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Fuldmagtslovgivning og anden dele-
gation af lovgivningsmagt

Af professor dr. jur. BENT CHRISTENSEN, Danmark

1. Forestillingen om parlamentet som den «rigtige» lovgivningsmagt

En forfatning er mere end en samling paragraffer. Den består også af nogle
idealer eller forestillinger om, hvordan samfundet skal styres. Forestillingerne
kan skifte med tiden, selv om forfatningsteksten forbliver uændret. Og det er
ikke ukendt, at konkurrerende forestillinger trives inden for rammerne af
samme tekst. Forestillingerne præger naturligvis fortolkningen af forfatnings-
teksterne. Men først og fremmest præger de bedømmelsen af styrelsen. Den
måde, styrelsen faktisk foregår på, behøver ikke at leve op til forestillingerne i
et og alt. Men bliver spændvidden mellem ideal og virkelighed for stor, opstår
der utilfredshed.

Blandt de forestillinger, som ledsager forfatninger som de nordiske landes,
er forestillingen om parlamentet eller folkerepræsentationen som den «rigtige»
lovgivningsmagt. Det er ikke et af de helt grundlæggende idealer. Ellers ville
de mange og åbenbare fravigelser fra idealet volde større utilfredshed. Men de
fleste - i al fald de fleste jurister - har vist en fornemmelse af, at det «ideelle»,
det «rigtige», det «naturlige» er, at retsforholdene mellem samfundsmedlem-
merne indbyrdes og mellem dem og samfundets organer, særlig de utallige
forvaltningsorganer, skal fastlægges ved såvidt muligt præcise, generelle
regler i love vedtaget af parlamentet.

Denne forestilling - som i det følgende kaldes forestillingen om parlamentet
som den «rigtige» lovgivningsmagt - er udgangspunktet for det følgende
referat. Det er bygget således op: Først søges afvigelserne fra idealet systema-
tiseret og illustreret, i alt væsentligt med eksempler fra dansk ret. Så prøver
jeg at finde forklaringer både på afvigelserne og på idealets levedygtighed,
trods de mange afvigelser. Til slut peges på metoder, hvormed man allerede
har og eventuelt yderligere kunne lade nogle af idealets begrundelser slå
igennem, selv om afvigelserne akcepteres.

Referatet er oplæg til en retspolitisk diskussion. Det er ikke meningen at
beskrive gældende statsret vedrørende delegation af lovgivningsmagt i de
nordiske lande. Jeg lægger derfor til grund, at de afvigelser, der beskrives og
bedømmes i det følgende, ikke er forfatningsstridige. Alle de nordiske landes
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grundlove indeholder bestemmelser, der forbeholder nærmere beskrevne for-
mer for regeldannelse for parlamentet. Bestemmelserne er ret forskelligt
udformet, og der er forskel på, hvor snævre de rammer, der herved lægges om
mulighederne for at overlade regeldannelse til andre end parlamentet, er. Den
svenske Regeringsform er f. eks. mere restriktiv end den norske grundlov.
Sådanne forskelle søges ikke klargjort i det følgende. Den retspolitiske
diskussion kan altså ikke foregå inden for helt samme område i alle de
nordiske lande. Området er f. eks. snævrere i Sverige end i Danmark.

Det er naturligvis en ulempe, at diskussionen således ikke har ganske
samme områder at bevæge sig på. Men det er en ulempe, man må tage med,
hvis man ikke vil drukne i sammenligninger og analyser af forskelle. Og
ulempen er vist ikke så alvorlig endda. Selv i Sverige, hvor forfatningen
lægger de snævreste rammer for delegation af lovgivningsmagt, er området for
en retspolitisk diskussion af udformningen af afvigelserne stort nok.

2. Afvigelserne

2.1. Delegation af lovgivningsmagt
Beskrivelsen af afvigelserne fra forestillingen om parlamentet som den

«rigtige» lovgivningsmagt deles i to hovedafsnit. I det første lader jeg, som
om der ikke er tvivl om hvilke retsforhold, der skal fastlægges af parlamentet
ved lov.

Afvigelserne forekommer naturligvis i mange varianter. I det følgende søges
nogle rimeligt klare typer karakteriseret. I virkeligheden er grænserne mellem
typerne naturligvis usikre, og typerne kombineres.

2.7.7. Bemyndigelsesanordninger. Den lettest kendelige afvigelse er bemyn-
digelsesanordningerne. Karakteristisk for dem er, at retsforholdene stadig
ordnes ved såvidt muligt præcise, generelle regler, men at disse fastsættes af
regeringen eller centralforvaltningen efter bemyndigelse givet af parlamentet
ved lov.

Sådan bemyndigelse forekommer i flere varianter.
To er velkendte fra den nyere historie.
Den ene består i, at parlamentet giver regeringen fuldmagt til at udstede

generelle regler på meget omfattende sagområder for et vist tidsrum. Sådanne
love var som bekendt i Italien og Tyskland indledningen til afskaffelsen af
demokratiet.

Den anden er de krisefuldmagter, parlamenterne i mange lande gav rege-
ringerne under første og anden verdenskrig. Det klareste eksempel i dansk ret
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er lov 164, 7. august 1914. Den bemyndigede indenrigsministeren til indtil
videre at træffe foranstaltninger til regulering af prisen på levnedsmidler og
varer.

Disse to typer af bemyndigelsesanordning spiller på vore breddegrader for
tiden ingen større rolle, selv om krisefuldmagterne lever videre i den - for
tiden meget sparsomt anvendte - beredskabslovgivning.1

Derimod har en tredje type, der allerede var velkendt i det 19. århundrede,
fået meget stor praktisk betydning. Karakteristisk for den er, at parlamentet
giver regeringen eller en minister fuldmagt til inden for et rimeligt klart
afgrænset sagområde at fastsætte generelle regler. Det typiske eksempel, men
meget langtfra det eneste, er for tiden i dansk ret arbejdsmiljøloven nr. 681,
23. december 1975. Den bemyndiger arbejdsministeren til f. eks. at fastsætte
regler om indretning af faste, midlertidige, skiftende og udendørs arbejdsplad-
ser, § 43, om indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler, § 46, og om
fremstilling, import, oplagring, transport og anvendelse af stoffer og materia-
ler med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed
eller sundhed, § 49.

2.1.2. Bemyndigelse til kommuner. En anden velkendt type af bemyndigelser
overlader regeldannelsen til kommunerne.

Det er ingen ny foreteelse. Indtil miljøbeskyttelsesloven af 1973 fandtes
mange af de vigtigste danske regler om forurening i sundhedsvedtægter
udarbejdet i henhold til lov 12. januar 1858, der gav justitsministeren bemyn-
digelse til at stadfæste lokale sundhedsvedtægter vedtaget af vedkommende
kommunalbestyrelse.

På et meget væsentligt område har en afart af lokal regeldannelse i de sidste
år i Danmark fået endog meget stor betydning. Den fremtidige anvendelse af
landets areal fastlægges i et hierarki af planer, hvoraf alle de vigtigste vedtages
af kommunalbestyrelserne. Arealanvendelsesplaner er vel ikke sædvanlige
generelle regler. De udgør en mellemting mellem generelle og konkrete
afgørelser. Men i al fald de planer, der dækker større områder, har mange træk
fælles med præcise generelle regler.

2.1.3. Bemyndigelse til organisationer. Begge de hidtil nævnte typer af
delegation af lovgivningsmagt har rødder langt tilbage i det 19. århundrede. I

1 For dansk rets vedkommende: Lov 342, 23. december 1959, om det civile beredskab,
og lov 236, 6. juni 1968, om forsyningsmæssige foranstaltninger, som ændret ved lov
197 af 28. maj 1975.
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den noget nærmere fortid er en tredje slags delegatarer kommet til, nemlig
organisationerne, i betydningen foreninger hvis medlemmer har et erhverv
eller en lignende økonomisk interesse tilfælles. Det bedst belyste eksempel,
jeg kender, er den norske lov 3, 14. december 1951, om omsetning av råfisk.2

Den tillægger godkendte salgsorganisationer af fiskere adgang til f. eks. at
bestemme, at aftagere af råfisk skal autoriseres af organisationen, at nedlægge
forbud mod fangst og at påbyde indskrænkninger i fiskeri, at opkræve afgifter
osv.

2.2. Skøn
Et fælles karakteristikon for de hidtil nævnte typer er, at man holder fast i

den del af forestillingen, som går ud på, at retsforholdene skal fastlægges i
såvidt muligt præcise generelle regler. Regelfastsættelsen overlades blot til
andre end parlamentet.

Men naturligvis kan man også opgive den sidste del af idealet og lade
retsforholdene bestemme af så vage regler, at de kræver selvstændig konkreti-
sering i det enkelte tilfælde for at kunne anvendes, eller helt undvære regler og
forlade sig på konkret skøn.

Dette referat har lovgivningsmagten og forvaltningens forhold for øje.
Alligevel kan der være grund til at pege på, at netop denne form for delegation
af lovgivningsmagt tillader, at fastlæggelsen af retsforholdene overlades til
domstolene. Det sker ved hjælp af generalklausuler eller ved tilslutning til
friretstankegange el. lign.

De sædvanlige tilfælde, hvor forvaltningen er delegatar, i den forstand at
bemyndigelsen til at skønne gives til en forvaltningsmyndighed, udviser
mange variationer. Her skal nævnes nogle få.

Der er store forskelle på graden af skøn, altså på, hvor upræcist lovens
beskrivelse af retsfaktum og retsfølge er, og dermed på, hvor vid delegationen
er. Der er ligeledes store variationer med hensyn til hvem, der får overladt at
udøve skønnet: om det er et politisk eller dog politisk styret organ, om organet
er judicialiseret og selvstændigt i forhold til politikerne, om det er lokalt eller
centralt, om det er særligt sagkyndigt osv. I al fald i Danmark har der vist i de
senere årtier været en tendens til at lade skøn udøve af ansatte, der fungerer
ganske langt fra politikerne. Det klareste udslag er forkærligheden for anke-
nævn uafhængige af ministeren.

Hvor antallet af enkeltafgørelser er blot nogenlunde stort, er der en tendens
til, at forvaltningen udfylder de vide skønsbemyndigelser med regler, der mere

2 Eivind Smith: Organisasjoner i fiskeriforvaltningen, 1979.
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eller mindre klart og udtømmende beskriver retsfaktum og retsfølge. Regelerne
kan være formuleret som lovregler plejer at være det. Ofte er formuleringen
imidlertid anderledes. Især de regler, der går under betegnelsen vejledninger
el. lign. er udformet i et andet og i al fald for jurister mindre præcist sprog end
det teknisk-juridiske. Det samme gælder de retligt uforbindende planer, der
spiller en meget stor rolle. De indeholder ofte «smidige» mønstre for fremtidi-
ge beslutninger. Og endelig findes der udfyldende regler, der slet ikke er
formuleret som regler, men fremgår af rækker af ensartede afgørelser, altså
som praksis.

Karakteristisk for mange af de regler, der således udfylder skønnet er, at de
oftest er fastlagt ganske langt væk fra politikerne, at de er mindre kendte eller
dog sværere at finde frem til end lovene, og at de har et vist midlertidigt præg,
både fordi de er lette at ændre, og fordi den måde, de bliver til på, ikke kræver
en opgørelse af, hvilke regler der fra et bestemt tidspunkt er ophævet, og
hvilke der nu gælder.

2.3. Hvilke retsforhold bør fastlægges ved lov?
Forestillingen om parlamentets «naturlige» lovgivningsområde er ovenfor i

afsnit 1 beskrevet som: retsforholdet mellem samfundsmedlemmerne indbyrdes
og mellem disse og forvaltningen. Ved nærmere eftersyn er i al fald den sidste
del af denne beskrivelse problematisk.

Problemet har måske sammenhæng med, at forestillingen om parlamentet
som den «rigtige» lovgivningsmagt historisk er nogenlunde samtidig med
idealerne om natvægterstaten og det magtdelende konstitutionelle kongedøm-
me. I al fald var udgangspunktet i lang tid, at de retsforhold, der burde ordnes
ved lov, vedtaget af parlamentet, var dem, der havde karakter af «indgreb»
over for borgerne. Andre retsforhold: dem, der angik forvaltningens indre
forhold, og dem, der havde karakter af rene fordele for borgerne, kunne
forvaltningen ordne på egen hånd.

Dette udgangspunkt har ikke kunnet fastholdes. Både natvægterstaten og det
konstitutionelle kongedømme tilhører historien. Forvaltningens indre forhold
angår nu en tredjedel af alle beskæftigede. Og adgangen til forvaltningens
ydelser og disses udformning har lige så stor betydning for størstedelen af
borgerne som den retlige regulering, som er kernen i «indgrebene». Resultatet
er blevet et meget kraftigt pres på lovgivningsmagten. Det «naturlige» område
for parlamentets lovgivning er nu alle, eller dog alle vigtige, retsforhold, hvori
samfundsmedlemmerne er involveret. Presset kan illustreres med et historisk
og et aktuelt eksempel. I dette århundredets begyndelse blev stadig større dele
af reglerne om retsforholdet mellem staten og dens ansatte inddraget under
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lovregler. I de sidste tiår har der været et stærkt pres for at få flere og
præcicere regler om udformningen af de offentlige tjenesteydelser, især på
social- og sundhedsområderne.

Presset for en udvidelse af lovgivningsmagtens «naturlige» område er
utvivlsomt. Men som så ofte er den virkelighed, man prøver at få hold på,
ikke entydig. Der er også en vis modgående tendens. Retsforholdet mellem det
offentlige og dets ansatte fastlægges i stigende omfang ved kollektive aftaler
og ikke ved lov. Og - måske som en afsmitning heraf - er der, endnu svage,
tendenser i retning af at bruge aftaler eller aftalelignende ordninger ved den
nærmere udformning af forvaltningens tjenesteydelser til borgerne.

3. Hvorfor afvigelser?

Den vigtigste årsag til, at idealet om, at retsforholdene mellem samfunds-
medlemmerne indbyrdes og mellem dem og forvaltningen skal fastlægges i så
vidt muligt præcise love vedtaget af parlamentet, ikke kan realiseres, er simpel
fysisk umulighed. Den offentlige virksomheds vækst og udvidelsen af det
«naturlige» lovgivningsområde ud over «indgrebene» har i alle lande, selv i de
små, ført til overbebyrdelse af parlamentet og dermed nødvendiggjort afvigel-
serne.

Sammenlignet med denne årsag er de øvrige, som man plejer at pege på,
sekundære, men reelle nok. Her skal gengives to.

Parlamentet mangler den nødvendige sagkundskab. De regler, der behøves
for at få miljøværn, arbejdsmiljø, kvalitetskontrol med levnedsmidler, tekno-
logistyring osv. til at fungere, kræver en specialkendskab, som parlamentet
ikke har og ikke kan skaffe sig.

Parlamenterne er under vore forhold partiernes parlament. Lovgivningsar-
bejdets resultat afhænger af forhandling, kompromis eller konfrontation mel-
lem partigrupperne. Men partiernes forankring i den samfundsmæssige virke-
lighed har udviklet sig således, at modsætningerne og samarbejdet mellem
partierne på ganske store samfundsområder er mindre relevante for den
løsning, som en regeldannelse kan give, end modsætninger eller samarbejde
mellem andre af samfundets utallige organiserede grupper.

4. Hvoraf forestillingens levedygtighed?

Når forestillingen om parlamentet som den «rigtige» lovgivningsmagt er så
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levedygtig trods de mange og ikke ubegrundede afvigelser i virkelighedens
verden, har hovedårsagerne nok noget med legitimitet at gøre. Parlamentets
love er i al fald legitime i den forstand, at de akcepteres som bindende af de
fleste af samfundets medlemmer, selv når disse ikke finder reglerne rigtige, ja
endog, når de overtræder dem. Denne forklaring virker umiddelbart rigtig og
overbevisende. Ulemperne ved alle legitimitetsforklaringer - på dette som på
andre områder - er, at de ved blot den ringeste eftertanke uvægerligt rejses
spørgsmålet: Hvad er det, der gør - i dette tilfælde - netop parlamentets love
legitime? Jurister er i al fald ikke i stand til at give andre svar end den slags,
der kører i ring.3 Man må derfor søge mere begrænsede og håndgribelige
årsager til forestillingens levedygtighed. De må have to egenskaber. De må
kunne håndteres af jurister. Og de må i al fald ikke have ringere verifikations-
værdi end den, jurister sædvanligvis stiller sig tilfreds med.

Der kan i al fald peges på tre sådanne årsager.
Parlamentets love bliver til på en måde, som ligefrem inviterer «kræfter»,

der opererer i samfundet på det givne tidspunkt, til at deltage. Lovforslagene
vil sædvanligvis blive kendte i vide kredse. Deres behandling er tilrettelagt
således, at andre forvaltningsorganer end det ministerium, der fremsætter
lovforslaget og disses kontakter, partierne og deres kontakter, organisationerne
og massemedierne sædvanligvis inddrages. Selv enkeltpersoner og græsrods-
bevægelser kan f. eks. via udvalgsbehandlingen i parlamentet komme til orde.
«Offentligheden» i dette ords vide og uklare, men i et givet samfund begribe-
lige betydning, har virkelig mulighed for at øve indflydelse på lovgivningspro-
cessen. Realiteten svarer naturligvis ikke altid hertil. Men muligheden for
indflydelse er der i et omfang, som ikke findes ved nogen anden form for
regeldannelse.

Love vedtaget af parlamentet har bedre chance for at være kendte end andre
regler. Det er tildels en følge af den beskrevne tilblivelsesproces. Men det
skyldes også, at reglerne offentliggøres, og at der fra forvaltningen og
massemedierne gøres ikke så lidt for at udbrede kendskab til lovene. At
bestræbelserne tilsyneladende ikke er overvældende sukcesfulde, er en anden
sag. Sammenlignet med de fleste andre former for regler har lovene store
chancer for at blive kendt. Og i al fald er de ikke svære at finde frem til for
den, der gerne vil.

Den tredje årsag angår et andet led i forestillingen om den «rigtige»
lovgivningsmagt end parlamentets rolle. Udgangspunktet er lovenes genéralitet

3 For en usagkyndig og skeptisk iagttager ser det ud, som om andre fagfolk ikke er
meget dygtigere.
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og præcision. Forestillingen, som den er beskrevet detaljeret ovenfor i afsnit 1,
kræver, at retsforholdene fastlægges i såvidt muligt præcise generelle regler.
Reglernes generalitet og præcision tjener især to formål.

Når præcision og generalitet kombineres med bestræbelserne for at sprede
kendskab til parlamentets love, opnås størst mulig forudsigelighed. Både
borgerne og forvaltningsorganerne kan forudsige indholdet af de retsforhold,
som de bliver involveret i. Parlamentsproceduren fører tilmed til, at de
retsundergivne også har en fair chance for at få at vide, hvornår der er tale om
at ændre disse retspositioner, og fra hvornår det sker.

Ved præcisionen sikres muligheden for en meningsfuld judiciel prøvelse.
Det er vigtigt - i al fald i de tilfælde, hvor den judicielle prøvelse ikke
omfatter det forvaltningsretlige skøn. Adgangen til judiciel efterprøvelse er
nemlig kronen på værket. Retsforholdene mellem borgerne indbyrdes og
mellem forvaltningen og borgerne skal fastlægges ved parlamentets love. Men
det er ikke nok. Den der mener sig krænket, skal kunne gå til uafhængige
judicielle prøvelsesorganer for at få afgjort, om lovene nu også er blevet
overholdt. Denne sædvanlige, judicielle prøvelse fungerer imidlertid åbenbart
jo bedre, jo præcisere reglerne er. Prøvelsen består i at holde enkeltafgørelser
op imod den generelle regel. Er denne tom eller næsten tom, er domstolsprø-
velsen lidet effektiv.

5. Akcept af afvigelser, men under former, der mere eller mindre
stemmer med vurderingerne bag forestillingen om parlamentet som den
«rigtige» lovgivningsmagt

Det foregående kan vistnok - unuanceret, men på en måde, der i al sin
forenkling kan være egnet som grundlag for en diskussion - resumeres således:

Forestillingen om, at retsforholdene mellem samfundsmedlemmerne indbyr-
des og mellem dem og forvaltningen skal fastlægges i så vidt muligt præcise
generelle regler i love vedtaget af parlamentet, har - trods mange og åbenlyse
afvigelser - bevaret magten over sindene, fordi en vid offentlighed derved
sikres indflydelse på regeldannelsen, fordi kendskab til retstilstanden og
dermed forudsigelighed styrkes, og fordi judiciel kontrol derved styrkes.

Med dette som udgangspunkt er det nærliggende at stille disse to spørgsmål:
Hvilke muligheder er der for at udforme afvigelserne, eller om man vil;

inddæmme dem på en sådan måde, at større eller mindre dele af årsagerne til
forestillingens levedygtighed bevares?

Hvilke følger kan anvendelsen af disse muligheder tænkes at få?
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I det følgende nævnes en række af sådanne muligheder. Bedømmelsen af
dem og en eventuel supplering overlades til diskussionen.

Det er en selvfølge, som alligevel fortjener at understreges, at mulighederne
i vidt omfang kan kombineres.

5.1. Parlamentet beholder en andel i regeldannelsen, selv om det ikke selv
fastsætter reglerne

Denne mulighed kan udformes på mange måder. To er særlig nærliggende.

5.1.1. Noget grundlæggende forbeholdes parlamentet. Man kan prøve at
bevare noget grundlæggende hos parlamentet, selv om regeldannelsen sker
andetsteds. Det kan ske ved at følge den regel, der er optaget i den vesttyske
grundlov. GG Art. 80, Abs I kræver, at når loven giver bemyndigelse til
udstedelse af anordninger, skal bemyndigelsens indhold, formål og omfang
fremgå af loven. En sådan regel er ikke gældende i dansk ret, men faktisk
efterleves den i vidt omfang.

Den tyske forfatnings regel tager sigte på bemyndigelsesanordninger. Re-
glen kan imidlertid også tillempes på bemyndigelser til forvaltningen til at
fastlægge retsforholdene ved skøn. En sådan regel er heller ikke gældende
dansk ret. Men formålsbestemmelser er blevet meget almindelige i love, der
giver anledning til mange skønsmæssige afgørelser, og der kan vistnok
opstilles en almindelig retsgrundsætning med det indhold, at arten af den
retsfølge, som den skønsmæssige afgørelser kan give anledning til, skal være
beskrevet i bemyndigelsesloven.4 Også ved skøn er der således i dansk ret
sket en vis begrænsning af «delegationen».

5.1.2. Parlamentarisk kontrol med andres regeldannelse. Karakteristisk for
den ovenfor beskrevne mulighed er, at fastlæggelsen af retsforholdene deles:
Noget grundlæggende forbeholdes parlamentet. Resten overlades til andre.

En anden mulighed er at lade parlamentet følge med i bemyndigelsernes
udnyttelse.

Det kan ske, og sker faktisk på forskellige måder. Her skal nævnes nogle af
de mere almindelige.

Udkast til bemyndigelsesanordninger forelægges for parlamentet sammen
med det lovforslag, der indeholder bemyndigelsen.

Ministeren eller regeringen skal inden bemyndigelsens udnyttelse forhandle
med et parlamentsudvalg eller ligefrem have dettes samtykke.

4 Bent Christensen: Forvaltningsret. Hjemmelsspørgsmål. 1980, s. 233.
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Ministeren eller regeringen skal oversende den udstedte bemyndigelses-
anordning til parlamentet eller til et parlamentsudvalg. Oversendelsen kan ske
til underretning. Men der kan også knyttes retsvirkninger til oversendelsen, f.
eks., at anordningen først træder i kraft en vis tid efter oversendelsen, således
at der bliver tid til at drøfte anordningen i parlamentet, eller at anordningen
kan annulleres af parlamentet inden for en vis lrist.5

Ministeren eller regeringen skal regelmæssigt eller lejlighedsvis redegøre for
sin og den øvrige forvaltnings udnyttelse af bemyndigelserne. Denne form for
underretning til parlamentet har den fordel, at den sætter parlamentet i stand til
også at følge brugen af udnyttelsen af bemyndigelser til at udøve forvalt-
ningsretligt skøn.

I de hidtil nævnte eksempler har initiativet til at inddrage parlamentet ligget
hos den forvaltning, som loven har givet bemyndigelse. I dansk praksis spiller
parlamentet eller parlamentsudvalgs brug af de sædvanlige parlamentariske
kontrolbeføjelser på parlamentets eget initiativ en stor rolle for parlamentets
indsigt med udnyttelsen af bemyndigelserne.

5.2. Regeldannelsen overlades til andre folkevalgte end parlamentet
Kommunalbestyrelserne er mini-parlamenter. Deres medlemmer er valgt af

befolkningen i et geografisk begrænset område efter regler, der ligner valgreg-
lerne til parlamentet. Og de politiske partier, der optræder i parlamentet,
dominerer i al fald de fleste steder også i kommunalbestyrelser.

Hvis regeldannelsen overlades til kommunalbestyrelserne, forbliver den
altså i hænderne på samme slags mennesker som dem, der udgør parlamentet.

5.3. I regeldannelsen inddrages andre repræsentanter end dem, der har et
sædvanligt politisk mandat

Partierne er - som fremhævet ovenfor i afsnit 3 - under vore forhold ikke
altid de relevante repræsentanter for de «kræfter» i samfundet, som er
involveret i en eller anden regeldannelse.

Det er da også helt almindeligt, at bemyndigelsesanordninger udstedes efter
forhandling med organisationer, som repræsenterer berørte interesser. Det sker
i mange forskellige former. Der er en typisk forskel på ad hoc-konsultationer
og på mere formaliserede fremgangsmåder. I alle vesteuropæiske lande er
permanente råd, som skal rådgive bestemte forvaltningsorganer, og hvori

5 Disse og lignende former for parlamentarisk kontrol med bemyndigelsesanordninger
har især tiltrukket sig opmærksomhed i engelsk ret. Se f. eks. Wade and Philips:
Constitutional law 8th edn. 1970, Chap. 42.
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interesserepræsentanter dominerer, et helt karakteristisk træk. Sådanne råd har
sædvanligvis som én af sine opgaver at drøfte - eventuelt at godkende -
bemyndigelsesanordninger.

Ligefrem overdragelse af beføjelsen til at fastsætte retsforholdet til organi-
sationerne er endnu ret sjældent, men forekommer; jfr. ovenfor afsnitt 2.1.3.

5.4. Offentlighed
En af fordelene ved regeldannelsen via parlamentets love er muligheden for

indflydelse fra «offentligheden»; Jfr. ovenfor afsnit 4.
Denne mulighed kan søges overført på anden regeldannelse. Det kan

naturligvis ske på mange måder. Her skal nævnes to eksempler.
Den amerikanske Administrative Procedure Act § 553 indeholder regler om

en særlig Rule Making Procedure. Hovedsagen er, at udkast til Rules skal
offentliggøres, og offentligheden skal have lejlighed til at komme med oplys-
ninger, synspunkter og argumentater, inden reglen sættes i kraft.

De vigtigste danske love om stedplanlægning6 indeholder regler, hvis
hovedsigte er, at udførligt begrundede udkast til planer skal offentliggøres, og
at kommunalbestyrelserne positivt skal fremme en offentlig debat, førend
planerne kan vedtages. Disse regler præges tillige af idealer, der står i en vis
modsætning til den forestilling, der er taget som udgangspunktet for dette
referat, nemlig af mistro til repræsentation og forkærlighed for «direkte»
demokrati.

5.5. Udbredelse af kendskab til anden regeldannelse
Parlamentets love er - som nævnt ovenfor i afsnitt 4 - sammenlignelsesvis

godt kendte, og i al fald har de retsundergivne mulighed for at skaffe sig
kendskab til dem.

En hel selvfølgelig mulighed er at gøre andre regler ligeså kendte eller dog
kendelige.

Det kræver i al fald to former for indsats.
Den ene består simpelthen i offentliggjørelse. Den bruges i alle lande, selv i

de små, i et sådant omfang, at det er svært selv for professionelle at få læst alt.
Den anden har især den situation for øje, hvor parlamentet overlader

forvaltningen et vidt skøn, og skønnet mere eller mindre udfyldes ved
forvaltningens interne regler. Især i USA har der i de sidste tiår været en
tilbøjelighed til at kræve, at forvaltningen i sådanne tilfælde formulerer og

6 Lovbekendtgørelser 734, 735 og 736, 21. december 1982, om kommuneplanlæg-
ning, lands- og regionplanlægning og regionplanlægning i hovedstadsområdet.
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offentliggør retningslinier for skønnets udøvelse, se især Administrative Pro-
cedure Act 552.

5.6. Judiciel kontrol
Der kan peges på muligheder for mere eller mindre at bevare judiciel

prøvelse, selv om de regler, der fastlægger retsforholdet mellem borgerne
indbyrdes og mellem borgerne og forvaltningen, er upræcise, eventuel så
upræcise, at forvaltningen får et skøn.

Nogle af dem holder sig inden for den ramme, som er den sædvanlige
(undtagen i Sverige), nemlig at de judicielle prøvelsesinstanser kun kan prøve
lovligheden eller legaliteten, i modsætning til skønnet eller hensigtsmæssighe-
den.

Der sker i disse år - klarest vistnok i Vesttyskland - en intensivering af den
judicielle prøvelse, især ved udvidet anvendelse af gammelkendte almindelige
retsgrundsætninger, så som formålsbetragtninger, proportionalitetsprincippet,
lighedsgrundsætninger osv., men også ved, at de judicielle prøvelsesmyndig-
heder i stigende omfang fikserer indholdet af vage, elastiske lovbestemmelser
(unbestimmte Begriffe) og ved at enkeltafgørelser holdes sammen med og
bedømmes på grundlag af administrationens interne regler, særlig dens prak-
sis.

En anden måde at intensivere den judicielle prøvelse på er at supplere de
prøvelsesinstanser, der principielt er begrænset til legalitetsprøvelse, med
andre, der er judicielle i sin procesform og delvis ved sit personnel, men som
prøver på et videre grundlag end den traditionelle legalitetsprø velse. Den
stadige vækst i antallet af og betydningen af ankenævn i lande som England,
Norge og Danmark er klare tegn. Ombudsmandsinstitutionens udbredelse kan
måske tages som et tegn i samme retning. Ombudsmandsprøvelsen er en
juridisk prøvelse. Men den er mindre bundet af de judicielle prøvelsesinstan-
sers eventuelle begrænsninger end især danske og norske domstole.
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