
uppfyller kraven på regional jämlikhet samt för skyldigheten att utveckla
verksamheten. Ett motsvarande ansvar har kommunfullmäktige på lo-
kalnivån. I stor utsträckning beror det på formen för privatiseringen
hurudana möjligheter den offentliga makten har att inverka på den
ifrågavarande verksamheten. T.ex. affärsverksformen ger en möjlighet
att som styrmedel nyttja normstyrning, ekonomisk styrning och utnäm-
ningsmakten (t.ex. utnämning av verkställande direktör). Erfarenhe-
terna i Finland visar dock beträffande t.ex. Post- och televerket samt
Statens järnvägar att de företag som för närvarande fungerar som
affärsverk i stor utsträckning lever ett eget liv. Med hjälp av de mål-
sättningar för servicenivån som riksdagen fattat beslut om har man inte
i tillräcklig grad kunnat inverka på hur tjänsterna i praktiken utformas
vilket har gett upphov till missnöje på grund av att hundratals postan-
stalter och ett flertal järnvägsförbindelser har indragits.

Då offentlig verksamhet bolagiseras minskar även antalet styrmedel.
Endast lagstiftningen kan användas som styrmedel i förhållande till de
företag som verkar i form av aktiebolag. Lagen skulle alltså utgöra det
enda medel med hjälp av vilket riksdagen kunde trygga medborgarnas
rätt att kunna åtnjuta t.ex. postens basservice även i glesbygderna. Att
styrmedlen blir färre skulle dock uppenbarligen i praktiken inte in-
verka speciellt mycket på möjligheterna att styra bolaget.5

Bolagiseringen kommer att medföra en väsentlig förändring i hur
verksamheten kontrolleras. Den kontroll som de högsta laglighetsöver-

5 Se även t.ex. Ds 1992:101, Bolagisering av affärsverk. Konstitutionella aspekter,
Kommunikationsdepartementet, s. 25 ff.
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vakarna — riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern — utövar
skulle inte omfatta bolagsformen. Inte heller den övervakning som
statsrevisorerna och statens revisionsverk samt de av dem i kommu-
nerna valda revisorerna utövar skulle gälla bolagen utan för övervak-
ningen av dem skulle de av bolagsstämman valda revisorerna svara.

Ett särskilt problem utgör den myndighetsutövning som man har blivit
tvungen att sköta genom specialarrangemang i de enheter som redan
verkar i form av affärsverk. Om offentlig verksamhet privatiseras genom
bolagisering blir man tvungen att pröva huruvida en ny myndighet skall
inrättas eller om de ifrågavarande uppgifterna skall överföras på bola-
get genom lagstiftning. Frågan måste avgöras från fall till fall.

Dessa frågor har samband med de förvaltningsrättsliga principer som
kommer att granskas i det följande i samband med frågor i anslutning
till privatiseringen.

4. Privatisering och de förvaltningsrättsliga principerna
Då en del av den offentliga förvaltningen privatiseras innebär det en
förskjutning från en offentligrättslig och särskilt en förvaltningsrättslig
reglering till en privaträttslig reglering. Juridiskt förefaller det sålunda
som om privatiseringen skulle utgöra en radikal förändring — ett hopp
från den ena av juridikens huvudsektorer till den andra.

Givetvis är förändringen väsentlig endast om det i rättsordningen
råder en betydelsefull juridisk dikotomi i form av offentlig rätt och
privaträtt. Rättsordningarna avviker i detta avseende från varandra
fastän skillnaden t.ex. mellan å ena sidan det kontinentaleuropeiska och
å andra sidan Common Law - systemet inte är svartvit. Med privati-
sering skulle man i den monistiska rätten närmast avse en överlåtelse av
äganderätten och frågan skulle vara av intresse endast ur en ekonomisk
och samhällspolitisk synvinkel.

En viss obalans har utgjort en av grundpelarna för förvaltnings-
rätten. Förvaltningsrätten behandlar utöver förvaltningens inre orga-
nisation uttryckligen förhållandet mellan förvaltningen och den en-
skilda i vilket förvaltningen som bärare av det offentliga intresset utövar
ensidig makt. Historiskt är förvaltningsrätten sålunda förvaltningens
privata lex. Strävan efter att uppnå balans i den brist på jämlikhet som
makten och det ensidiga regleringsförhållandet gett upphov till i för-
valtningsrätten har medfört betydelsefulla vinningar i form av princi-
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perna för den enskildas rättsskydd och förvaltningsprocessen. Många
drag i det förvaltningsrättsliga rättsskyddssystemet har ansetts medföra
en juridiskt sett särskilt tryggad ställning för den enskilda som ofta är
bättre än den inom privaträtten. Ett negativt drag i privatiseringen kan
i så fall vara det att fastän den enskilda befrias från förvaltningens
ensidiga maktutövning blir hans ställning utan förvaltningsrättens rätts-
skyddsgarantier de facto ojämlik (i förhållande till en annan enskild).

I de traditionellt starka förvaltningsrättsliga systemen av fransk eller
tysk typ har gränsen mellan offentlig rätt och privaträtt aldrig varit helt
klar. För övrigt föreligger det inga teoretiska eller praktiska orsaker för
en detaljerad gränsdragning. I stater med ett system med allmänna
domstolar och förvaltningsdomstolar behövs visserligen entydiga kom-
petensstadganden men dessa behöver inte följa den renläriga tudelnin-
gen av rätten. Dragen av privatisering i den offentliga rätten och vissa
nya drag i privaträtten t.ex. att man kan beakta att avtalsparterna inte
är jämlika har gjort skillnaderna i regleringen allt mer relativa. Detta
utjämnar samtidigt privatiseringens brutalitet och ger ett mer omfat-
tande urval av medel för privatisering.

Privatiseringen — slutpunkten för förvaltningsrätten ?
De nuvarande grundbegreppen och rättsprinciperna i förvaltnings-
rätten härstammar närmast från den tid då den förvaltning som baserar
sig på idén om rättsstaten bildades. Denna opererade med begreppet
ensidig förvaltningsakt och med principer som betonade den enskildas
rättsskydd. Detta paradigm har lämpat sig bäst för de åtgärder inom
förvaltningen som är förpliktande eller som tillåter en åtgärd.

Ett kännetecken på en välfärdsstat har varit att de offentliga tjäns-
terna har ökat i antal. Förvaltningen har som direkta uppgifter påtagit
sig allt flera verksamhetsformer i vilka tjänster och andra prestationer
produceras för enskilda. Förhållandet mellan förvaltningen och den
enskilda anges inte längre genom ensidigt förpliktande åtgärder utan
den enskilda nyttjar de tjänster som den offentliga makten erbjuder.
Man har antagit att en större jämlikhet föreligger i utbudet av offentliga
tjänster än då fråga är om privata tjänster samt att dessa tjänster är
lättare och billigare att få än de privata tjänsterna. Förvaltningsmaski-
neriets produktion av prestationer har i allt mindre grad kunnat sam-
manfattas som ett ensidigt förvaltningsbeslut som innefattar maktutöv-
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ning. Tjänsterna är inte längre i så hög grad subjektiva rättigheter som
ett förverkligande av vissa sociala målsättningar.

I regleringsmodellen för välfärdsstaten har omgivningen för begrep-
pen och principerna i den rättsstatsbaserade förvaltningsrätten föränd-
rats fastän rättsförhållandet mellan den enskilda och den offentliga
makten har kvarstått som en grundidé i vilket den offentliga makten
reglerar och besluter om produktionen av tjänster.

Samtidigt som privaträttsliga drag redan har införts i förvaltningen i
välfärdsstaten har gränserna för välfärdsstatens tillväxt gjort gränserna
mellan den offentliga rätten och privaträtten allt mer relativa.

Utöver den ensidiga förvaltningsakten användes i förvaltningen för
närvarande verksamhetsformer i vilka förvaltningen och de enskilda
har en jämlikare ställning. Förvaltningen kan ingå privaträttsliga avtal
men utöver detta har en särskild typ av förvaltningsavtal uppkommit.
Förvaltningen ingår avtal med en enskild eller med ett annat förvalt-
ningsorgan om skötseln av uppgifter inom förvaltningen. Ett typiskt
förvaltningsavtal är t.ex. ett avtal i vilket förvaltningsorganet kommer
överens med en enskild om att denna handhar skötseln av en offentlig
tjänst.

Att överlåta en offentlig uppgift på en privatperson med bibehål-
lande av uppgiftens offentligrättsliga natur är en form av privatisering.
I dessa fall blir det aktuellt med en tillämpningen av förvaltningsrätts-
liga stadganden och principer oberoende av den juridiska form den
som handhar uppgiften har.

Privatisering av en offentlig uppgift förutom organisatoriskt också
materiellt medför primärt att man avlägsnar sig från området för för-
valtningsrätten. I sådana fall kan det förekomma ett behov av att, med
de medel som den moderna avtalsrätten kan erbjuda, trygga den per-
sons rättsliga ställning som efter att ha varit ett förvaltningssubjekt blivit
en konsument av en privat produkt.

Man kan säga att utvecklingen går mot en partiell begränsning av
tillämpningsområdet för förvaltningsrätten (verksamheten privati-
seras). Men å andra sidan kan det föreligga ett behov av att utvidga
tillämpningsområdet för förvaltningsrätten (en enskild ges en offentlig
uppgift). På ett allmänt plan är det fråga om behovet av att rätten
överhuvudtaget förändras. Det är absolut nödvändigt att de olika rätts-
områdena samarbetar och att konstgjorda gränser bryts ned. Det juri-
diska paradigmet skall svara på de krav som ekonomiska lösningar och
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effektivitet ställer. Då man ur en förvaltningsrättslig synvinkel granskar
följdverkningarna av privatiseringen kan man fästa uppmärksamhet
vid i vilken utsträckning man i samband med privatiseringen kan för-
lora vissa värdefulla förvaltningsrättsliga principer.

Privatiseringen och den enskildas rättigheter — frågeställningar
Till förvaltningsverksamheten hör ett flertal principer som tryggar den
enskildas rättigheter och som är allmänt erkända. Syftet med dem är att
balansera den bristande jämlikhet som råder mellan den enskilda och
förvaltningen. Då man privatiserar förvaltningsverksamheten blir
följden primärt att dessa principer inte längre kan tillämpas. Då för-
valtningsverksamheten privatiseras kan man givetvis anse att dessa
principer inte längre ens behövs eftersom den enskilda har uppnått en
jämbördig ställning t.ex. i förhållande till den som producerar tjänsten.
Situationen är dock inte nödvändigtvis alltid denna. De facto kan den
enskildas ställning försämras.

Förvaltningens lagbundenhet. Förvaltningen är alltid lagbunden. Även i
de fall då förvaltningen på olika grunder innefattar olika typer av pröv-
ningsrätt är den i sin verksamhet lagbunden. Denna lagbundenhet pre-
ciseras bl.a. av sådana allmänt erkända principer som likställighetsprin-
cipen, objektivitetsprincipen, proportionalitetsprincipen och principen
om ändamålsbundenhet.

Då förvaltningsverksamheten privatiseras överförs beslutsfattandet i
princip till privatautonomins sfär. Det offentliga intresset och de en-
skildas rättsskydd kan dock kräva att den offentliga makten bibehåller
vissa möjligheter att påverka med hjälp av vilka man begränsar denna
handlingsfrihet.

Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen i förvaltningen är en av
de betydelsefulla framgångar som kan tillskrivas den nordiska rättskul-
turen. Ett viktigt uttryck för offentlighetsprincipen är handlingars
allmänna offentlighet. Denna princip håller småningom på att få ett
bredare fotfäste också på andra håll i Europa. Då förvaltningens upp-
gifter överförs till privata företag medför det i allmänhet att öppen-
heten i verksamheten åsidosätts till förmån för affärshemligheterna.
Detta har en speciell effekt om föremålet för privatiseringen är något
annat än en affärsverksamhet som bedrivs av ett offentligt samfund.

Skadeståndsansvar. I många länder är ett offentligt samfunds ansvar
för den skada som i verksamheten orsakats en enskild klart strängare
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dvs. förmånligare för den enskilda än det ansvar ett privaträttsligt rätts-
subjekt har. Ansvar kan i vissa fall uppkomma till följd av åtgärder som
i och för sig är lagliga. Ofta har ett offentligt samfund ett ansvar redan
på objektiva grunder; ansvaret kan vara oberoende av vållande och för
att ansvaret skall kunna påvisas behöver man inte alltid nödvändigtvis
kunna visa på fel hos en enskild tjänsteman.

Inom vissa av privaträttens sektorer särskilt beträffande produktan-
svaret är ansvarsstadgandena till sin natur dock i hög grad av samma
typ som de som gäller för ett offentligt samfund.

Förfarandet i beslutsfattandet. Beslutsfattandet i förvaltningen regleras
i allmänhet av lagar om förvaltningsförfarandet i vilka stadgas bl.a. om
serviceprincipen, om jäv, om motivering av beslut, om hörande av part
och delgivning av beslut.

För ett privaträttsligt företag uppställs inte på basis av allmänna stad-
ganden sådana krav på förfarandet. Det kan dock bli aktuellt att ut-
sträcka tillämpningen av förvaltningslagen också till vissa åtgärder som
vidtas av privata rättssubjekt.

Övervakning. En central olikhet mellan offentligrättslig och privaträtts-
lig verksamhet är att kontrollsystemen avviker från varandra. Detta
gäller speciellt för stater som har ett särskilt förvaltningsdomstolssys-
tem. Då de privaträttsliga dragen ökat i förvaltningsverksamheten inom
vissa områden har den frågan väckts huruvida de tvister som orsakas av
verksamheten skall avgöras som konsumentskyddsfrågor av allmänna
domstolar. I anslutning till detta kan man för Finlands del nämna de
fall som har gällt tvister om post- och teleanstalternas teleräkningar och
postutbärning. Likaså har man tvistat om huruvida bilbesiktningsverk-
samheten skall betraktas som ett myndighets- eller konsumentskydds-
ärende. Då vissa förvaltningsuppgifter har överförts på privatpersoner
har detta på motsvarande sätt gett upphov till att frågor som gäller
åtgärder som vidtagits av enskilda blivit föremål för ändringssökande i
förvaltningsdomstolar. Dylika gränsdragningsproblem innefattar frå-
gor om skillnaderna mellan allmänna domstolar och förvaltningsdom-
stolar då fråga är om att skapa ett rättsskydd för medborgarna.

Det är skäl att utöver vid domstolsväsendet fästa uppmärksamhet
även vid den omständigheten att det inom förvaltningen finns många
kontrollsystem t.ex. klagan till en högre myndighet vilka inte före-
kommer inom det privaträttsliga systemet.

Till det nordiska systemet hör den övervakning som utförs av justi-
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tieombudsmännen. Av tradition omfattar övervakningen uttryckligen
myndighetsmaskineriet. Området för övervakningen kan dock vara de-
finierat genom ett materiellt kriterium t.ex. utövande av offentlig makt.

Slutligen kan man framföra det att medborgarnas möjligheter att
delta i och påverka det privata beslutsfattandet åtminstone i teorin är
väsentligt mindre än då fråga är om den offentliga maktens beslutsfat-
tande.

5. Hur påverkas konsumentens och arbetstagarens
ställning vid privatisering?
Då man bedömer följderna av en privatisering fäster man alltför liten
vikt vid konsumentens synvinkel. Med konsument förstås här den som
nyttjar offentliga tjänster. Åtminstone följande två väsentliga frågor
borde ställas då man granskar privatiseringen:

— hur inverkar privatiseringen på tillgången på tjänster och
- vem betalar för de privata tjänsterna.

I de privatiseringsmodeller som förverkligats har man alldeles säkert
inte uppnått enbart positiva resultat. Tillgången på tjänster och priset
på dem står alltid i relation till varandra. Privata tjänster måste vara
ekonomiskt lönsamma för att man skall kunna producera dem. I detta
ligger faran med privatiseringen: i praktiken försämras tjänsterna.
Samtidigt blir de avgiftsbelagda. Och det mest problematiska: t.ex. ut-
bildnings-, hälsovårds- och socialtjänster bedöms som om de skulle vara
konsumtionsvaror som kan mätas endast i pengar.

Av de privatiserade tjänsterna i Finland har Post- och televerkets
postutdelning kanske orsakat det största missnöjet bland medborgarna.
T.o.m. verksamhetens lagenlighet har lett till klagomål hos justitieom-
budsmannen, justitiekanslern och konsumentombudsmannen samt till
domstolsprocesser.6

Privatiseringen ger upphov till förändringar också i personalens si-
tuation. Speciellt ekonomiska hänsyn har lett till att personalantalet har
skurits ned dramatiskt. Även den tjänstemannarättsliga ställningen har

6 T.ex. gav riksdagens justitieombudsman i Finland genom sitt beslut 20.1.1993
Dnr 126/2/93 sitt avgörande i fråga om de 50 klagomål som gällde postutbär-
ningen och riktade sig mot Post- och televerkets verksamhet.
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förändrats till ett arbetsförhållande. Likaså har olika sociala förmåner
t.ex. pensionsförmånerna försvagats.

Medborgarnas och arbetstagarnas möjligheter att påverka och delta
kan också komma att minska till följd av privatiseringen. Den största
förändringen inträffar då kommunala tjänster privatiseras varvid - åt-
minstone i princip — kommuninvånarnas möjligheter att inverka på hur
de offentliga tjänsterna anordnas kommer att försvinna.

Då arbetet på denna artikel slutförs (9.3.1993) har man i Sverige publi-
cerat ett betänkande av en arbetsgrupp som består av professorer. I
detta föreslås dramatiska förändringar inom den offentliga sektorn. I
Finland har samma dag en utredningsman framlagt ett förslag till hur
den kommunala ekonomin skall kunna saneras. Vi står uppenbarligen
inför fakta: man börjar på allvar nedmontera det nordiska välfärds-
samhället. Privatiseringen kommer att fortgå, eller hur?


