
PLENARMØTE
Behandling av emnet:

Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemenn

Bilag I



Ekspedisjonssjef FINN HIORTHØY

Behandlingen av det emne jeg har fått meg tildelt — offentligrettslige og
privatrettslige synspunkter vedkommende statstjenestemannsiforholdet — byr
i flere henseender på særlige vanskeliglheter. Dels henger dette sammen med
at lovgivning og praksis på dette område i de nordiske land stort sett er lite
gjennomtenkt og konsekvent, og derfor gir et mindre tilfredsstillende utgångs-
punkt. Dels beror det på at selve de faktiske tjenesteforhold som den rettslige
regulering skal omfatte, er svært forskjeiligartet, samtidig som de i høy grad
er i bevegelse og under omformning. Forholdet mellom Staten og dens tjene-
stemenn er efter manges mening av sentral betydning for «vår tids revolus jon»,
men synes hittil ikke å ha vært ofret tilsvarende oppmerksomhet fra retts-
videnskapens side, i hvert fall ikke i Norden. I noen grad skyldes vel dette
at problemet om den, samfunnsmessig sett, mest formålstjenlige rettslige
innordning av statstjenesten, befinner seg i rettsvidenskapens grenseland, om
det overhodet kan betegnes som et egentlig rettsvidenskapelig spørsmål. Den
ærede korreferent, professor S c h m i d t , uttalte nylig i en anmeldelse at det
beste som er skrevet om arbeidsrettslige spørsmål utgjøres av ar beider «som
inte begränsats till de traditionella juridiska frågeställningarna utan jämsides
tagit upp statsvetenskaplige och sociologiska problem.» Nå utgjør jo forholdet
til arbeidsretten bare en del av det foreliggende emne, skjønt uten sammen-
ligning den viktigste og mest aktuelle. Men tjenestemennenes funks jon som
redskaper for statsmakten og deres stilling som avgrenset gruppe, gjør at
statsvidenskapelige og sosiologiske betraktninger har interesse for emnet i sin
helhet. Positivrettslig sett vil behandlingen av tjenestemannsforholdet na-
turligvis alltid forsvare sin plass i stats- og forvaltningsretten. Men så snart
man undergir forholdet en alminnelig formålsvurdering på generell og kom-
parativ basis, forflytter man seg over i den gren av samfunnsvidenskapene
som jeg foretrekker å kalle «political science». Med hensyn til sosiologien lig-
ger det noe anderledes an. Den er vel egentlig mer en metode eller en bestemt
synsvinkel enn en særskilt videnskap og bør derfor under enhver omstendig-
het komme til sin rett også på dette område.

En hovedvanskelighet ved behandlingen, som henger sammen med at si-
tuasjonen på dette område er så uensartet og flytende, knytter seg til spørs-
målet om hvilke spesielle rettsforhold drøftelsen bør omfatte. Når man skal
søke å gi svar på spørsemålet om i hvilken utstrekning statstjenesten bør inn-
rettes efter offentligrettslige eller privatrettslige synspunkter, møter man
straks en anstøtssten i selve ordet «s t a t s t j ene s te». Dette reiser med en
gang spørsmålet: Hva omfatter egentlig statstjenesten? Eller rettere: På
hvilken mate må man avgrense begrepet for med utbytte å kunne undergi
tjenestemannsforholdet en rettslig og samfunnspolitisk vurdering? Hele ram-
men for fremstillingen vil avhenge av hvilket valg man her treffer.

Før jeg går nærmere inn på dette hovedpunkt, nevner jeg en passant de
ytterligere vanskeligheter som oppstår — eller kan oppkonstrueres — i til-
knytning til uttrykket « o f f e n t l i g r e t t s l i g e og p r i v a t r e t t s l i g e
s y n s p u n k t e r » . Her er jo stillingen den at det for tiden hevdes fra auto-
ritativt hold at det overhodet ikke lar seg gjøre å oppstille noe skille mellom
offentlig rett og privatrett. Forholder dette seg så, må man riktig nok spørre:
Hvordan kan en da operere med offentligrettslige og privatrettslige syns-
punkter? Det er imidlertid ikke nødvendig å ta dette altfor høytidelig. Selvom
vi må erklære oss enig i at det rettsfilosofisk ikke kan påvises noe prinsipielt
skille mellom offentlig rett og privatrett, er dette skille likevel efter oppfat-
ningen hos oss i høy grad en p r a k t i s k r e t t s l i g r e a l i t e t . For det
foreliggende formål gir det derfor god mening å tale om offentligrettslige og
privatrettslige synspunkter i tilknytning til tjenestemannsforholdet. Med dette
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forstår jeg da synspunkter, rettsregler og rettslige ordninger som efter tradi-
sjonell oppfatning i nordisk rett henføres henholdsvis til den ene eller den
annen av de to systematiske hovedrubrikker.

Jeg vender efter denne digresjon tilbake til spørsmålet om avgrensningen
av begrepet s t a t s t j e n e s t e og s t a t s t j e n e s t e m a n n . Som jeg har
anført i min utredning, kan man i videste forstand betegne som statstjeneste-
menn alle som efter valg, oppnevning eller ansettelse utøver virksomhet til
fremme av statsformål. Det er imidlertid åpenbart at en feiles behandling av
i den grad forskjelligartede elementer, ikke ville tjene noe fornuftig formål.
Behandlingen må under enhver omstendighet innskrenkes til hva man kan
kalle s t a t s a n s a t t e , dvs. personer som er antatt til varig og mot vederlag
som en livsgjerning å utføre arbeide i Statens tjeneste. Innenfor kretsen av
statsansatte fremtrer imidlertid i alle land, mer eller mindre distinkt, en
snevrere gruppe som man kan kalle e g e n t l i g e s t a t s t j e n e s t e m e n n.
Det som er karakteristisk for disse er at de av hensyn til sin virksomhet som
de nærmeste redskaper for statsmakten er undergitt et særskilt kompleks av
rettsregler, — regler som på vesentlige punkter avviker 'fra dem som g j elder
for vanlige arbeidere og funksjonærer, selvom disse er beskjeftiget ved stats-
bedrifter.

Sondringen fremtrer tydeligere i andre land der det nærmeste ekvivalent
til vårt statstjenestemann — civil servant, tfonctionnaire, Beamte, ambtenaar
— i alminnelighet omfatter en forholdsvis fåtallig gruppe med ensartede eller
beslektede funksjoner. Efter ordningen hos oss, er de prinsipielle linjer uklare,
idet den alminnelige tjenestemannslov av 15. februar 1918 også omfatter be-
tydelge kretser av arbeidere og funksjonærer ved Statens forretningsmessige
virksomheter.

Den omstendighet at det nær sagt overalt skjeines mellom ordinære stats-
ansatte og egentlige tjenestemenn, inneholder for så vidt allerede et svar på
det foreliggende spørsmål. Forholdet er jo nettopp det at de førstnevnte er
undergitt vilkår som i hovedsaken faller sammen med dem som gjelder for
arbeidstagere i det private ervervsliv, dvs. deres tjenesteforhold er ordnet efter
privatrettslige synspunkter. Det regelverk som er fastsatt for de egentlige
tjenestemenn, er i motsetning hertil mer eller mindre utpreget diktert av
offentligrettslige interesser. Og at skillet består i praksis, kan sikkert uten
særlig betenkelighet tas som fullgod begrunnelse for at det ut fra alminnelige
samfunnspolitiske hensyn også er riktig og nødvendig at det blir opprettholdt.
Slik som samfunnsutviklingen arter seg idag med stadig utvidelse av Statens
virkefelt, ikke minst når det g j elder deltagelse i produksjon og omsetning, blir
det mer og mer iøynefallende at det hverken er naturlig eller ønskelig at
samtlige statsansatte blir innrømmet tjenestemannsstatus. Det er ikke na-
turlig, idet Staten, når den opptrer i konkurranse med andre ervervsdrivende,
også når det g j elder lønninger, arbeidsvilkår og i det hele forholdet til ar-
beidsstokken som hovedgrunnsetning bør drive efter forretningsmessige prin-
sipper. Og det er neppe heller ønskelig, hverken fra statens eller de ansattes
synspunkt at det blir reist et kunstig skille mellom arbeidere og funksjonærer
i vesentlig likeartet virksomhet. På den annen side er det like sterkt motivert
idag som tidligere at man fastholder nødvendigheten av en særskilt offentlig-
rettslig status for visse arbeidstagere i Statens virksomhet, de egentlige tjenes-
temenn. Det er nok så at utviklingen i mange retninger har gjort forskjellen
mellom statstjenesten og private arbeidsforhold mindre tfremtredende enn før.
En rekke av de begunstigelser som opprinnelig bare ble tilstått innenfor stats-
tjenesten, innrømmes nå i henhold til lov, tariffavtale eller sedvane også i
forhold til lønnsmottagere i privat virksomhet. Den som vil hevde at forhol-
dene har gjort en særskilt tjenestemannslovgivning overflødig, overser imid-
lertid at hovedformålet med de spesielle tjenestemannsrgeler er å vareta in-
teresser som nærmest må sies å ligge i det s t a t s r e t t s l i g e plan. Det
statsrettslige formål gir hele lovkomplekset en egen farve. Forholdet mellom
Staten og tjenestemennene m å nødvendigvis få en annen karakter enn for-
holdet mellom en alminnelig arbeidsgiver og hans funksjonærer og arbeidere.
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De egentlige statstjenestemenn er ikke bare Statens tjenere. Pra en viss syns-
vinkel sett er de faktisk Staten.

Hvor en skal trekke grensen mellom vanlige statsansatte og egentlige tjenes-
temenn, kan selvsagt være gjenstand for meningsforskjell. Den er da også
fastsatt på forskjellig mate i de forskjellige land, alt efter stedlige forhold,
historie, tradisjon o. 1. Det er heller ikke fritt for at alminnelig politisk klima,
for ikke å si aktuelle politiske opportunitetshensyn, delvis har virket inn på
dette område. Men saklig sett synes det forholdsvis klart at avgrensningen i
prinsippet bør skje under overveiende (hensyn til arten av de funks joner det
gjelder. Som alminnelig regel bør tjenestemannsgruppen søkes begrenset til
dem som deltar i utførelsen av mer sentrale statsoppgaver, spesielt slike som
innebærer utøvelse av offentlig myndighet.

På bakgrunn av dette alminnelige syn har jeg i hovedsaken begrenset
fremstillingen til å omfatte de egentlige tjenestemenn. Det er i forhold til
dem brytningen mellom offentligrettslige og privatrettslige synspunkter har
krav på særlig oppmerksomhet. For så vidt angår det individuelle tjeneste-
forhold, gjelder dette fullt ut. Her består forskjellen mellom tjenestemenn og
andre statsansatte i prinsippet nettopp deri at de sistnevnte er antatt «på
kontraktbasis». Når det gjelder iforholdet til arbeidsretten er ikke stillingen
like enkel, og her har det derfor vært naturlig i en viss utstrekning å trekke
samtlige statsansatte inn under behandlingen.

Udgangspunktet for behandlingen av de i n d i v i d u e l l e t j e n e s t e f o r -
h o l d e n e , er at tjenestemannsforholdet efter gjeldende rett tillegges offent-
ligrettslig karakter, idet den rettslige regulering overalt er utformet i hoved-
saken efter offentligrettslige synspunkter. Heri ligger bl. a. at bestemmelser
om tjenestemennenes rettsstilling i alminnelighet er ufravikelige og følgelig
ikke kan omformes ved forbehold eller tilsagn i det enkelte tilfelle. Videre at
de fordeler og begunstigelser som er tillagt tjenestemennene, er tilstått dem
av hensyn til det offentlige, og derfor ikke bør kunne kreves opprettholdt
som «ervervede rettigheter». I sammenheng med dette står det alminnelige
synspunkt at tjenestemannslovgivningen må tolkes og anvendes i lys av dens
offentligrettslige formål.

Det system som følges i de fleste kontinentale land, og som jeg har betegnet
som « s t a t u s t e o r i e n», oppfyller de anførte forutsetninger. Ordningen går
ut på at en tjenestemann ved sin ansettelse erverver en bestemt rettsstilling
eller status med hensyn til krav på lønn, pens jon, sosial forsorg osv., nemlig
den som følger av de på dette tidspunkt gjeldende lover og forskrifter. Inn-
holdet av hans status varierer imidlertid med de aktuelle bestemmelser.
Han kan ikke motsette seg at statsmyndighetene, av budsjettmessige eller
andre grunner, endrer hans lønns- og arbeidsvilkår, selvom hans rettsstilling
blir vesentlig forringet.

I motsetning til dette system står den ordning som bygger på den såkalte
« k o n t r a k t s t e o r i » og som bl. a. antas å beherske den norske tjeneste-
mannsrett. Den går ut på at tjenestemannen efter grunnlov og lov ved
ansetteisen erverver visse ufortapelige rettigheter som ikke kan frätas ham
eller forringes så lenge tjenesteforholdet består. Den historiske bakgrunn for
ordningen er, i hvert fall her i landet og vel også i Sverige, den uavsettelighet
eller uoppsigelighet som tilkommer størsteparten av de egentlige statstjeneste-
menn.

Kontraktsteorien har hos oss en så vidt sterk forankring i konstitusjonelle
og tradisjonsbestemte forhold at forslag om en prinsipiell omlegning sikkert
ville møte kraftig motbør, — og det ikke bare på tjenestemannshold. Dersom
en stod fritt, er jeg imidlertid i liten tvil om at statusordningen bør foretrek -
kes. Den har overveiende fordeler fra et praktisk forvaltningsmessig syns-
punkt, og kan under våre dagers forhold ikke sies å innebære noen urimelig
tilsidesettelse av tjenestemennenes interesser. Det er en viktig statsinteresse
at tjenestemennene er trygget i sin stilling og beskyttet mot vilkårlighet.
Men dette formål vil mer effektivt og friksjonsfritt kunne oppnås ved en
moderne tjenestemannslov efter kontinentalt mønster. Tjenestemennenes or-
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ganisasjoner, den offentlige opinion og den konstitusjonelle og rettslige
kontroll med forvaltningen må i vårt samfunn antas å yde tilstrekkelig
garanti mot individuelle overgrep. Det er unødvendig og kan lede til stagna-
sjon, prosesser og rettslig uklarhet dersom det pålegges statsmyndighetene
som en absolutt förpliktelse å respektere den status som engang er innrøm-
met. Det er for så vidt betegnende at den norske tjenestemannslov av 1918
hittil ikke har vært revidert på noe punkt som med rimelighet kan antas å
berøre tjenestemennenes beskyttede rettigheter. At den gjeldende ordning
ikke er ideell, fremgår av de alminnelige og spesielle forbehold som tas —
undertiden med tvilsom hjemmel — i hensikt å holde åpen adgangen til
statusforandring; dels også av den omstendighet at forslag om oppmyking
av embetsmennenes stilling har fått flertall i Stortinget, — selvom det ennu
ikke er oppnådd grunnlovmessig flertall. Saken har imidlertid for øyeblikket
på grunn av de rådende økonomiske og pengemessige forhold ikke særlig
fremtredende aktuell betydning. Dersom forholdene i denne henseende skulle
endre seg, må man imidlertid regne med at våre statsmakter — akkurat som
i førstningen av 1930-årene — igjen vil begynne å interessere seg for en
overgang1 til statusordningen.

Den overføring av privatrettslige synspunkter, som iallffall delvis danner
grunnlaget for kontraktsordningen, har ikke rokket ved den kjensgjerning at
tjenestemannsfoilholdet i prinsippet oppfattes som offentligrettslig. Ander-
ledes når det gjelder de synsmåter som i den seneste tid har vært fremført
med hensyn til behandlingen av tjenestemennene som g r u p p e . Når man
her går inn for den størst mulige likestilling mellom offentlige og private
arbeidsforhold med hensyn til organisasjons- og forhandlingsrett — og ikke
minst — retten til å anvende kollektive kampmidler, synes dette å kunne
lede til at statstjenestens offentligrettslige karakter må bli vesentlig avdem-
pet. Innføring av arbeidskampen som et normalt ledd i rettsforholdet mellom
Staten og dens tjenestemenn synes vanskelig forenlig med de særegne forhold
innenfor statstj enesten som hittil i alle land har medført en særskilt rettslig
regulering, bl. a. det spesielle troskapsforhold, det skjerpede ansvar, den
politiske nøytralitet, statstj enestens særlige nødvendighet, og i det hele
tjenestemennenes ekstraordinære stilling som representanter for det offent-
lige.

Når det g j elder forholdet til arbeidsretten har det vært hevdet at vanlig
organisasjonsrett, tariff a vtaler og i siste omgang anvendelse av kollektive
kampmidler prinsipielt må være utelukket i forhold til e n h v e r som har
Staten til arbeidsgiver. Efter denne oppfatning skulle det altså ikke her
være grunn til å skj eine mellom egentlige tjenestemenn og alminnelige
statsansatte. Det kan anføres adskillig til støtte for dette syn, og det er i
flere land mer eller mindre konsekvent gjennomført i gjeldende lov, spesielt
når det g j elder streikeforbud. Allikevel fortjener det neppe tilslutning, og
den alminnelige utvikling synes avgjort å gå i motsatt retning. Når det
gj elder statsarbeidere og andre som ikke har tjenestemannsstatus, er det i
de fleste land en tydelig tendens henimot likestilling med arbeidstagere i
privat virksomhet. Dette henger i første rekke sammen med Statens over-
tagelse av en flerhet av nye, privatrettslig pregede oppgaver. På denne bak-
grunn virker et arbeidsrettslig skille mellom offentlige og private bedrifter
mer og mer kunstig, og presset fra arbeidslivets or ganisasjoner vil antagelig
i lengden ikke kunne motstås. Efter norsk rett faller stort sett alle stats-
ansatte som har tjenestemannsstatus uten'for arbeidstvistloven, og det samme
er tilfelle med slike som ikke står i denne stilling, men likevel, som loven
uttrykker det, «må regnes for offentlige tjenestemenn», dvs. er utstyrt med
offentlig myndighet. Med denne, riktignok vesentlige, begrensning er altså
hos oss arbeidere og funks jonærer ved statsbedrifter i prinsippet likestilt
med arbeidstagere i privat virksomhet. Det er sikkert ikke praktisk politikk
idag å søke å rokke ved denne ordning, som må erkjennes å ha de beste
grunner for seg. Noe annet er at avgrensningen trolig bør skje efter delvis
andre retningslinjer enn dem som er fulgt i den norske arbeidstvistlov.
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De egentlige tjenestemenn er fremdeles i de fleste land holdt utenfor den
ordinære lovgivning om forhandlinger og overenskomster i arbeidsforhold.
De er riktignok oftest innrømmet ubegrenset organisas jonsfrihet, og for-
handlinger om lønns- og arbeidsvilkår med tjenestemennenes organisas joner,
særskilte utvalg, t jenestemannsrepresen tanter i sammensatte kommis joner
eller lignende er i alminnelighet enten påbudt eller vanlig. Men disse for-
handlinger avviker fra tariff-forhandlinger i private arbeidsforhold ved at
de ikke leder opp til avslutning av bindende overenskomster. Lønns- og ar-
beidsvilkår fastsettes i de fleste land, i hvert fall formelt, ensidig av stats-
myndigthetene, undertiden i lovs form, men ellers ved alminnelige eller
spesielle regulativer, ofte under nasjonalforsamlingens medvirkning. Grunnen
til denne særordning i forhandlingsmessig henseende må delvis søkes i
konstitusjonelle forhold; men hovedgrunnen er antagelig at den avtalemåte
som er utviklet for det private arbeidsmarked ikke passer under forhold
der det efter omstendighetene er rettslig eller faktisk utelukket å underbygge
kravene ved trusler om maktanvendelse. Med hensyn til det sistnevnte
moment er å si at det i alle land synes å være en avgjort stemning i disfavør
av streik av offentlige tjenestemenn. Det er nok så at slike streiker bare
unntaksvis er likefrem forbudt, iallfall når det dreier seg om fratredelse
efter oppsigelse, en fremgangsmåte som imidlertid efter oppfatningen de
fleste steder faller utenfor streikebegrepet. Men allikevel vil organisert ar-
beidsvegring fra tjenestemennenes side av rettslige eller faktiske grunner i
alminnelighet være vanskelig å gjennomføre. — Efter norsk rett nekter man
embetsmennene streikeadgang med den begrunnelse at Regjeringen kan avslå
å innvilge en søknad om avskjed hvis dette er nødvendig av hensyn til Statens
tarv. Tjenestemannsloven av 1918 innrømmer visstnok motsetningsvis de
øvrige tjenestemenn streikerett, for så vidt som den bare gir myndighe tene
adgang til å utskyte fratredelsen i 3 måneder efter at oppsigelsesfristen er
utløpet. Det ville imidlertid være en misforståelse å oppfatte bestemmelsen
derhen at den legaliserer slike streiker som et naturlig ledd i forholdet mellom
Staten og tjenestemennene. Dens umiddelbare formål er å begrense de
samfunnsskadelige virkninger av tjenestemannsstreiker som erfaringsmessig
ikke alltid er til å unngå.

Det er nylig i Sverige fremlagt et komitéforslag som med hensyn til
forhandlinger, tariffavtaler og kollektive kampmidler i størst mulig utstrek-
ning søker å likestille offentlige tjenestemenn med andre arbeidstagere.
Hovedformålet er å skape garanti (for arbeidsfred i offentlige tjenesteforhold.
Anvendt overfor den gruppe jeg har kalt egentlige tjenestemenn, kan jeg
ikke slutte meg til de konklusjoner forslaget munner ut i. Jeg er enig i at
tjenestemennene i størst mulig utstrekning bør ha adgang til å føre reelle
forhandlinger med representanter for statsmyndighetene angående lønns- og
arbeidsvilkår. Og det er ikke prinsipielt noe å innvende mot at vilkårene blir
ikledt form av tariffavtaler, selvom dette av praktiske og politiske grunner
må anses mindre ønskelig. Likestilling med private arbeidstagere med hensyn
til retten til å anvende streik og blokade, kan derimot ikke godtas; og man
bør av prinsipielle grunner ta avstånd fra den oppfatning at kollektiv makt-
anvendelse, selv i avdempet form, naturlig inngår som et ledd i rettsforholdet
mellom Staten og tjenestemennene. Det alternativ som bør komme på tale
er efter min mening tvungen voldgift. De tradisjonelle innvendinger mot en
slik løsning synes å ha mindre vekt når det gjelder statstj enes ten, og erfa-
ringer fra andre land viser at den er brukbar.

I mangel av adgang til voldgift kan det ikke godt forsvares å begrense
streikeretten ytterligere enn skjedd i den norske tjenestemannslov. Dennes
kompromiss mellom Statens og tjenestemennenes interesser, som nå også —
skjønt på andre premisser — har tfått tilslutning av den svenske komité, hai
visstnok vært et heldig grep, selvom adgangen til å utskyte en streik ikke
ofte har vært brukt i praksis. Ordningen burde imidlertid gjelde over hele
linjen. Noen indre grunn til å nekte e m b e t s m e n n e n e andel i dette be-
grensede streikeprivilegium er det ikke.
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Professor FOLKE SCHMIDT

Ekspedisjonssjef Finn Hiorthøy har givit oss en värdefull utredning
av dagens diskussionsämne. De problem som han behandlat är lika vä-
sentliga och lika aktuella i Sverige som i Norge. Den s.k. förhandlings-
rättskommittén framlade 1951 ett förslag till lag om offentliga tjänste-
män, som avser en fullständig reglering av den offentliga tjänstemanna-
rätten. Förslaget har varit ute för yttrande hos myndigheter och orga-
nisationer. På dagordningen står frågan vilka delar av förslaget som
skall kunna läggas till grund för lagstiftning.

Vi är alla eniga om, att de offentliga tjänstemännen även i framtiden
bör intaga en särställning. Det väsentliga skälet har Finn Hiorthøy preg-
nant angivit. De egentliga statstjänstemännen är inte bara statens tjä-
nare. Ur en viss synvinkel är de faktiskt staten.

En av grundvalarna för vår svenska förvaltning är grundlagens
bud, att vid alla befordringar avseende må fästas endast vid «sökandes
förtjänst och skicklighet». Vi anser det väsentligt, att statstjänstemän
som intar ledande ställning eller som har att utöva samhällets tvång
skall vara underkastade ett särskilt strängt straffansvar. En ledande syn-
punkt är också, att de offentliga tjänstemännen skall självständigt och
på eget ansvar handha de författningar som berör deras verksamhet. I
Sverige betraktar vi som ett värdefullt inslag i vår förvaltningsrätt den
offentliga kontrollen över myndigheternas handlande, vilket kommit
till uttryck bl. a. i grundsatsen om allmänna handlingars offentlighet.

Den praktiska frågan är, om dessa offentliga intressen också måste
avspegla sig på de arbeträttsliga regler som avser ordningen för be-
stämmandet av tjänstemännens löner och övriga förmåner. Finn Hiorthøy
menar tydligen, att detta bör vara fallet. Den kontinentala uppfattnin-
gen, att den offentliga tjänsten skall betecknas som ett statusförhållande,
har enlight Hiorthøy «den beste juridiske holdning», medan «kontrakts-
systemet», som historiskt haft stark förankning i Norge, skulle ha över-
levat sig självt (s. 84).

För mig ter sig detta betraktelsesätt helt främmande. Sett från svenska
utgångspunkter skulle statusbeteckningen vara en riktig karaktäristik av
tankegångarna i äldre rätt. Därvid är dock att märka, att även det en-
skilda tjänsteförhållandet, förhållandet mellan husbonde och tjänare, hade
statuskaraktär. Beträffande ämbetsmännen parades statussynpunkten med
tanken, att innehavet av ett ämbete utgjorde en förläning eller ett privi-
legium. Sålunda talade även vi i Sverige om «äganderätt» till ämbeten.

Medan rättsreglerna för de vanliga arbetstagarna under loppet av
det nittonde århundradet förvandlades från offentligrättsliga statusprin-
ciper till privaträttsliga avtalsprinciper, behöll den offentliga tjänste-
mannarätten sin gamla prägel. Men även på detta område pågår en ut-
veckling från status till kontrakt, som under de senaste årtiondena gått
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i allt hastigare tempo. Den drivande kraften har varit tjänstemännens
fackliga rörelse.

Kungörelsen 1937 ang. förhandlingsrätt för statens tjänstemän till-
erkänner organisationerna rätt att taga del av utkast till ändrade eller
nya anställnings-, arbets- och avlöningsvillkor och att avge yttrande.
Organisationernas förslag skall underkastas saklig prövning. Men be-
slutanderätten tillkommer myndigheten ensam. Organisationernas för-
handlingsrätt kan närmast betecknas som en petitionsrätt, organisatio-
nerna intar enligt författningen samma ställning som arbetarnas fack-
föreningar innan de vann erkännande av arbetsgivarna. Rättstillämpnin-
gen har i ett fall som rörde motsvarande författning för kommunala
tjänstemän dragit konsekvensen av de principer som ligger till grund
för lagstiftningen pa området och antagit att förhandlingar icke kan
utmynna i avtalsuppgörelser.

Utvecklingen har gått förbi 1937 ars kungörelse. Tidigast kom för-
ändringarna på det kommunala området, men senare har även staten
följt efter. Ett uttryck för det nya läget var inrättandet av civildeparte-
mentet 1950. Vi fick en särskild avdelning av Kungl. Maj:ts kansli som
har som en huvuduppgift att företräde Kungl. Maj:t och riksdagen vid
förhandlingsbordet. Till chef har satts en gammal fackföreningsman,
statsrådet Lingman, tidigare ordförande i järnvägsmannaförbundet.

1937 års kungörelse bygger på förutsättningen att statsmaktens re-
presentanter skall grunda sina beslut på s.k. objektiva skäl. Beslutet får
icke påverkas av den omständigheten att en tjänstemannaorganisation
givit sin anslutning till ett framlagt förslag. Att förhandlingar utmynnar
i avtal som fyller alla kännetecken på regelrätta kollektivavtal har dock
blivit den grundfasta ordningen.

Denna nya metod att reglera tjänstemannalönerna betyder dels att
tyngdpunkten för avgörandet förskjutits från ämbetsmännen och riks-
dagsutskottet till förhandlingsbordet, dels att avgörandet i sak får karak-
tären av kompromiss eller sammanjämkning av stridiga intressen. Jag
skall belysa dessa aspekter med några exempel.

1949 år tjänsteförteckningskommitté hade uppgiften att utreda löne-
gradsplaceringen av alla de stora tjänstemannagrupperna. Kommittén
skulle enligt sina direktiv inte bara tjänstgöra som en utredningskom-
mitté i vanlig mening utan också som en delegation för förhandlingar
med tjänstemännens huvudorganisationer. Kommittén nådde efter hand
enighet med organisationerna om lönegradsplaceringen av ett stort an-
tal tjänstemannagrupper. Förhandlingsresultatet sammanfattades i ett
skriftligt dokument vilket underskrevs av parterna. Överenskommelsen
framlades omedelbart, utan att man på vanligt sätt hörde myndigheter
och sakkunniga, i proposition till riksdagen. Med några smärra justerin-
gar blev förslaget sedan antaget av riksdagen. Riksdagsutskottet uttalade
i motiveringen till sitt tillstyrkande, att utskottet i likhet med departe-
mentschefen funnit sig «böra bedöma förslaget som den förhandlings-
produkt det utgör, vars detaljer kunna vara föremål för delade meningar
men som i det hela får anses medföra ett skäligt resultat.»
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På konservativt håll i riksdagen väckte dock detta tillvägagångssätt
åtskillig kritik. Man menade, att propositionen borde ha varit föremål
lör yttranden från vederbörande verk och andra sakkunniga instanser
och ha innefattat ett motiverat ståndpunktstagande från departements-
chefen till vägledning för riksdagen vid dess handläggning av ärendet.
För att avvärja kritik har civildepartementet därefter blivit något mera
försiktigt i sitt handlande. Den vanliga gången i löneärenden har
blivit, att en kommitté får i uppdrag att utarbeta ett förslag.
Förslaget går sedan på remiss till olika myndigheter för yttrande.
Därefter inledes förhandlingar mellan representanter för civildeparte-
mentet och tjänstemännens organisationer. Man undviker att beteckna
förhandlingsresultatet som en överenskommelse. I riksdagspropositionen
redovisas emellertid att förhandlingar ägt rum och att organisationerna
förklarat sig godkänna ett av departementets representanter framlagt
förslag. Tyngdpunkten för avgörandet ligger vid förhandlingsbordet,
avgörandet har karaktären av en sammanjämkning av stridiga intressen.

Vi befinner oss således i Sverige i det egendomliga läget, att stats-
makten ingår överenskommelser med tjänstemännens organisationer,
som har alla kännetecken på ett avtal, men att dessa överenskommelser
saknar rättssystemets sanktion. Enligt min mening kan man inte tveka
om önskvärdheten av en lagstiftning som erkänner dessa överenskom-
melser som kollektivavtal. De bör bli bindande för organisationen och
dess medlemmar. Tvister om dess innebörd bör kunna bringas inför
domstol på samma sätt som tvister om kollektivavtal. På denna punkt
ger jag min fulla anslutning till förhandlingsrättskommitténs förslag.

En vanlig åsikt är, att genomförandet av ett system med kollektivavtal
för de offentliga tjänstemännen förutsätter, att tjänstemännen också
tillerkännes rätt att tillgripa ekonomiska stridsåtgärder för att hävda sina
intressen. Man menar tydligen, att de rättsregler som ingår i den kol-
lektiva arbetsrätten bildar en sammanhängande enhet. Har man sagt A,
skulle man därför också vara tvungen att säga B.

Detta är enligt min mening falsk logik. Att den svenska riksdagen
accepterat att ersätta den äldre grundsatsen, att sakprövningen skulle
ske «ämbetsmannamässigt», med principen om «fria förhandlingar», beror
inte på att man betraktar tjänstemannaorganisationerna som säljare av
en vara, medlemmarnas arbetskraft. I varje fall har detta skäl varit un-
derordnat. Man bör se händelseförloppet som ett genombrott för den
fackliga demokratins princip. Tjänstemännen har genom sina förhand-
lare fått medinflytande på ett område som tidigare reglerats auktoritärt.
Avtalsformens användning är ett sätt att utåt manifestera, att man
ömsesidigt gjort eftergifter, att man beträffande detaljer haft delade
meningar, men att man värderar samarbetet så högt att det bör betalas
med vissa offer.

Ser man problemet från denna synpunkt har frågan om rätten att
sluta kollektivavtal icke nödvändigt samband med frågan om rätten att
vidtaga stridsåtgärder. Intresset att nå samförstånd är ett motiv för
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statens representanter att göra eftergifter, detta motiv gör sig gällande
även om de icke står infor hotet av blockad eller arbetsinställelse.

Vad jag nu sagt innebär inte att jag skulle förorda förbud mot
stridsåtgärder. Det är tänkbart att man inom vissa gränser bör medge
tjänstemännens organisationer handlingsfrihet. Jag skall inte gå in på
en diskussion av den svenska förhandlingsrättskommitténs förslag, som
väsentligen avser att man skall kodifiera den historiska tillfällighet som
representeras av nu gällande rätt. På en punkt måste jag dock rikta be-
stämda invändingar mot förslaget, vilka invändningar också drabbar den
av Finn Hiorthøy förordade lösningen. Tjänstemännen skall vara till-
låtna att efter uppsägning lämna sina anställningar dock att Kungl.
Maj:t skall kunna ålägga tjänsteman att kvarstå intill dess sex månader
förflutit från uppsägningen. Jag har ingen invändning mot principen
om uppsägningstid. Däremot synes det felaktigt att en tjänsteman i mot-
sats till vad som gäller på den privata arbetsmarknaden skall vara skyldig
att lämna sin tjänst. Skulle han avlida under den tid konflikten pågår,
skulle hans efterlevande inte ha rätt till pension. Efter konfliktens slut
har enligt detta förslag de tjänstemän som deltagit i konflikten att söka
återanställning i konkurrens med andra sökande. Myndigheten skulle
enligt grundlagen ha att fästa avseende endast vid sökandens förtjänst
och skicklighet.

Jag skulle kunna tänka mig att någon skulle vilja försvara förslaget
roed att en sådan princip bör avskräcka tjänstemännen från att över
huvud taget använda arbetsnedläggelsen som stridsmedel. Jag tror inte
på detta argument. Effekten kan lätt bli den motsatta att driva till
desperation. Jag skall dock inte gå in på detta spörsmål. På andra grun-
der måste förslaget betraktas som olyckligt. Har en arbetskonflikt en
gång blivit löst genom en överenskommelse, bör man göra allt för att
läka såren och glömma gammal bitterhet. Den privata arbetsmarknadens
principer, att anställningen fortsätter även under en strejk och att de
strejkande skall ha företrädesrätt till återställning är därför de enda
försvarbara, så snart man tänker sig arbetsinställelse som ett lovligt
stridsmedel. Faktisk följde statsmakten denna princip vid uppgörelsen
efter den s.k. SACO-konflikten 1952, trots att man därvid kom att
delvis handla i strid med grundlagens bud. Ett stort antal extra ordi-
narie och ordinarie tjänstemän hade sagt upp sina anställningar, de hade
tillsvidare stannat på sina tjänster som vikarier men med möjlighet att
gå med en dags varsel. Den överenskommelse om konfliktens hävande
som till slut träffades med regeringen innefattade, att de tjänstemän
som erhållit entledigande men kvarstått på sina tjänster skulle åter-
anställas från och med den dag de tidigare entledigats.

Enligt Finn Hiorthøy kan det icke komma i fråga att förbjuda
tjänstemännen att vidtaga stridsåtgärder utan att ha något annat att
sätta i stället. Det enda alternativ som kan eller bör komma i fråga är
obligatorisk skiljedom (tvungen voldgift). Jag är inte säker på att
detta skulle vara den lämpligaste lösningen. Som jag förut betonat, be-
tyder reglering av tjänstemannalönerna genom fria överenskommelser
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en form av facklig demokrati. Avgörandet sker i de ömsesidiga efter-
gifternas tecken. De statliga förhandlarna ger efter på de punkter där
trycket är hårdast och anlägger icke strikt ämbetsmannamässiga, s.k.
objektiva bedömningsgrunder. Sett från denna synpunkt skulle det inne-
bära ett steg bakåt att överlämna avgörandet till en skiljedomstol be-
stående av t. ex. en grupp domare. Det skulle bli fråga om samma
ämbetsmannabedömning som tidigare. Fördelen från tjänstemännens
synpunkter vore väl närmast, att avgörandet flyttades över till en grupp
tjänstemän som inte kunde misstänkas bli utsatta för politiska sido-
inflytanden.

Den svenska förhandlingsrättskommittén har avvisat tanken på ob-
ligatorisk skiljedom som ett normalt led vid lösningen av intresse-
tvister mellan staten och dess tjänstemän. Kommittén understryker sär-
skilt, att tillkomsten av en sådan institution skulle ha en olycklig psyko-
logisk effekt. De frivilliga uppgörelserna skulle försvåras, då en ar-
betstagarorganisations ledning stundom icke skulle våga att avstå från
att begära skiljedom av rädsla för kritiken, att den inte utnyttjat alla
möjligheter att nå ett fördelaktigt resultat.

Det är sannolikt att vi i Sverige liksom hittills kommer att säga i
princip nej till varje permanent lagstiftning om obligatorisk skiljedom.
Uppstår en katastrofsituation, får lagstiftaren ingripa genom att för-
ordna om tillfällig tjänsteplikt. Förordnandet upphäves så snart avtals-
rnekanismen åter visar sig kunna fungera.

Professor VELI MERIKOSKI

Det vidsträckta och svåra frågekomplex, som i referatet har utretts
på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, skulle giva anledning till tankar av
många olika slag. På grund av den begränsade tiden måste vi dock envar
nöja oss med att beröra endast vissa frågor, som förefaller att vara
värda en speciell uppmärksamhet.

Det kan inte förnekas, att tjänsteförhållandet i det allmänna med-
vetandet de senaste decennierna i många avseenden har närmat sig det
privaträttsliga arbetsförhållandet. Säkerligen har denna utveckling, för-
utom av andra skäl, väsentligen påverkats av det ökade antalet" tjänste-
män — som berott på att staten fortgåenda har påtagit sig allt flere
uppgifter — och särskilt av den omständigheten, att en stor del av stats-
funktionärerna i lägre instanser, vilka tidigare inte hänfördes till tjänste-
männen, numera har införlivats i tjänstemannakåren. Tidigare har till
en «tjänsts» väsen hört ett avsevärt mer markerat drag av heders- och
förtroendeuppdrag än vad numera är fallet. Dessa omständigheter och
de förändrade almänna sociala förhållandena har lett till, att många frå-
gor rörande tjänstemännens ställning måste ses ur en annan synpunkt
än ännu för några decennier sedan. Låt oss t. ex. tänka på en tjänstemans
rätt att avgå. Vid sekelskiftet höll man endast i sikte enstaka, separata
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fall, när man bedömde den frågan. Nu är frågeställningen en helt annan.
Den primära fråga, som kommer i blickpunkten härvidlag, är vilken
ställning man bör taga till kollektiva uppsägningar, dvs. till frågan,
huruvida sådana uppsägningar bör anses vara rättsstridiga, då de an-
vänds som kampmedel i en intressekonflikt mellan staten och en
tjänstemannagrupp.

Bör denna mot arbetsförhållande-linjen inriktade utveckling be-
främjas med sådana radikala åtgärder som i Sverige föreslagits? Med
hänvisning till de av referenten anförda grunderna tvekar jag inte att
för egen del besvara denna fråga nekande. Jag medger dock, att mitt
ståndpunktstagande kan påverkas av det för jurister kännetecknande
konservativa draget, att man hellre bibehåller ett gammalt och bekant
system också med dess fel, än godkänner ett nytt och osäkert.

Jag anser alltså, att regleringen av tjänstemännens ställning borde
bibehållas inom den offentligträttsliga ramen. Men det kunde dock
vara skäl att grundligt utreda, huruvida de lägre tjänstemännen till de
delar, då till vederbörande funktionärers uppgifter inte alls hör ut-
övning av offentlig makt, kunde avskiljas från den egentliga tjänste-
mannakåren och deras ställning regleras enligt arbetsförhållande-prin-
cipen. Jag förstår väl, att en sådan uppdelning skulle möta stora svå-
righeter och att den inte med tillhjälp av teoretiska kriterier konse-
kvent kan fullföljas från fall till fall. Men om uppdelningen kunde fås
till stånd, skulle detta i hög grad minska den heterogenitet, som tjänste-
mannakåren nu uppvisar, och underlätta en mera rätlinjig reglering av
tjänstemännens ställning.

Även om man bibehåller den offentligträttsliga linjen erfordras dock
legislativa reformer, vid vilkas planläggning värdefullt material kan fås
ur Sveriges Förhandlingsrättskommittés betänkande. Den omständig-
heten, att lagstiftningen om tjänstemännens rättsliga ställning har varit
bristfällig, har i Finland lett till anomalier, på vilka jag här vill nämna
et exempel.

Finlands regering har tre gånger begagnat sig av värnpliktslagen för
att bryta en tjänstemannastrejk. I värnpliktslagen har varit stadgat, att
då särskilda skäl det påkalla, till reserven hörande värnpliktiga kan
inkallas till s.k. extra reservövningar. I stöd härav har reservister, som
anslutit sig till strejken, inkallats till tjänst och sedan förordnats att
handha sina vanliga tjänsteuppgifter. Det är här fråga om ett klart fall
av détournement de pouvoir, ty värnpliktslagens ändamål har angivits
i lagen genom bestämmelsen, att «för fäderneslandets och den lagliga
samhällsordningens försvar är varje finsk man värnpliktig». I de nämnda
fallen kan syftemålet med inkallningen till tjänst uppenbarligen inte
alls förenas med stadgandet om värnpliktslagens ändamål, ty läget var
i intet fall sådant, att fäderneslandet eller den lagliga samhällsordningen
kunde anses vara hotade. I själva verket har lagstridigheten i dessa in-
kallningsåtgärder erkänts också från regeringens sida. I de nämnda fallen
har man nämligen inte vidtagit några som helst straffåtgärder mot de
tjänstemän, som underlåtit att följa förordnandet om inkallning. Då



32 VELI MERIKOSKI

regeringen inte heller till riksdagen avlåtit några förslag om abolitions-
lagar, är det svårt att förstå saken annorlunda än att också inom rege-
ringen uppstått tvivelsmål om, huruvida dessa underlåtelser alls varit
straffbara.

Denna ståndpunkt, enligt vilken en inkallning av tjänstemän till i
värnpliktslagen avsedd tjänstgöring inte är ett av Finlands rättsordning
godkänt förfaringssätt för att bryta en tjänstemannastrejk, innebär inga-
lunda, att statsmakten inte väl kunde behöva starkare medel än de när-
varande för att hålla livsviktiga förvaltningsgrenar i gång. Men saken
bör ordnas genom speciallagstiftning. Och det vore viktigt, att genom-
förandet av denna speciallagstiftning inte skulle ske under någon fram-
tida kris, utan att lagen skulle beredas och behandlas av lagstiftnings-
organen under lugna förhållanden.

Ett anordnande i lagstiftningsväg av tvångstjänstgöringsskyldighet
visar sig vara erforderligt också av den orsaken, att ehuru en tjänste-
mannastrejk enligt finsk rätt måste anses som olaglig, detsamma inte
kan sägas om en kollektiv uppsägning. Men även om en avskedsansökan
inte kan avvisas ens i det fall, att den utgör en del av en kollektiv aktion,
kan den myndighet, som skall besluta om avskedets beviljande, ha pröv-
ningsrätt beträffande tidspunkten för avskedets beviljande. Med andra
ord: det finns en viss elasticitet i fråga om tidspunkten för avskedets be-
viljande. Myndigheten är inte skyldig att innom någon viss kort tid av-
göra en avskedsansökan i positiv riktning. Det må dock konstateras, att
denna regel, som medger en viss prövning, inte i finsk rätt grundar sig
på något uttryckligt stadgande i lag. Den är snarare ett rättsvetenskap-
ligt postulat, som dessutom härsammar från en tid, då uppfattningen om
tjänsteförhållandets väsen var en annan än i våra dagar.

Som nämndes sker beviljandet av avsked vid en kollektiv uppsäg-
ning inte som en ren rutinåtgärd, utan myndigheten kan ha prövnings-
rätt i fråga om tidspunkten för avskedets beviljande. Det förefaller natur-
ligt, att det finns ett visst samband mellan en tjänstemans rätt att kvarstå
i tjänst och hans rätt att avgå. Ju effektivare tjänstemännens rätt att
kvarstå i tjänsten är tryggad, desto bättre motiverat förefaller kravet,
att han — då statens fördel det kräver — bör anpassa sig och kvarstå i
tjänsten något längre än vad han själv önskar. Detta berättigar dock
inte till något godtycks. Avskedet bör beviljas omedelbart, då det utan
olägenheter kan ske. Undantaget från huvudregeln, rätten att avgå, bör
tolkas restriktivt. Det är möjligt att ty sig till det endast, då det gäller
något synnerligen viktigt allmänt intresse. Som ett sådant intresse kan
t. ex. anses den allmänna ordningen och säkerheten. Till samma klass
hör också allvarliga trafikstöringar samt faran av farsoter. Men den
omständigheten, att vissa uppgifter, som sköts av statens myndigheter,
på grund av beviljande av avsked inte skulle kunna handhävas, berät-
tigar inte i och för sig till ett uppskov med behandlingen av avskeds-
ansökningar. Ett sådant uppskov berättigas inte enligt min åsikt t. ex.
av förestående störingar på undervisningsväsendets, den statliga skatteupp-
bördens eller järnvägs- och landsvägsbyggnadsarbetenas områden. Och
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i intet fall berättigar en strävan att skydda statens rent ekonomiska
intressen till at uppskjuta beviljandet av avskedsansökningar.

Även om ett uppskov med beviljande av avsked vid kollektiva upp-
sagninger förefaller att inom denna ram vara möjligt enligt finsk rätt,
innebär det dock alltid ett i någon mån främmande element, som illa
anpassar sig till vår rättsordnings grundvalar. Det innebär en hop-
blanding av för varandra främmande rättsinstitut. I själva verket bör
det också anses som ett slags nödsfallsutväg, som man kan nödgas till-
gripa därför, att lagstiftningens utveckling inte tillräckligt smidigt och
snabbt följt de förändrade samhällsförhållandena. En ny lagstiftning,
genom vilken skulle anordnas en (tvångs-)tjänstgöringsskyldighet av an-
tydd art, är — som sagt — påkallad av ett starkt behov.

Ett annat tjänstemannarättsligt lagstiftningsområde, på vilket det i
Finland erfordras reformer, är tjänstemännens förhandlingsrätt. Den nu-
varande lagen har visat sig vara otillfredsställande framför allt därför, att
dess stadganden om förutsättningarna för beviljande av förhandlingsrätt är
alltför generella. Då förhandlingsrätt kan beviljas varje registrerad för-
ening, som har till ändamål att bevaka tjänstemännens interessen, har
detta lett till, att ett stort antal olika föreningar beviljats förhandlings-
rätt, t.o.m. en sådan förening, till vilket hört en enda tjänsteman. Då
det i den nuvarande lagen dessutom inte ingår några stadgangen därom,
med vilken myndighet rätten att förhandla kan beviljas, har påföljden
härav i praktiken varit, att det ofta föreligger en s.a.s. dubblerad för-
handlingsrätt. T. ex. till en centralorganisation, som har förhandlings-
rätt med ett ministerium och detta underlydande centrala ämbetsverk,
kan höra en organisation, som likaså har förhandlingsrätt såväl med mi-
nisteriet som det centrala embetsverket.

Ett sådant sakläge har varit ägnat att leda till oordnade förhållanden.
Förhandlingsrätt har beviljats sådana föreningar, vilka inte såsom fack-
liga organisationer kan anses representera tjänstemännen tillräckligt
auktoritativt. Dessa omständigheter och det stora antalet förhandlings-
berättigade föreningar har lett till, att man från myndigheternas sida
inte förhållit sig till förhandlingsrätten med det allvar, som saken skulle
förtjäna. Det skulle sannolikt lända vardera parten till fördel, om man
i detta avseende kunde komma ut på klarare vatten. För att undvika en
dubblering av förhandlingsrätten borde man sträva till en koncentration
på så sätt, att förhandlingsrätt med de högsta myndigheterna skulle med-
givas blott de stora organisationerna, centralorganisationerna, medan
dessas underorganisationer igen skulle sköta förhandlingarna med de
lägre myndigheterna. Såvida ett sådant system fås till stånd och om man
samtidigt förtydligar och kompletterar bestämmelserna därom, under
vilka förutsättningar förhandlingsrätt i allmänhet kan beviljas åt orga-
nisationerna, skulle man vid lagens tillämpning sannolikt nå avsevärt
bättre resultat än hittills. — Frågan har varit föremål för beredning i en
statskommitté, vars ordförande jag har haft äran att vara. Kommitténs
betänkande blev färdigt år 1951, men saken har hittills inte avvecklats
längre än till detta betänkande.

3
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Sekretær landsretssagfører RASMUS REEH

Efter den danske styrelses anmodning, som det har været mig en ære
at modtage, skal jeg forsøge at belyse dagens emne set med danske øjne.

Da den danske tjenestemandslovs mere almindelige bestemmelser omhyg-
geligt er refereret i indlederens trykte afhandling, som også danske jurister
er expch. Hiorthøy taknemlige for, er der i så henseende ikke meget at tilføje.

Måske er der dog grund til at supplere de fremkomne oplysninger med
en kort omtale af lønningsrådet, så meget desto mere som dette er en
særegen dansk institution.

Lønningsrådet, der blev nedsat i henhold til den danske tjenestemandslov
af 1919, består af repræsentanter for de politiske partier, tjenestemands-
organisationerne og administrationen.

Det afgiver indstilling til finansministeren om praktisk taget alle t j eneste -
mandsspørgsmål af betvdning, herunder navnlig om antallet af tjeneste-
mandsstillinger og størrelsen af statens lønninger og honorarer.

Denne institutionaliserede kontakt mellem lovgivningsmagtens og tjene-
stemændenes repræsentanter har været af stor betydning for udformningen
af tjenestemænds retsforhold, og rådets virksomhed har formentlig været
medvirkende til, at den store udbygning af tjenestemandspersonalet i de
sidste 20 år er foregået på en så harmonisk måde.

Med hensyn til det mere prinsipielle i dagens diskussion må det siges, at
drøftelsen om, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt, om tjenestemænd
ansættes i henhold til lov eller i henhold til kollektiv aftale, endnu ikke er
aktuell i Danmark.

Dette skyldes, at regler om ansættelse af tjenestemænd ifølge den lov-
givningspolitiske tradition må antages at ville blive fastsat ved lov endnu
nogle år fremover.

Hvis man derimod på ryddet grund skulle opbygge en ny retsordning,
var der adskilligt, som kunne tale for at vælge den kollektive aftale som
grundlag for enkeltansættelserne. Og jeg er i mangt og meget, for mit
vedkommende, enig med korreferenten i de synspunkter, han har gjort
gældende her idag. En af de væsentligste forudsætninger herfor, nemlig
vel udbyggede tjenestemandsorganisationer, foreligger allerede. Men indtil
videre er den statsretlige tradition, som den også har fundet udtryk i
Danmarks ny grundlov af 1953, til hinder for at overgå til fastsættelsen af
lønninger ved kollektiv aftale.

For så vidt er det altså for tidligt at diskutere indførelsen af privat-
retlige synspunkter i den danske tjenestemandsret. Der kan jo ikke være
tvivl om, at tjenestemandslovgivningen i den gængse systematik må henføres
til den offentlige ret.

Men det er formentlig af betydning, at man ikke heraf udleder retsregler,
der ikke udtrykkeligt fremgår af den positive lovgivning. Selve sondringen
mellem offentlig ret og privat ret har som bekendt været gjort til genstand
ifor kritik af Hans Kelsen og her i Norden af professor Alf Ross, og det må
vist indrømmes, at den fra romerretten nedarvede sondring ikke er særlig
brugbar i den moderne velfærdsstats retssystem, hvor ingen retsfastsættelse
kan lade hensynet til det offentlige ude af betragtning.

Det kan næppe heller holde for en nærmere analyse, at tjenestemæn-
denes rettigheder og begunstigelser — således som hævdet af referenten p:
77 i den trykte afhandling — er tilstået dem med henblik på det offentliges
interesser.

Og det er nok også for skarpt udtrykt, at en regel i tvivlstilfælde så vidt
muligt bør fortolkes sådan, at den tilgodeser hensynet til det offentlige, selv
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om dette i det enkelte tilfælde går ud over tjenestemændenes individuelle
interesser.

Det forekommer i hvert fald unaturligt at ville hævde, at udbetalingen
af løn til tjenestemændene fortrinsvis sker af hensyn til det offentlige, og
at bestemmelserne om garantier mod uretmæssig afskedigelse ikke i første
række er fastsat af hensyn til tjenestemændene.

De tilsvarende bestemmelser i den danske lov om privat ansatte funktio-
nærer betegnes i almindelighed som fastsat til beskyttelse af funktio-
nærens retsstilling, og der er intet, som afgørende taler for, at det modsatte
skulle være tilfældet, fordi staten er arbejdsgiver.

Det giver da formentlig den mest træffende karakteristik af tjeneste-
mandslovgivningen at sige, at tjenestemandslovens funktion er at forene
og ligeligt tilgodese statens og tjenestemændenes interesser. Statens in-
teresser går især ud på, at statsopgaverne løses på en effektiv og betryggende
måde, medens tjenestemændenes interesser navnlig består i sikringen af
rimelige arbejds- og lønvilkår, hvortil også hører rimelige garantier mod
vilkårlige og usaglige afskedigelser.

Hovedproblemet er herefter, hvorledes tjenestemændenes krav på rimelige
løn- og arbejdsforhold sikres, uden at det offentliges interesser derved til-
sidesættes, eller med andre ord, hvorledes tjenestemandslovgivningen ind-
rettes som et tjenligt instrument ved den retlige regulering af iforholdet
mellem de 2 parter: Staten og tjenestemændene.

Her vil jeg tillade mig at indskyde den bemærkning, at staten i de nordiske
lande ikke i almindelighed griber ind i fordelingen af nationalindkomsten
mellem de forskellige erhvervs- og befolkningsgrupper, før beskatningen
sætter ind.

Fordelingen er overladt til kræfternes fri spil. Varepriserne fast-
sættes som hovedregel i konkurrence mellem udbud og efterspørgsel — så
vidt jeg ved, er produktionsstrejker endog for nylig blevet legaliseret her i
Norge — og arbejdslønningerne fastsættes ved fri forhandlinger eller evt.
ved arbejdskampen mellem arbejdsgiverne og arbejderne.

Man kan forsåvidt sige, at vore samfund er liberalistiske med den ene
undtagelse, at det offentlige har forbeholdt sig ensidigt at bestemme, hvor
stor en del af nationalindkomsten der skal tilkomme de offentligt ansatte
tjenestemænd.

Der føres naturligvis forhandlinger med tjenestemændene, men det er i
hvert fald i Danmark således, at tjenestemændene forhandler i den bevidst-
hed, at det i sidste ende er staten, der afgør lønningernes størrelse, hvis
der ikke opnås enighed med finansministeren.

Afgørende herfor er, at den juridiske doktrin i Danmark har fastslået,
ikke blot at tjenestemandsstrejker i snæver betydning er ulovlige, men at
det også er forbudt tjenestemændene at afgive kollektive opsigelser.

Det er i første række professor Poul Andersen, som i sin Forvaltningsret
uden positivretlig hjemmel har argumenteret for den opfattelse, at tjeneste-
mændene ikke lovligt kan iværksætte kollektive arbejdsstandsninger.

For de kgl. udnævnte tjenestemænds vedkommende henvises til, at de
ikke har ret til individuelt at forlange sig afskediget. Rent bortset fra, om
dette nu i sig selv er rigtigt — det fremgår således ikke udtrykkeligt af
tjenestemandsloven og kan heller ikke bygges på bestemmelserne i vor ny
grundlov — er det dog et tvivlsomt spørgsmål, om man kan udlede et
forbud mod en kollektiv opsigelse deraf, at en tjenestemand ikke har ret
til individuelt at opsige sin stilling. En kollektiv og en individuel opsigelse
har jo forskellige formål og bør derfor i retlig henseende bedømmes på
forskellig måde.

Stort set går professor Poul Andersens argumentation ud på, at en tjeneste-
mandsstrejke, hvilken betegnelse efter dansk terminologi også dækker den
kollektive opsigelse, er et uforiholdsmæssigt og derfor ulovligt kampmiddel,
fordi den skade, den medfører, står i misforhold til den interesse, den søger
at fremme; eller med andre ord: at tjenestemandsstrejken til forskel fra
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den privatretlige strejke, der i princippet har været anerkendt som lovlig
i det sidste halve århundrede, er ulovlig, fordi den medfører alvorligere
samfundsmæssige forstyrrelser end arbejdskampen på det private arbejds-
marked.

Professor Poul Andersen fremhæver som eksempler på den fare, sam-
fundet kunne blive udsat for i tilfælde af en tjenestemandsstrejke, stands-
ningen af straffefangers bevogtning, forbrydelsers efterforskning samt po-
litiets opretholdelse af ro og orden, i hvilken forbindelse der erindres om
den politiløse tid under den tyske besættelse af Danmark og om politi-
strejken i Boston i 1919, hvor lovbrud og optøjer florerede.

Med sådanne eksempler for øje er det naturligt, at man som professor
Poul Andersen fristes til generelt at anse arbejdsstandsninger, der iværk-
sættes af tjenestemænd, for retsstridige. Det bør imidlertid erindres, at det
langtfra er al offentlig virksomhed, der er af tilsvarende vital betydning.
Det offentlige arbejdsområde frembyder i virkeligheden et billede, som for
en væsentlig del ikke på afgørende måde afviger fra det private arbejdsfelt.
Også blandt de virksomheder, som gennemgående drives af private, vil man
kunne finde bedrifter af samfundsmæssig betydning. Levnedsmiddelfor-
syningen, bankvæsenet og apotekerne tåler f. eks. nok sammenligning selv
med de mere betydningsfulde offentlige funktioner. Det vil derfor næppe
være muligt i det lange løb at opretholde en afgørende forskel med hensyn
til spørgsmålet om arbejdskampes lovlighed på de to områder.

En anden sag er, at den retlige karakter af en tjenestemandsstrejke
adskiller sig fra karakteren af en strejke på den kollektive arbejdsrets område.

Medens den privatretlige strejke består i en undladelse af at fortsætte
et kontraktforhold, indtil parterne bliver enige om vilkårene, er tjeneste-
mandsstrejken under de nuværende forhold, hvor lønnen fastsættes ved
lov. at betragte som udtryk for en protest imod, at staten som arbejdsgiver
undlader at tage tilbørligt hensyn til de ønsker og forslag, som tjeneste-
mændene har fremsat under de forhandlinger, som regeringen efter tjene-
stemandsloven har pligt til at føre med tjenestemændene.

Strejkeretten er så at sige en konsekvens af forhandlingsretten, som
uden en strejkeret ville være af mere formel end reel karakter.

Som før nævnt giver den danske tjenestemandslov ikke noget svar på
spørgsmålet, om tjenestemændene har ret til at strejke. Derimod indeholder
den norske tjenestemandslov — som vi har hørt — i § 27 en bestemmelse,
hvorefter kollektive opsigelser er tilladt. Den eneste begrænsning heri går
ud på, at staten i 3 måneder kan pålægge de fratrædende tjenestepligt,
hvis fratrædelsen ville udsætte vigtige samfundsinteresser for fare.

Det forhold, at den danske lovgivning ikke regulerer spørgsmålet om
tjenestemænds strejkeret, betyder naturligvis ikke, at en kollektiv opsigelse
er retsstridig. Dette har formodningen imod sig, sålænge kollektive opsigelser
er retmæssige på det private arbejdsområde. Men man kan på den anden
side heller ikke af den manglende regulering slutte, at en tjenestemands-
strejke altid vil være lovlig. I overensstemmelse med princippet i den norske
lovs § 27, der svarer til principperne for boykotnings retmæssighed efter
dansk ret, kan forholdet måske udtrykkes på den måde, at en tjenestemands-
strejke efter dansk ret er retsstridig, når den udsætter vigtige samfunds-
interesser for fare.

Spørgsmålets afgørelse beror altså på arten af den pågældende tjeneste-
mandsgruppes arbejde.

Heraf følger, at tjenestemændene ikke på forhånd, når de sætter sig til
rette ved forhandlingsbordet med staten på den anden side, behøver at føle,
at deres forhandlingsret af juridiske grunde er af mindre reel karakter
end på det private arbejdsområde. Afgørelsen af, om en strejke er ulovlig,
tilkommer domstolene i hvert enkelt tilfælde, og 'hvis strejken ikke ud-
sætter vigtige samfundsinteresser for fare, kan staten ikke påkalde juraen
og hele den prestige, den er i besiddelse af, til hjælp mod de utilfredse
tjenestemænd.
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De nordiske lande er fornylig blevet fælles arbejdsmarked for privat
ansatte arbejdstagere. Men den dag er måske ikke så fjern, da det bliver
muligt for eet af landenes tjenestemænd at gøre tjeneste i de andre
lande. I så fald vil det være af betydning, at der ikke er for store forskellig-
heder i landenes tjenestemandsregler. Der kan nok ikke blive tale om en
fælles skandinavisk tjenestemandslovgivning. Men et og andet bør vi lære
af hinanden. I så henseende anbefales den norske tjenestemandslovs regel
om ret til kollektive opsigelser på det bedste til den siddende danske
lønningskommission.

Professor VEIKKO OLAVI RYTKÖLÄ

Herr Ordförande. Mina Damer och Herrar.
Frågan om rättsförhållandet mellan staten och dess tjänstemän är

en vid innevarande tidpunkt icke enbart i de nordiska länderna utan
även annorstädes i världen rätt aktuell fråga. Vid utredningen av den-
samma bör uppmärksamhet fästas vid synpunkter såväl de lege lata som
de lege ferenda. I de delar, som denna vittbärande fråga i referatet upp-
tagits till behandling, bör i flere avseenden omfattas huvudreferentens
rätt välmotiverade åsikter. I vissa till spörsmålet anslutna detaljfrågor
djärves jag likväl, åtminstone vid en granskning av saken ur synpunkten
av finsk rätt — till en del redan på grund av skiljaktigheter i lagstift-
ningen — vara av annan åsikt än referenten.

Så har den åtgärd, varigenom tjänsteförhållandet grundas, i finsk
förvaltningsrättsvetenskap ganska enhälligt uppfattats såsom en ensidig
förvaltningsakt, som förutsätter samtycke av den, som skall utnämnas.
Denna fråga har vid sidan av sitt teoretiska intresse även en anmärk-
ningsvärd praktisk betydelse i synnerhet t. ex. då det senare konstateras,
att samtycke till utnämnningen saknas och det gäller att bedöma en så-
dan utnämningsåtgärds ogiltighet jämte alla dess följder. Även i finsk
rättspraxis har ovannämnda ståndpunkt i allmänhet omfattats, vilket
framgår indirekt bl. a. av ett avgörande av högsta rättsinstans (HD 1926
ref. 65).

Tjänsteförhållande, som grundas genom utnämning, är också i finsk
rätt ett tydligt offentligträtsligt rättsförhållande. Men även om så är
fallet, kan man ej i tjänstemannarätten lika litet, som för övrigt i den
offentliga rätten, helt förneka möjligheten av privaträttsliga analogier
i vissa enskilda lagtolkningsfrågor. Det är likväl förhållandet blott
undantagsvis, då något till privaträttens område hänförligt institut inne-
håller en sådan allmän rättstanke, som i intet avseende angiver en spe-
ciell privaträttslig karaktär hos det rättsförhållande, som skall regleras,
utan som bör anses gemensam för de bägge rättsområden den positiva
rätten enligt sin grundindelning omfattar. Sålunda är t. ex. preskrip-
tionen en företeelse, som i viss mån förekommer såväl i den offentliga
som ock i privaträtten och förorsakar, att man även i den offentliga
rätten, där i finsk lagstiftning saknas ett allmänt preskriptionsstad-
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gande, kan analogivis tillämpa det ursprungligen privaträttsliga stad-
gandet om tio års allmän preskriptionstid. I allmänhet bör man dock
vara mycket försiktig i sådana anologier och utgå ifrån, att i första
hand alltid både ifrågavarande rättssystem, den private och offentliga
ratten, böra kompletteras av sig själva.

Med undantag av ovannämnda och vissa andra ur det behandlade
ämnets synpunkt obetydliga detaljer, till vilka ej heller huvudreferenten
måhända önskat taga en så slutlig ställning, som vissa punkter i re-
feratet synas antyda, bör man enligt min uppfattning såsom sagt i all-
mänhet omfatta de i referatet framförda huvudtankarna. Utgångspunk-
ten för allt tänkande de lege fer enda, som dryftar den enskilda tjänste-
mannens och hela tjänstemannainstitutets rättsliga ställning, bör i enlighet
härmed otvivelaktigt anses vara, att tjänsemannainstitutet är ett offent-
ligträttsligt institut, en del av rättsorganisationen, som tjänar statens
syftemål. Det har ej grundats med tanke på tjänstemannen, för hans
underhåll, utan utgör en viktig kugge i hela samhällsmaskineriet, en av
de krafter, som sätter det hela i gång. Denna offentligträttsliga karaktär
av tjänstemannainstitutet följer redan av dess natur, att helt grunda sig
på staten och förverkliga offentliga intressen samt av den maktställning,
som tillkommer staten gentemot tjänstemannen inom institutets ram.
Sålunda kräver utan tvivel statens fördel, offentligt intresse att t. ex.
tjänstemannens rätt att bibehållas i sin tjänst tryggas i viss utsträckning,
men å andra sidan även att staten vid behov kan entlediga tjänstemän,
som visat sig olämpliga samt befria sig från tjänster, som blivit onödiga.
Detta betyder dock ingalunda, att icke även tjänstemannen själv skulle
kunna hava subjektiva rättigheter i egenskap av den andra parten i
tjänsteförhållandet, rättigheter, vilka såsom t. ex. vissa ekonomiska rät-
tigheter, kunna stundom anses t. o. m. såsom förvärvade rättigheter.

Av det ovan anförda följer även, att man icke ens ur synpunkten de
lege ferenda bör begynna ombilda tjänstemannainstitutet i dess helhet,
lika litet som dess enskilda delar, i enlighet med privaträttsliga prin-
ciper. Den möjliga ombildningen skall ske enbart med utgångspunkten
från offentlig rätt. Det är ej heller på sin plats att, ens med beaktande
av en förbättring av tjänstemännens ställning, sträva till att med insti-
tutet införliva för detsamma från begynnelsen främmande element genom
att systematiskt söka ansluta institutet till det privaträttsliga rättsför-
hållandet. Därför och enär t. ex. tjänstemannastrejken även eljest skulle
rikta sig mot själva statsmaskineriet och skada detsamma, är strejkrätten
för tjänstemannainstitutet främmande och mot detta helt stridande före-
teelse. Däremot äro organisationsrätten och förhandlingsrätten icke
stridande mot nämnda institut, utan, då de sträva att redan på förhand
minska friktionen mellan staten och dess tjänstemän, i allmänhet snarare
i överenstämmelse med densamma. Förhandlingsrätten kunde därför —
och ur tjänstemännens synpunkt föreligger utan tvivel även skäl där-
till — tänkas vidare utvecklad sålunda, att även resultatet av förhand-
lingarna skulle bliva förpliktande för parterna. Om ett sådant resultat
icke skulle ernås, kunde man måhända tänka sig även, att saken skulle
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hänskjutas till skjiljemäns avgörande. Ej heller detta behöver ännu
vara absolut oförenligt med det nuvarande tjänstemannainstitutet. Lika-
dant torde i vissa fall vara förhållandet ock med tariffavtalen angående
tjänstemäns förmåner, om man ej går dess längre. Detta dock sagt under
vissa förbehåll.

Trots allt kan man för närvarande i många länder tydligt observera
strävanden att söka till varandra ansluta tjänste- och arbetsförhål-
landena och att sammanslå dem. Denna företeelse, som konsekvent til-
lämpad skulle leda till ett övergivande av det nuvarande tjänstemanna-
institutet och medföra skada såväl för staten som för tjänstemännen
själva, torde till en del även bero därpå, att man i alltför hög grad sökt
utvidga begreppet tjänsteman och att i tjänsteförhållande upptagits
många sådana grupper av statsfunktionärer, vilka i avseende å arten av
sina uppgifter icke alls behövde stå i tjänsteförhållande. Härav följer
blott oklarhet, splittring och missnöje även i vederbörande tjänstemäns
egen krets. Sådana missförhållanden borde avhjälpas och detta kunde
lättast ske sålunda, att i tjänsteförhållandet upptages blott de statsfunk-
tionärer, vilkas åliggandens art och förhållande till staten ovillkorligen
förutsätter detta. Övriga statsfunktionärer borde stå i privaträttsligt
arbetsförhållande, varvid på grund av deras särställning i behövliga fall
borde utfärdas specialstadganden, såsom även nu är fallet (t. ex. genom
anordnande av pensionsrätt osv.). Tjänstemännens krets borde sålunda
inskränkas.

Docent GUSTAF PETRÉN

I allt väsentligt kan jag instämma med professor Schmidt i hans in-
lägg och skall därför begränsa mig till några supplerande anmärkningar.

Staten har sedan gammalt hävdat en patriarkalsk syn på förhållandet
mellan sig och tjänstemännen. Professor Schmidt visade, huru denna
uppfattning för svensk rätts vidkommande alltjämt gäller formellt men
att den i realiteten har måst uppgivas i allt flera avseenden. Liksom ar-
betstagarna i enskild tjänst inte ville nöja sig med att bara få sina av-
ioningsbestämmelser och övriga förmåner bestämda genom ensidiga be-
slut av arbetsgivaren, så har också statstjäntemännens inställning till
arbetsgivaren efterhand ändrats. Det är påfallande, att medan en äldre
generation alltjämt finner sig tillrätta med tidigare förhållanden — det
är kanske ett uttryck för den konservatism man ofta tillskriver tjänste-
männen — så har inom yngre tjänstemannakretsar alltmer och mer den
uppfattningen vuxit sig stark, att tjänstemännen själva skall äga infly-
tande på de villkor, under vilka de har att arbeta. Utvecklingen i denna
riktning har kanske gått fortare i Sverige än på andra håll. Skall man
dra någon åldersgräns, går den nog i Sverige någonstans bland fyrtio-
åringarna. Eftersom, enligt var det sagts, gränsen nedåt för deltagande
i detta möte just är satt vid denna ålder, förstår jag, att det finns rätt
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litet gehör för dessa synpunkter bland de här närvarande. Jag tror emel-
lertid att, när man kommer ett eller annat decennium fram i tiden, kom-
mer det att vara ganska små sympatier för ett bibehållande utav den
nuvarande ordningen. Som professor Schmidt skildrade, så har ju också
staten själv medgivit en övergång till en helt ny ordning genom att ingå
på de förhandlingar med statstjänstemännens organisationer, som nu-
mera är grundläggande för alla beslut om tjänstemannaavlöningar i Sve-
rige. Det vore väl i vår tid också en ganska omöjlig tanke, att det skulle
finnas någon finansminister, som var så besjälad utav den gamla patri-
arkaliska omsorgen om tjänstemännen, att han, därför att dessa avstått
från att framställa krav och hållit sig tysta och lugna, tillerkände dem
avsevärda löneförhöjningar som de icke begärt. Det ligger i sakens na-
tur att, när anspråk på statsmaketrna riktas från olika håll, endast de
grupper som förmår göra sin röst hörd har någon möjlighet till fram-
gång. Det är därför naturligt, att vi har fått ett organisationsväsende,
som omspänner även statstjänstemännen, och att förhandlingsprincipen
har slagit genom i realiteten även för dem. Jag tror inte, att några
teoretiska utläggningar om vilket som är det principiellt riktigaste sät-
tet för statstjänstemännens anställande och deras avlönande kan rubba
någonting i den fortskridande utvecklingen mot ett jämställande av stat
och tjänstemän — i deras egenskap av arbetsgivare och arbetstagare —
såsom likvärdiga parter på arbetsmarknaden.

Denna utveckling resår många nya problem ur lagstiftningssynpunkt
och inför deras lösande står man ännu trevande. Organisationsrätten är
ju erkänd och förhandlingsrätten likaså i princip. Nästa steg gäller om
förhandlingsöverenskommelserna skall ges rättslig verkan. Och även där
kommer man väl så småningom till någon lösning. Jag tror, att det nu-
varande tillståndet är på ett sätt en fördel, nämligen på så vis att det
ger möjligheter att pröva sig fram längs olika vägar.

Den punkt, där striden naturligtvis står hetast, gäller frågan om de
kollektiva stridsmedlen. Vi har ju i Sverige blockaden, som hos oss har
använts ganska flitigt utav olika tjänstemannaorganisationer. Av inleda-
rens framställning förstår jag, att den är lagstridig i Norge. Diskussionen
gäller här emellertid framför allt möjligheten till kollektiva uppsägelser
i stridssyfte. Vi har ju haft sådana i Sverige även inom min egen kår,
domarkåren, när 1948 en fjärdedel av juristerna vid Stockholm råd-
husrätt — dock endast icke ordinarie befattningshavare — sade upp sig i
stridssyfte och också fick avsked. Denna stridsåtgärd gav anledning till
en ganska elakartad konflikt, som så småningom löstes. Det kan ju ha
intresse att nämna, att vid uppgörelsen överenskoms det att man skulle
betrakta den tid, varunder avbrott i tjänsten hade ägt rum, såsom om
de entledigade i stället hade haft tjänstledighet för enskilda angelägen-
heter. Det räknades alltså efteråt icke som om de varit avskedade, utan
t. ex. i tjänstgöringsbetygen står frånvarotiden angiven såsom ledighet
för enskilda angelägenheter. Om detta är en framkomlig väg mera all-
mänt låter jag nu vara osagt, men den gången blev lösningen sådan.
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Det är klart, att vid lösning i lag av dessa problem, måste man ta
sikte på att nå fram till en kompromiss mellan å ena sidan statens be-
hov och intresse av att ha lojala och pålitliga ämbetsmän och å andra
sidan tjänstemännens intresse av att själva få vara med om att bestämma
sina anställningsvillkor. Man söker sig nu fram i Sverige på den vägen,
att den offentlige arbetsgivaren — stat eller kommun — vill förbehålla
sig en frikrets, som det heter, det vill säga man tar undan vissa grupper
utav tjänstemän, beträffande vilka förhandlingar inte får ifrågakomma,
därför att de har att företräda arbetsgivaren utåt i viktiga lägen. Denna
princip tog sig uttryck t. ex. däri att statsmakterna inte ville gå med
på att förhandla beträffande regeringsdepartementens anställda. Denna
grupp är i Sverige mycket mindre än vad motsvarande grupp är i Dan-
mark och Norge, där ju motsvarigheterna till våra fristående ämbetsverk
delvis är inbyggda i ministerierna och departementen. Men beträffande
den nämnda gruppen förbehöll sig alltså i Sverige staten att själv få be-
stämma tjänstemännens löner och ville inte förhandla eller träffa någon
uppgörelse med organisationerna ifråga om dessa tjänstemän. På det
kommunala området kan vi på samma sätt för närvarande iakttaga en
strävan från kommunernas sida att undantaga vissa topptjänstemän och
andra likartade grupper av befattningshavare, beträffande vilka man
inte vill förhandla. Det kan tänks, att en lösning står att vinna på den
vägen, att relativt sett små grupper får lov att i alla väder kvarstå så-
som företrädande staten och av den orsaken inte kan tillåtas organisera
sig eller uppträda på den andra sidan, bland arbetstagarna.

Det nu diskuterade området torde vara föga lämpat för nordisk lag-
stiftning. Utvecklingen har nått olika långt i de olika länderna, och den
konstitutionella grunden för den offentliga tjänsten är också olika. Det
är därför sannolikt lyckligast, om utvecklingen får fortsätta relativt fritt,
och man får pröva sig fram på skilda väger i de olika länderna.

Professor NILS HERLITZ

Herr Ordförande.
Jag beklagar, att vi ha kommit två svenskar efter varandra, men får

hämta någon tröst ur det förhållandet, att den ene var en trettiosju-
åring och den andre en sextiosexåring. Måhända ger betydelsen härav
sig till känna i fortsättningen.

Jag vill först förena mig med dem som tackat Hiorthøy för hans
utomordentligt intressanta utredning och också för de resultat som han
har kommit till. Jag behöver inte bli mångordig, i varje fall inte för
dem som har sett vad jag förut har skrivit i dessa saker, för att för-
klara, att jag i hela min grundsyn helt överensstämmer med honom.

Jag är hjärtans likgiltig för den terminologiska frågan, om vi skall
kalla detta ämne för offentligrättslig, eller privaträttslig. Men om man
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använder ordet offentlig rätt, så som faller sig naturligt för mig, såsom
beteckning för sådana rättsregler, som får sin prägel av att staten är
med i rättsförhållandet — om jag får uttrycka det så enkelt — så är det
alldeles uppenbart för mig, at statens tjänst i den meningen måste höra
den offentliga rätten till. Jag är rädd för den utvecklingslinje, som är
mycket starkt märkbar hos oss och som just går ut på att så ordentligt
som möjligt utsläta skiljaktigheterna, särprägeln, och forma stats-
tjänsten efter privat-rättens reglar. Får jag i några få punkter angiva
vari jag ser det allvarliga i situationen.

Det vanskliga ligger naturligtvis ej däri att det skall förhandlas med
tjänstemännens organisationer; det finns redan sedan länge bestämmelser
om att det skall ske. Men tanken är nu den, att staten principiellt icke
skall reglera sina tjänstmäns löner med mindre den kommer överens
med organisationerna. Låt mig i det sammanhanget peka på en sak, som
kanske inte varit så starkt framme i debatten, men som står som bety-
delsesfull för mig. Den åsyftade ordningen måste ju leda till att tjänste-
förhållandena kommer att regleras under tryck utav den större eller
mindre makt, som kan utvecklas på den punkten, eller på den punkten.
Och vad blir resultatet? Det blir nödvändigtvis en splittring i stället för
den av likformighetens principer behärskade enhetlighet, som man för-
sökt att genomföra — kanske over evne — i vår tjänstemannarätt. Man
skapar tillika en bundenhet för staten i stället för den frihet den nu har;
också det är en synpunkt, som mycket litet observeras, men som jag
tycker är väsentlig. Ett avtal, ett kollektivavtal, ett tariffavtal betyder ju
principiellt, att staten för avtalets tid är förhindrad att reglera de av
avtalet omfattade spörsmålen på ett annat sätt än som är överenskom-
met. Man blir med andra ord bunden vid en ordning som ej bestämts av
rationell avvägning av vad de allmänna intressena kräva. Det är en
helt ny princip för regleringen av dessa förhållanden. Jag kan inte
hjälpa, att jag ser detta i ett vidare sammanhang. Man upplever på
många områden i vårt offentliga liv, att i stället för det som för en
äldre generation var rättsstatens väsen, nämligen lagen, den generella,
av staten utformade regeln, träder överenskommelsen med den gruppen
och den gruppen och den gruppen. Jag vet inte om jag överdriver, men
för en gammal historiker öppnar sig här perspektiv mot avlägsna tider,
då speciella avtal, speciella privilegier präglade samfundets liv.

Nu vill jag emellertid göra en liten reservation. Ingen menar ju
egentligen allvar, då han säger, att tjänsteförhållandenas reglering skall
bero av avtal, ty spricker förhandlingarna, då räknar man med alle-
handa andra möjligheter. Då räknar t. ex. Finn Hiorthøy med tvungen
voldgift, liksom det svenska kommittébetänkandet räknar med att man
eventuellt får reglera tjänsteförhållandena genom reglemente i st. för
avtal. Och det räknar också med en tjänsteplikt, som staten får etablera,
ifall så behövs. Det hör med andra ord med till bilden, att det är
mycket ovisst, i vad mån tanken, att allting skall bero av organisationernas
medverkan, verkligen kan förverkligas. Och det är nog naturligt. Om
man betänker i vilken utsträckning staten ensidigt reglerar alla andra
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samhällets rättsförhållanden, är det inte underligt, om man får räkna
med att statens ord även på detta område ändå på ett eller annat sätt
till sist blir avgörande.

En annan huvudsynpunkt är den som så ofta berörts: Skall statens
tjänst — nu tänker jag, som alla här, på de mera centrala delarna av
3tatens tjänst — skall den bero av människor, på vilkas trofasta tjänst
staten har ett rättsligt anspråk, eller skall det stå dem fritt att lösa detta
förhållande, vare sig det nu sker genom strejk eller uppsägning, eller
bur man eljest vill ordna det. Ännu så länge är det så — det kanske bör
sägas till belysande av svenska förhållanden — att då vi har haft tjänste-
mannastrejker i uppsägningens form, det endast gällt extraordinarie
tjänstemän. Ifråga om ordinarie tjänstemän står svensk rätt ännu fast
vid den principen, att den som är anställd, han har förbundit sig att
stå kvar till dess staten finner skäl att lösa honom från hans tjänsteför-
hållande. Detta är principen, fast den naturligtvis tarvar närmare ut-
läggning och starka reservationer. Jag tror, att det är en mycket allvar-
lig sak, ifall man uppger den.

Men då skall man naturligtvis erkänna, att sådana krav kan inte
ställas, med mindre staten å sin sida bereder en särskildt säkerhet i tjänte-
rnannens rättsliga ställning. Man har här kommit in på frågan om
statusteori och kontraktsteori. Jag är ense med Hiorthøy om att de
orden säger oändligt litet, allrahelst som de som talar om kontrakts-
teori i alla fall inte tänker sig någon tillämpning av allmänna kontrakts-
rättsliga principer. Vilken etikett man vill sätta på våra förhållanden, är
mig alltså likgiltigt. Men vad som i svensk rätt står fast det är, att
tjänstemannen är tillförsäkrad varaktigt innehav av de med tjänsten
förenade ekonomiska förmånerna. Här har emellertid läget blivit prob-
lematiskt, av den anledningen, att denna rätt, den grundlagen, härledda
rätten för tjänstemannen att bibehållas vid utfästa löneförmåner — den
kan vi inte få att bära längre än till det lönebelopp, som utsattes, då han
tillträdde tjänsten. Men nu har vi ju hele inflationens problem över
oss, som gör, att en sådan garanti ar ganska betydelselös. Vad det nu
gäller är inte bibehållande av gamla lönebelopp, utan de ständigt nya
krav, som måste resas i takt med penningvärdets försämring. Vi var på
väg att lösa problemet för några år sedan genom en allmän utfästelse
om åtminstone en viss anslutning av tjänstemännens förmåner till lev-
nadskostnaderna, men den principen har aldrig blivit på allvar genom-
förd.

Man får alltså se den sanningen i ögonen, att den säkerhet, som hela
det gamla systemet fordrar, den är det klent beställt med. Ingen skall
vägra sitt erkännande åt den satsen. Det är ett allvarligt problem. Jag
för min del anser, att det icke finnes annan lösning på det än att man
får räkna på den — som docenten Petrén kallade det — patriarkaliska
välviljan ifrån staten, förståelsen från statsmakternas sida för vad
statstjänsten kräver.

Huruvida den enskilde tjänstemannen kan få sin rätt och sina intres-
sen bättre betryggade därigenom att organisationernas ledningar under-
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handlar och sluter avtal, är för mig ännu en öppen fråga. Man har ju
sett så mycket av klagomål över att de mäktiga herrarna i en organisa-
tion har förbisett den eller den gruppen, som känner sig illa behandlad.
En gammal riksdagsman som fått höra åtskilligt sådant kan inte känna
sig riktigt säker på att en förankring av tjänstemannaförhållandet i or-
ganisationerna kan bereda samma säkerhet som den klassiska ordningen.

Professor ALF ROSS

Jeg vil gerne have lov til at komme med en enkel, kort men maaske
ret principiel reflektion med henblik på spørgsmålet om tjenestemændenes
strejkeret. Det har i dag, når jeg har lyttet til argumenterne om dette
spørgsmål, og ligeledes når jeg tidligere har læst om det samme, fore-
kommet mig, at man her bevægede sig på et felt, hvor diskussionen om
retstridighed eller ikke-retstridighed havde noget underligt uvirkeligt
over sig. Det drejer sig, tror jeg, ikke om et spørgsmål, som vi jurister
kan ræsonnere over og lovgiveren lovgive om på samme måde, som var
det spørgsmål om et konkursprivilegium eller om butikernes lukketid. Det
er maaske ikke helt tilfældigt, at dette spørgsmål, praktisk talt ikke i nogen
stat er løst ved udtrykkelig lovbestemmelse. Dette hænger maaske sammen
med, at man har haft på fornemmelsen, at det egentlig ikke var et spørgs-
mål, der egner sig til lovgivning. Det er vel nemlig sådan, at på dette
felt kan man ikke på den sædvanlige måde anvende statens tvangsmidler,
således at man gennem den konstante anvendelse af statens tvang kan
skabe en sædvane, der efterhånden fæstner sig i retsopfattelsen. Hvis det
virkelig kommer til, at tjenestemændene strejker i større stil, så er man
ude i den åbne kamp mellem principielt sidestillede og lige stærke kræfter,
og der er ingen effektive midler, hvormed man kan håndhæve rettens
autoritet. Jeg vil ikke sige, at det er ganske ligegyldigt, hvad jurister og
lovgivningen siger herom, men deres ord virker på en anden måde end
i mere normale tilfælde. Hvad der siges herom virker på dette felt for-
trinsvis via det ideologiske og ikke i kraft af den magt, der udøves af
domstole og fogeder. Lovgiveren må forstå, at han på dette felt, væsentlig
kun kan udtrykke den retsoverbevisning, som danner sig og fæstner sig
bestemt af andre faktorer, at han ikke her kan lede udviklingen, men
i det væsentlige kun give d e t ord og form, som i forvejen har dannet
sig bestemt af andre kræfter. Tænk på arbeijdernes strejkeret. Hvor
magtesløs ville ikke lovgiveren have stået, hvis han havde forsøgt at kæmpe
mod den bevægelse, der bar denne strejkeret frem. På samme måde tror jeg
jeg, det vil gå med hensyn til strejkeret for tjenestemænd — i hvert fald
de lavere lønnede tjenestemænd, der socialt og ideologisk føler sig mere
knyttet sammen med arbejderne end med de øvrige kredse i samfundet.
Hos dem vil kravet om at kunne strejke være eller vokse sig så stærkt,
at ingen lovgivningsmagt vil kunne ændre ved det forhold. Hvorledes
opfattelsen ville være hos de mere overordnede tjenestemænd, er jeg i tvivl
om. Her har lovgivningsmagten maaske endnu et vist råderum til at
forme udviklingen og den ideologiske opfattelse i fremtiden. Men også her
gælder det, at udviklingen væsentligt er bestemt af ideologiske, økonomiske
og sociale kræfter, som lo\ giveren ikke på samme måde kan beherske,
som han kan gøre det i mange andre retsforhold. Dette principielle syns-
punkt vil jeg gerne have lov til at fremhæve som en advarsel mod, at man
tror, at man på dette felt kan lovgive ligeså frit som på mange andre.
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Hovrättsassessor PER-ERIK FÜRST

Det kanske är anspråksfullt att ta det ärade auditoriets tid ytterligare
i anspråk. Men jag tänkte, att en eller annan möjligen kunde ha intresse
au höra någon representant för den grupp av yngre jurister, som
docenten Petrén talade om. De nämligen som har den mera radikala
uppfattningen i det här ämnet.

Det har blivit min lott att spela en — visserligen mycket blygsam —
roll i en utav de fackorganisationer för akademiker, Sveriges Jurist-
förbund, som har bidragit till den utveckling, som är på väg i Sverige.

Det må tillåtas mig att först säga, att jag inte riktigt förstår, varför
man skall göra så stor skillnad på folk som är anställda i statens tjänst
och folk som är anställda i det privata. Det har sagts, att man får ställa
särskilda anspråk på statens tjänstemän ifråga om deras lojalitet mot sin
arbetsgivare, ifråga om deras personliga kvalifikationer och annat dylikt.
Jag undrar om detta är alldeles riktigt. Nuförtiden kan det ju vara en
slump vilka uppgifter inom samhället som staten sköter och vilka som
sköts av enskilda företag. Privata arbetsgivare är väl så noggranna med
att fordra lojalitet av sina tjänstemän. De blir mera noggranna ju högre
tjänstemän det rör, naturligtvis. De moraliska kvalifikationerna måste
nog vara lika stora hos folk på framskjutna befattningar i det privata
som hos personer med motsvaranda befattningar i det offentliga livet.

Att en sådan här uppfattning om en bestämd skillnad mellan offentlig
och enskild anställning har hållit sig vid liv, tror jag mycket beror på
att man inte dragit gränsen mellan staten som arbetsgivare och staten
söm utövare av höghetsrätt över sina medborgare. Staten vill själv inte
staka den gränsen. Den uppfattar sig i sitt förhållande också till sina
anställda såsom en med höghetsrätt utrustad statsmakt. Den gör fort-
farande anspråk på att kunna reglera förhållandet till sina tjänstemän
genom ensidiga påbud. Och detta även i sådana ämnen som vilken lön
och vilka andra förmåner som skall tillkomma dess tjänstemän, vilken
arbetstid de skall ha o.s.v., allt sådant som på den privata arbetsmark-
naden sedan länge regleras genom avtal mellan arbetsgivare och arbets-
tagare. Jag tror att idén att anställda skall ha rätt att sluta avtal om
sina anställnings- och arbetsvillkor i stort sett är bärande också i fråga
om statstjänstemännen.

Arbetsmarknaden skulle kanske kunna liknas vid ett instrument som
avväger och ger utslag för de förmåner som skall tillkomma de olika
grupperna yrkesutövare. På den av intresseorganisationerna domine-
rade arbetsmarknaden beror avvägningen mellan olika grupper inbördes
i ganska hög grad av den kraft som varje intresseorganisation kan sätta
bakom sina förhandlare. Och den kraften beror i sista hand på vilken
betydelse det arbete har, som den ifrågavarande yrkesgruppen utför i
samhället. Om nu alla de olika grupperna får förhandla under i stort
sett samma betingelser och med väsentligen samma möjligheter att sätta
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kraft bakom sina ord så skulle man kunna få en avvägning mellan de
olika gruppernas löner och arbetsvillkor i övrigt, som är någorlunda
rattvis.

Bl. a. därför att statstjänstemännen inte har haft samma möjligheter
som andra grupper att sätta kraft bakom sina anspråk, har de kommit
att sladda efter på ett sätt som vi i juristförbundet för vår del tror i
längden blir högst ödesdigert. Mer ödesdigert ju högre uppsatta grupper
det gäller. Ty ju högre tjänstemän det rör, desto mindre gehör har de
nuförtiden för anspråk på löner, utmätta efter värdet av deras presta-
tioner. Resultatet har alltså blivit en rubbning utav den mekanism, som
bestämmer värdesättningen av olika gruppers arbete, till nackdel just
för dem som utför de betydelsefullaste prestationerna. Konsekvensen på
litet längre sikt av detta för t. ex. juristernas grupp får antagas bli
ödesdigert inte bara för dem personligen utan också för rätten och
rättsvården, därför att ett tillbakasättande av rättsvårdarna i det långa
loppet måste gå ut över kvaliteten på deras prestationer. Det är framför
allt den utvecklingen vi vill motarbeta. Och detta perspektiv på tingen
ger oss s. a. s. en moralisk bakgrund, när vi inte tvekar att yrka på rätt
till stridsåtgärder för statstjänstemän. Om den rätten skall vara en
strejkrätt eller rätt till andra åtgärder, det tror jag man skall hålla
öppet för diskussion.

Men så mycket tror jag är säkert som att vad professor Schmidt här
säger om att man kan låta statstjänstemännens organisationer förhandla
utan att ge dem rätt till stridsåtgärder — det är en fullkomligt orimlig
uppläggning utav det här problemet. För att illustrera, hur litet gehör
man får när man inte kan sätta kraft bakom sina ord vill jag berätta,
att när de svenska juristernas organisation var mycket ung och föga
känd så hände det att statens representanter satte sig med ryggen mot
oss vid överläggningarna för att markera sitt bristande intresse för oss
och våra argument. Sedan vi lyckats någorlunda organisera upp
juristerna och gjort klart att vi är beredda att sätta kraft bakom våra
ord, så har läget blivit ett annat. Man lyssnar på våra förhandlare, de
får igenom förbätringar av juristernas villkor, trots den kärva mark-
naden för kvalificerade prestationer. Och förhållandet mellan våra för-
handlare och statsmakternas är nuförtiden gott, präglat av en respekt
som man nog kan räkna med är ömsesidig.

Jag tror inte, att man kan påstå generellt, att det är samhällsfar-
ligare med stridsåtgärder från statsjtänstemännens sida än från andra
anställdas sida. Antag, för att nu ta ett ytterst känslig exempel, att domar-
kårens funktioner skulle upphöra en tid på grund av att domarna vidtog
stridsåtgärder — märk väl, att detta inte är aktuellt, jag nämner det
bara som ett utrerat exempel. Jag tror inte det är så förfärligt farligt
for samhället om domarfunktionerna upphör, förutsatt att det rör sig om
inte alltför lång tid. Och blir så resultatet av att domarna inte fungerat
under en kortare tidsperiod, att de får det bättre och fungerar bättre
i det långa loppet, så förefaller det som om resultatet av det hela skulle
bli att alla parter gjorde en vinst. Om man så tar ett utrerat exempel
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åt andra hållet och tänker sig att renhållningsarbetarna strejkar, så är
det väl ganska klart att detta är något som medför stora och alldeles
omedelbara faror för samhället.

Jag tror, att det är en styrka för staten att ha förhandlat sig fram
till ett avtal i vanlig ordning med de organisationer som företräder
statstjänstemannagrupper. Har man ett avtal så har tjänstemännen ju
i allmänhet ingen anledning att klaga på sina villkor. De har ju fått
vara med och bestämma dem själva. Är de misnöjda, så ligger det
närmast till hands att de låter missnöjet gå ut över sin organisation, inte
över statsmakterna. Inom parentes hör f. ö. detta slags missnöje till
organisationernas vardag. Professor Herlitz har alltså rätt i sin förmodan,
att det finns ett missnöje med organisationerna från de egna medlemmar-
nas sida. Har staten ensidigt dikterat lön- og arbetsvillkor, så löper den
risken att dess anställda kan bli missnöjda, kanske alldeles oerhört miss-
nöjda med staten själv. Inom vår organisation har vi exempel på den
saken också, t. ex. bland domarna. Men det är väl att märka en sak
att folk är missnöjda. En annan sak är, att alldeles oavsett detta, de ändå
är och kommer att förbli absolut lojala i sin tjänsteutövning. Ty de skall
ha rätt att sluta sin tjänst hos staten, om de vill. Men är de kvar, så
skall de göra sin plikt lojalt. Det får aldrig vara något resonemang om
den saken.

Till slut vill jag säga, att jag livligt instämmer med dem som tidigare
uttalat, att de inte tror att denna fråga lämpar sig för en gemensam
nordisk lagstiftning. Jag tror dessutom att den överhuvudtaget ännu inte
är mogen för lagstiftning. Organisationsväsendet på detta område är inte
fullt utvuxet ännu — i varje fall inte i Sverige, som jag känner till, och
väl egentligen ännu mindre i de andra nordiska länderna. Och menin-
garna om dessa frågor är inte ännu analyserade och klarlagda så långt,
att man ar mogen att gå till en lagstiftning.

Professor FOLKE SCHMIDT

När jag ber att få ordet igen, så ar det inte för att ytterligare ut-
veckla de synpunkter jag har lagt fram utan närmast för att ange, hur
jag ser fackmannens uppgift i en diskussion av denna art.

Det politiska engagemanget för det ena eller det andra lägret bör
inte vara avgörande, när vi som fackmän skall diskutera ett spörsmål.
Vår uppgift är i första hand att registrera fakta, vilket bör ske så verk-
lighetstroget som möjligt. Från utvecklingen i Sverige kan registreras,
att man inom riksdagen har kommit till den uppfattningen, att den
handlingsmodell som tillämpas på den privata arbetsmarknaden också
bör tillämpas vid statens förhandlingar med tjänstemän. Detta fick ett
pregnant uttryck vid ett tillfälle i år. Civilministern hade föreslagit att
reglerna om ersättning för obekväm arbetstid skulle fastställas ensidigt.
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Han hade således fallit tillbaka på den gamla ordningen, vilket försvara-
des närmast med att det inte varit tid att föra förhandlingar. Detta till-
vägagångssätt väckte emellertid gensaga. Riksdagsutskottet anförde, att
det hade varit önskvärt att förevarande betydelsesfulla lönefråga på sätt
under senare år varit brukligt kunnat lösas genom överenskommelse
mellan representanter för statens och tjänstemännens huvudorganisa-
tioner.

Vad jag här registrerar är det faktum, att man flyttat den privata
arbetsmarknadens modell över på den statliga sektorn. Man låter organi-
sationerna framträda som representanter för sina medlemmar. Den
drivande kraften bakom denna utveckling är våra demokratiska vär-
deringar. Så länge organisationen ännu består av ett fåtal medlemmar
kan den dock icke göra anspråk på hänsynstagande. Om man ser saken
från riksdagsmännens synpunkt, är förutsättningen för att organisa-
tionen skall bli accepterad, att den är i verklig mening representativ.

Sedan kommer nästa spörsmål: Är det nödvändigt, lämpligt, önskvärt,
att organisationerna kan sätta makt bakom orden? Här undvek jag av-
siktligt att ge något svar på huvudfrågan. Jag begränsade mig till att
markera en sak. Frågan om organisationerna skall ha rätt att sluta
kollektivavtal har icke nödvändigt samband med frågan vilken makt
som organisationerna skall kunna sätta bakom sina krav. Givetvis är
organisationernas möjlighet att sätta makt bakom sina krav väsentlig
för frågan vilken del av nationalinkomsten tjänstemännen skall få. Men
detta är knappast någon fråga där vi jurister kan göra anspråk på att
falla ett omdöme som fackmän. Vilken rekommendation skall vi ge om
den makt som tjänstemannaorganisationerna bör få? Jag undandrar mig
inte att som medborgare politiskt ta ståndpunkt men jag är inte villig
att camouflera min ståndpunkt med vetenskapens täckmantel.

En annan sak är att juristen som fackman bör kunna yttra sig om
hur vi bör tillgodogöra oss erfarenheterna från den privata arbetsmark-
naden. Dit hör att man inte bör använda regler som river upp gamla
sår och som därigenom skapar nya svårigheter. Från denna synpunkt
förkastade jag grundsatsen, att deltagande i strejk nödvändigt skulle
förutsätta att den enskilde tog avsked från sin tjänst. Tänk er situationen,
att en tjänsteman avlider just under tid då han deltager i en konflikt.
Tänk Er då, att änkan icke skall ha pension. Vill Ni vara med om att
rekommendera en lagregel som har denna konsekvens? SACO-konflikten
1952, då stora grupper av tjänstemän uppsade sina anställningar, utgör
ett exempel på att statsmakten icke har kunnat följa principen att kon-
flikt bryter anställning. Ett av fredsvillkoren var ju, att den som del-
tagit i konflikten skulle anses ha haft en fortlöpande anställning. Det
av förhandlingsrättskommittén framlagda förslaget är således oklokt på
denna punkt. Jag har sett det som min uppgift att upplysa om konse-
kvenserna av förslaget och säga: Anser Ni att lagen skall ge en av-
skräckningsregel? Tror Ni att en sådan regel är effektiv eller eljest
önskvärd? Ja, då står Ni på den gamla straffrättslärans ståndpunkt. Men
tror Ni inte på avskräckningsläran, så bör Ni revidera Er position. Ni
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må sedan ha vilken uppfattning som helst om tjänstemännens rätt till
stridsmedel i övrigt.

Jag menar således att fackmannen eller teknikern har som uppgift
i detta sammanhang att registrera fakta. Han har också att redovisa de
erfarenheter, som vi gjort på den privata arbetsmarknaden, och att
varna, om han menar att vi är ute på felaktiga vägar. Nils Herlitz och
jag talar samma språk. Det är bara så, att vi varnar för olika saker.
Principiellt förstår vi varandra fullständigt, något som inte gällt alla
som yttrat sig i debatten.

Fuldmægtig NIELS CONRADT-EBERLIN

Herr Præsident, mine damer og herrer.
Det forekommer mig, at diskussionen har ligget i et ret højt videnskabeligt

plan, og at de problemer, der er opkastet, kunde løses uden strejke, og
selvom man ikke anerkender strejkeret. Jeg tror, at det synspunkt, der ligger
bag ved den traditionelle opfattelse, hvorefter tjenestemandsstrejker er
ulovlige, er en frygt for det anarki, som kunde opstå, hvis en lille gruppe
aif samfundets borgere kunde — for at bruge et drastisk udtryk — sætte
selve samfundsordenen pistolen for brystet —, og det er denne opfattelse,
tror jeg, der ligger til grund for den uvilje, der er mod strejketruslen også
hos tjenestemændene selv. Jeg erfarede, da jeg en gang drøftede organisa-
tionsanliggender med nogle tjenestemænd — både yngre og ældre — at deres
indstilling var den, at når de var blevet udnævnt, kunne de ikke strejke,
og de ville ikke være medlem af nogen organisation, der ville anvende
strejketrusler som våben for at opnå bedre vilkår.

Jeg synes også, at når man vil fuldstændig sidestille tjenestemænd med
de private arbejdstagere med hensyn til strejkeret, så må man ikke overse,
at tjenstemænd på vigtige punkter har fordele fremfor private arbejds-
tagere. De er i realiteten sikret at beholde deres stilling og har pension og
andre rettigheder, og det synes jeg ikke, man kan ignorere, selvom man
også på privatretlige områder giver ret vidtgående sociale garantier. løvrigt
synes jeg, det bør påpeges, at tjenestemandsgrupper, som for eksempel læger
og ingeniører har opnået ganske overordentlige fordele også fremfor andre
tjenestemænd, uden at de overhodet har behøvet at tage strejkeretten i
brug, idet blot en tilkendegivet hensikt om blokade har været tilstrækkelig
til at tjenestemandslovens almindelige principper er blevet fraveget med
hensyn til læger og ingeniører i statens tjeneste. Jeg tror, at hvis tjeneste-
mændene vil sikre deres stilling, så må bestræbelsene gå i retning af
udbygning af organisationerne, og jeg mener ikke, at strejkeretten nogen-
sinde bliver aktuel, og jeg tror heller ikke, tjenestemændene ville være
i stand til at opbygge de økonomiske resourser, der skal til for at gennem-
føre en strejke.

løvrigt har det tidligere under diskussionen — af den danske deltager, herr
landsretssagfører Reeh — været nævnt, at domstolene skulle trække skel
mellem de strejker, der vedrørte samfundets vitale interesser og de mere
ufarlige tjenestemandsstrejker. Jeg tror, man derved ville pålægge dom-
stolene en opgave, som er uløselig. Det offentliges virksomhed er meget
omfattende, og man kan i og for sig sige, at en transportarbejderstrejke,
der berører eksporten, kan være lige så samfundsfarlig som det, at politiet
og domstolene vilde strejke. Så jeg tror, at det praktisk taget er umuligt
at gå frem ad den vej.

4
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Høyesterettsdommer TERJE WOLD

Får jeg lov til å si til å begynne med at jeg tror ekspedisjonssjef
Hiorthøys utredning, hans grundige og klare fremstilling av rettsforholdet
mellom Staten og Statens tjenestemenn er fra norsk synspunkt og
for norsk forfatningsrett et meget verdifullt arbeide. Og særlig tror jeg
den rettssammenlignende fremstillingen som han har gitt, Ihar varig verdi.

Det er naturlig at det må være statstjenestemennenes kollektive retts-
stilling som først og fremst fanger interessen idag, og her er vel forholdet
det at man i alle land nu mer og mer godtar statstjenestemennenes
organisasjonsrett og deres forhandlingsrets. Utviklingen viser jo at Staten
ikke alltid sørger godt for sine tjenestemenn eller s å godt for dem at
de ikke behøver å organisere seg for å trygge sine økonomiske kår og
sin rettslige stilling. For Norge kan man si at det var tjenestemennenes
egne organisasjoner som allerede i 1893 tok opp kravet om en egen tjeneste-
mannslov, og den sterke stilling som de norske tjenestemenn har idag,
skyldes i vesentlig grad deres eget arbeide gjennom deres organisasjoner.

Men innføringen av statstjenestemennenes organisasjoner i forholdet
mellom Staten og tjenestemennene, har møtt motstånd også hos oss, idet
man har fryktet for at utenforstående organisasjoner derved ville få en
utilbørlig innflytelse på statstjenesten. Denne motstånd er så vidt jeg
forstår oppgitt nu i Norge, men vi står fremdeles her ved hovedspørsmålet.
Har tjenestemennene efteråt deres organisasjonsrett er fullt anerkjent,
dermed også samme rett til organisasjonsmessig kamp mot Staten som
arbeiderne i det private ervervsliv? Det er vel dette spørsmålet diskus jonen
idag først og fremst har dreiet seg om. Her mener jeg det er nødvendig
at statstjenesten og arbeidet i det private ervervsliv ikke vurderes hver
for seg — isolert —, men i sammenheng.

Statstjenestemennenes rettsstilling har hatt stor betydning for arbeidernes
stilling. De sosiale goder som tidligere bare ble innrømmet i den offentlige
tjeneste har nu også i stor utstrekning arbeiderne i privat virksomhet
fått. Og på den annen side (har arbeidernes lønnskamp hatt direkte inn-
virkning på statstjenestemennenes lønnsvilkår. Dette forholdet er efterhvert
blitt mer og mer fremherskende slik at i vår tid enhver større tariffrevisjon
for arbeiderne regelmessig følges av en tilsvarende lønnsrevisjon for stats-
tjenesten. Staten må i sin lønnspolitikk ta hensyn til lønnsnivået i det
private ervervsliv. Statens tjenestemenn er på samme mate som arbeiderne
først og fremst lønnstagere, og det er ikke urimelig å kreve at de samme
økonomiske og sosiale vilkår skal gjelde for offentlige funksjonærer og
tjenestemenn som for tilsvarende grupper i det private ervervsliv. Sterke
sosiale og økonomiske grunner kan således anføres for å ta skritt et fullt
ut og si at statstjenestemennenes forhold til Staten i virkeligheten ikke
er noe annet enn et rent arbeidsrettslig forhold som fullt ut må stå på
linje med det privatrettslige arbeidsforhold, ikke bare når det gjelder
organisasjons- og forhandlingsretten, men også når det gjelder kampretten
— streiker etten. Jeg er enig med Hiorthøy i at arbeidere og funks jonærer
ved Statens forretningsdrift må stå helt ut i samme stilling som arbeidere
i det private ervervsliv. All den stund statsdrift og privat drift foregår
side om side i samfunnet, er det hverken mulig eller ønskelig å opprettholde
noen forskjellig rettsstilling for arbeidere og funksjonærer i Statens bedrifter.
— Selv om derfor disse funksjonærer går inn under tjenestemannsloven,
er den s o s i a l e og ø k o n o m i s k e tilknytning til det private ervervsliv
så sterk at de a r b e i d s r e t t s l i g bør stå i samme stilling som private
arbeidere og funksjonærer. —
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Anderledes bør imidlertid efter min mening forholdet bedømmes når det
gjeider «de egentlige statstjenestemenn».

Selvom stats tjeneste og arbeide i det private arbeidsliv har lønnstager-
synspunktet til feiles og i vår tids samfunn må sees i nær sammenheng
med hverandre, så må man som Hiorthøy gjør oppmerksom på, ikke glemme
det offentligrettslige synspunkt, de forfatningsmessige og særlig samfunns-
messige hensyn som kommer inn når det gjelder stat st j enesten. Professor
Folke Sclhmidt talte om enken som det gjaldt å trygge eventuelt også
ved å bruke streik som kampmiddel, men jeg synes jo at når statstjeneste-
menn går til kollektiv kamp mot samfunnet, så må man ikke glemme
samfunnets interesser — samfunnets rett og tjenestemennenes plikt. Det
synspunkt som efter min mening må være avgjørende, er ikke utnevnelses-
eller ansettelsesvilkårene, men den f u n k s j o n som Statens tjenestemenn
skal utføre i samfunnet uansett om de er embedsmenn eller bestillingsmenn.
Det er blitt sagt av flere at statstjenestemennene fra en viss synsvinkel
sett faktisk er Staten. Og forholdet er jo det at samfunnsvirksomheten
må holdes igang, og denne oppgave har statstjenestemennene påtat t seg
som en særlig plikt. Så lenge den offentlige virksomhet i et demokratisk
samfunn drives på forfatningsmessig grunnlag, bør Statens tjenestemenn
efter min mening ikke ha noen juridisk rett til å gå til kollektiv kamp
eller til streik. Det har vært nevnt her flere ganger idag og forutsatt
særlig i de svenske innleggene at også dommerne kunne streike. Efter
norsk rett og norsk rettsoppfatning ville dette sikkert være en nokså fremmed
tanke. Dommerne er tillagt domsmyndighet som en særskilt 'funksjon, og
jeg ville nesten si det slik at det er forfatningsmessig nesten ikke tenkbart
at de norske dommere skulle gå til streik. Men forfatningsmessig står
rettspleien når det gjelder samfunnets krav til dens opprettholdelse ikke
i noen annen stilling enn forvaltningen, administr as jonen — den utøvende
makt. Jeg mener altså at dette forfatningsmessige og offentligrettslige
syn må slå igjennom like overfor det arbeidsrettslige. Statstjenestemennenes
stilling skulle efter mitt skjønn allikevel være fullt betrygget, selvom de
ikke har organisasjonsmessig rett til kamp mot Staten.

Hiorthøy afører at det ville være mest reelt å innføre et uttrykkelig
forbud mot streik av egentlige tjenestemenn, men at det neppe kan for-
svares uten at man samtidig innførte tvungen voldgift. Jeg er
ikke sikker på at dette er noen nødvendig konsekvens. Jeg er enig
i at et uttrykkelig forbud mot streik for statstjenestemenn ikke bør inn tas
i lov, men ikke av den grunn at vi ikke har tvungen voldgift, men fordi
det dier gjelder et område hvor ett lovbud kan skade mer enn det gagner.
Statstjenestemennene må selv forstå at de ikke kan streike mot Staten.
Det betyr ikke at de er fratatt noen menneskerett. De får sine arbeidsvilkår
fastsatt av landets høyeste myndighet, nasjonalforsamlingen, og det er 1
virkeligheten et privilegium som arbeiderne i det private næringsliv ikke
har. — Jeg kan ikke se nasjonalforsamlingens avgjørelse i en lønnstvist
med tjenestemennene som en partsavgjørelse. Det er den da faktisk heller
ikke. Men det som her er viktig, er at forhandlingene om lønnsspørs-
målene med Statens organer får en så god og effektiv form som mulig,
og av særlig betydning er det at nasjonalforsamlingens egen behandling
av tjenestemennenes økonomiske og sosiale status blir så grundig og for-
svarlig som mulig. Det er efter min mening nettopp i forholdet til regjering
og nasjonalforsamling at den forfatningsrettslige side ved tjenestemennenes
stilling som statsorganer kommer frem. Jeg er slett ikke sikker på at.
ekspedisjonssjef Hiorthøy har rett når han hevder at utviklingen faktisk
synes å gå i den retning «at nasjonalforsamlingens behandling av lønns-
spørsmål efterhvert får mindre betydning». Tvertimot skulle en tro at disse
spørsmål på grunn av deres økende økonomiske og samfunnsmessige betyd-
ning i fremtiden vil komme til å beskjeftige nasjonalforsamlingen mer enn
før. Slik burde det efter min mening være. Men nasjonalforsamlingen
bør sørge for at den gjennom sine organer på et så tidlig trinn som
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mulig under lønnsforhandlingene blir orientert slik at det ikke som nu
ofte er tilfelle, vedkommende stortingskomité på noen få dager under press
for å bli ferdig må ta standpunkt til hele det kompleks av problemer
som er reist uder lønnsforhandlingene. Statstjenestemennene har krav på
at deres sak blir grundig og forsvarlig behandlet av nas jonalf opsamlingens
egne organer. Det er en viktig del av selve forhandlingsretten. Og så langt
fra å gi sin myndighet fra seg på dette viktige område bør nasjonalforsam-
lingen sørge for at samarbeidet mellom regjering og nasjonalforsamling
når det gjelder statstjenestemennene, blir bedre og mer rasjonelt. Men når
en lønnssak mellom Staten og tjenestemennene efter en forsvarlig saks-
behandling har fått sin endelige avgjørelse av nasjonalforsamling en, så er
det vel ikke urimelig å kreve at alle i et demokratisk styrt land bør forstå
at det dermed må ha sitt forblivende, og at statstjenestemenn ikke kan
forsøke å tvinge nasjonalforsamlingen ved å streike. Dette synet har faktisk
også gitt seg uttrykk i praksis. Når det gjelder polititjenestemennenes
organisasjonsmessige tilslutning til Den Norske Landsorganisasjon, har
Landsorganisasjonen således gått med på at den ikke skal kunne kalle
politiets tjenestemenn ut i streik eller sympatistreik, og det på tross av at
det på teoretisk grunnlag har vært hevdet at polititjenestemennene efter
tjenestemannslov og politiloven har rett til å streike. Også når det gjelder
tjenestemennene som arbeider i setntraladministrasjonen, har Den Norske
Landsorganisasjon gått med på det samme forbehold. Landsorganisasjonen
kan ikke efter det forbehold som er tätt, kalle tjenestemenn i departe-
mentene og i direktoratene ut i sympatistreik. Disse forbehold mener jeg
er symptomatiske og i virkeligheten en konsesjon til det som efter min
mening har den prinsipielt riktige oppfatning av tjenestemannsforholdet,
nemlig at egentlige statstjenestemenn ikke kan streike. — Jeg tror at
det er riktig det som Paal Berg sier i sin Arbeidsrett s. 43: «De offentlige
tjenestemenns rettsforhold ligger utenfor arbeidsretten». Jeg tror at det
er riktig og sunt om man ville fastholde det synspunktet. De arbeidsrettslige
og privatrettslige forhold må ikke fremheves så sterkt som det til dels
har vært gjort under debatten idag, slik at det forfatningsrettslige, offentlig -
rettslige synspunkt tapes av syne. Jeg kan sammenfatte mitt syn slik:
Full foreningsrett, full forhandlingsret, men man må prinsipielt fastholde
at det ligger i statstjenestemannsforholdets natur at statstjenestemenn ikke
kan gå til en kollektiv kamp mot samfunnet efteråt deres rettsforhold
og deres lønnsforhold er blitt forsvarlig behandlet av Statens organer. —

Borgmästare CARL SVENNEGÅRD

När man, som jag, ser dessa problem ur praktisk synpunkt och inte
ur de mera juridisk-vetenskapliga aspekterna, så har man egentligen inte
så mycket att tillföra debatten. Det är ju så att i det praktiska arbetet
måste vi gå förbi de stora problemen. Vi kan inte lösa dessa grundläg-
gande problem, hur man skall uppfatta förhållandet mellan staten och
tjänstemännen osv. Vi är inte kompetenta att göra det, men det ligger
också i själva vårt arbetes natur, att vi inte kan göra det. Det avgörande
för oss är ju de praktiska resultat man kan uppnå och vi kommer oge-
nerat att hoppa mellan de vetenskapliga ståndpunkterna, om det blir
nödvändigt. Vi kommer alltså aldrig att binda oss för en viss veten-
skaplig linje och så driva den även om den leder till ekonomiska bak-
slag; det är alldeles självklart för mig. Jag vill emellertid påpeka, att
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problemet är, mer än vad som har kommit fram här idag, ett ekonomiskt
probem, och icke ett rättsvetenskapligt. Det är från den ekonomiska
sidan problemen har aktualiserats, det är där vi har de missförhållanden,
som kanske är den yttersta anledningen att problemen står på program-
met här idag. Det är också de ekonomiska faktorerna som kommer att
bestämma utvecklingen. Sedan kommer säkerligen, när vi har ett visst
resultat stabiliserat, de juridiska vetenskapsmännen att finna de lämpliga
juridiska konstruktionerna. Jag har fullt förtroende för vetenskapsmun-
nen i den delen.

Jag vill därmed inte vara så vanvördig som jag kanske uttalar mig.
Vi har givetvis även i praktiskt arbete mycket stor nytta av att få dessa
problem debatterade. Det kommer alltid fram åtskilliga argument, som
med en lämplig behandling kan vara till stor praktisk nytta.

Det är också en annan sida, som jag har saknat i diskussionen här,
och som är kanske mera känslig. Detta är ju ett utpräglat och aktuellt
politiskt problem. Det kan man inte ge sig in på djupare, men jag vill
fasta uppmärksamheten vid en liten sak, som har blivit bortglömd. Vi
befinner oss i en period, då demokratien ar under ständig fördjupning.
Detta måste innebära, att varje medborgaregrupps förhållanden skall
lösas icke auktoritärt uppifrån, utan under medverkan av gruppen själv,
av gruppens egna representanter. Det är en regel, som har slagit igenom
i samhället så grundligt, att vi jurister nu måste lägga märke till detta
och vi måste ta hänsyn till det.

Därav kan man dra en praktisk slutsats. Jag drar den i direkt motsats
till vad professor Herlitz gjorde. Han säger nämligen, att vi inte har
någon annan väg att gå än att hålla oss till det traditionella, offentlig-
rättsliga betraktelsesättet och lita till de välvilliga statsmakterna, vilka
professor Herlitz själv i någon mån representerar. Det är, såvitt jag
kan se, en direkt felkonstruktion, därför att nu sker, som jag nämnde,
allting praktiskt taget under medverkan av varje grupps egen represen-
tation. Då är det rätt orimligt, att en liten grupp s. a. s. lämnar full-
makt till motparten. Ty så fungerar ju samhället. Statsmakterna är vår
motpart på arbetsgivaresidan, och hela samhället i övrigt uppfattar detta
såsom naturligt. Vi har en arbetsgivare- och en arbetstagaresida och
de får förhandla. Då kommer en liten grupp av statstjänstemän och
säger, att vi vill inte vara med i den här allmänna trängseln, vi är litet
för fina till det också, vi lämnar arbetsgivaren fullmakt att bevaka våra
intressen. Det är oförenligt med själva systemet och det är, tror jag,
i längden inte hållbart. Man kan med andra ord inte isolera problemet
så som man har gjort här idag och tala om förhållandet mellan staten
och tjänstemännen och bortse från hela samhället i övrigt.

När man lämnar dessa stora frågor och kommer över till den andra
delen av debatten, den som vi överhuvudtaget inte får tid med idag, och
går över till detaljproblem, det är där man skulle egentligen göra en
insats idag. Vi har nu kommit så långt, att om vi fastslår, att vi numera
är över på de s. k. privaträttsliga resonemangen, så har man grunden
klar. Sedan kan man gå över till alla detaljerna, och det blir då ett,
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såvitt jag kan se, relativt lätt arbete, därför att grunden är lagd genom
kroppsarbetarnas fackliga organisationer. Vad som återstår att göra är
att anpassa den redan utbildade rätten till våra speciella förhållanden.
Det är där de aktuella problemen ligger, och jag tror, att när vi tar itu
med dem, så kommer t. ex. strejkrätten inte alls att spela den roll, som
den har gjort i dagens diskussion. Vi kommer säkerligen att kunna
fmna ut tillräckligt effektiva medel att hävda oss, om vi kommer över
på privaträttslig basis. Och jag tror också att just juristerna har sådant
sinne för rättvisa, och vad jag brukar ofta mer betona på dessa områden
än rättvisa, det är: balansen mellan rättigheter och skyldigheter. Vi har
så mycket sinne för detta, att jag tror, att vi rimligtvis bör kunna lösa
våra problem lika bra som någon annan arbetstagaregrupp.

Høyesterettsadvokat ALF NORDHUS

Jeg vil begynne med å si at vi kan være glad over at det
er noe vi slipper å ta opp i denne diskus jonen, nemlig å komme inn på de
grunnleggende prinsipper for de forhold debatten vedrører; organisasjons-
frihetens prinsipp for det første og forhandlingsfrihetens prinsipp for
det annet. Det er jo selvfølgelige ting for alle oss i Norden. Det er først
når det gj eider de logiske følger av forhandlingsfrihetens prinsipp at vi får
med problemer å gjøre.

For det første: Skal forhandlingsfrihetens prinsipp ha den logiske konse-
kvens at det for tjenestemennene leder frem til avtalerett? Dette spørsmål
er jo i og for seg ikke besvar t med en henvisning til forhandlingsfriheten
som sådan. Men her tror jeg at tjenestemennene i Norge ville bli storlig
forbauset hvis de oppdaget at man ikke i den teoretiske diskus jon regnet
som en logisk konsekvens av forhandlingsfrihetens prinsipp at de skulle få
en avtalerett. Riktignok er det slik at de er kjent med at dagens rettstilstand
ikke helt og holdent byr dem dette. Men denne rettstilstand anser de som
hvilende på en foreldet rettsoppfatning og at tilhøre et forgangent stadium.
Det tror jeg er nokså innlysende.

Det annet spørsmål, eller den annen konsekvens av forhandlingsfrihetens
prinsipp er jo så om det skal være adgang til for tjenestemennene gjennom
sine organisas joner å sette makt bak forhandlingene, reagere dersom man
ikke når frem til et tilfredsstillende forhandlingsresultat. Her har jo da de
forskjeilige debattanter vært inne på streikeretten. I den forbindelse har jeg
lyst til å nevne noe som g j elder de andre lønnsmottagere i landet. Det er
riktignok slik idag at man i lovgivningen ikke har noe alminnelig forbud
mot streik ved tariffrevisjoner, men det er på den annen side slik at hver
gang viktige statsinteresser eller samfunnsinteresser er i fare, så ser man
at lovgivningsmakten griper inn og gir en spesiell lov som henskyter løsningen
av interessetvisten til en nevnd som da oppnevnes efter spesielle regler.
Med andre ord: Det ville være feilaktig når man skal diskutere disse tingene
å gå ut fra rent faktisk at det under enhver omstendighet er slik at lønns-
mottagerne innenfor den private sektor som helhet har fri streikerett. Det
er en i prinsippet fri streikerett som foreligger, men dog med den viktige
modifikasjon at lovgivningsmakten har grepet inn gjentatte ganger der
hvor man mente samfunnsinteressene var i fare. Når det så gjelder tjene-
stemennenes streikerett, kan jeg ikke skjønne annet enn at det for dem
burde gjelde det samme. Også her i prinsippet en fri streikerett, men slik
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at det ble vurdert konkret om den gruppe som ønsket å gå til kamp for å
få gjennomført sine lønnskrav eller krav vedr. arbeidsforhold, at det ble
vurdert hvorvidt samfunnet kunne tilläte dette. Derved ville det jo etableres
en prinsipiell likestilling også i så henseende med de andre lønnsmot-
tagere. Men derved ville også etableres noe som jeg tror tjenestemennene
ville anse som en bedre ordning enn dagens ordning, nemlig at lovgivnings-
makten måtte instituere et bestemt organ som stod til disposisjon for å
avgjøre den interessetvist som forelå. Jeg ser det da slik at det her ikke
er spørsmål om å løse noe ut fra en strikt juridisk vurdering, men å finne
frem til den løsning som ut fra en praktisk, politisk overveielse må anses
som den beste, finne frem til en løsning som er så smidig som mulig og
fungerer best i livet. Her tror jeg da at dagens rettstilstand ikke er god nok.
Det bør være en prinsipiell frihet til å bruke kampmidler også for tjeneste-
mennene, men de må i likhet med de andre gruppene avfinne seg med at
interessetvister vil kunne henskytes til et bestemt organ som må være så
uavhengig av statsmyndighetene som mulig. Dette organ fastsetter så løs-
ningen i tvisten.

Når det g j elder et mer spesielt punkt som har vært berørt i diskus jonen,
dette at tjenestemennene innehar en så viktig posisjon, at statsadministra-
sjonen ville bli lammet om de skulle streike, at tjenesteutøvelse er noe
særeget som ikke kan sammenlignes med annet arbeid, så er jo det meget
riktig i disse anførsler. På den annen side kan jeg ikke skjønne at det her
gjelder noe helt eksepsjonelt for statstjenestemennene. Jeg tenker på hvor
kompiisert samfunnet er i dag, hvor innviklet det hele maskineri er. Enkelte
grupper, vi kan bare tenke på arbeidstagere som har med kraftforsyningen
å gjøre, eller sykehusbetjeningen hos oss, som ikke er statsansatte, har
en overordentlig viktig stilling sett fra samfunnssynspunkt. Samfunnsinter-
essen gjør at problemet om å ha fri streikerett for slike grupper snarest
mulig bør tas opp til overveielse og drøftelse. Men jeg ser ikke at dette
problemet er noe annet enn det vi nettopp også møter når det gjelder
flere grupper av tjenestemenn. Det gjelder de tjenestemenn som har så
viktige funks joner at man ikke uten videre eller ikke uten å t a en liten
reservasjon kan overlate til dem selv å avgjøre om det skal brukes kamp-
metoder for løsning av interessekonfliktene.


