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Koreferenten, rektor Bryndís Hlöðversdóttir, Island:
 

Jeg vil begynne med å takke Thomas Bull for et svært interessant og debattvekkende innlegg 
som referent. I sitt innlegg kom han inn på flere saker som vekker nærgående spørsmål om 
grunnlaget for både kontroll og ansvar, i forhold til det å utøve kontroll med regjeringer og 
holde dem ansvarlig. 

En av mine oppgaver som koreferent her i dag er å foreta en kritisk analyse og 
vurdering av referentens teser og andre synspunkter, men koreferentens ansvar er særlig å 
fremheve de punkter hvor referenten og koreferenten har forskjellig syn. Dette kan bli litt 
problematisk for meg av den enkelte grunn at i de aller fleste punktene er jeg helt enig i 
referentens vurderinger! Dette kommer likevel forhåpentlig ikke til å forhindre meg i å trekke 
frem interessante aspekter i hans foredrag, samt å tilføye synspunkter som jeg håper vil føre til 
en fruktbar diskusjon senere i dag. 

Jeg har imidlertid ikke tenkt meg å trekke min introduksjon i langdrag, men gå straks 
i gang med Thomas’ teser.

Den første tesen er som følger: 
1. Den tradisjonelle oppdelingen av politisk og juridisk form for kontroll og ansvar er 

misvisende og tilslører at konstitusjonelle spørsmål ofte innebærer både politiske og juridiske 
elementer, som det ikke er hensiktsmessig å oppdele. Denne oppdelingen hjelper oss ikke med 
å svare på det spørsmålet om systemet virker eller ikke. 

Her er jeg helt enig med Thomas. Dessuten har oppdelingen ikke holdt – noe tiltaket 
«mistillitsvotum» er et bra eksempel på, slik Thomas peker på. Det holder derfor heller 
ikke vann, at det politiske ansvaret «ikke er avhengig av lov og regler», i motsetning til det 
juridiske ansvar. Thomas presiserer, at denne oppdelingen kanskje ikke var helt gjennomtenkt 
til å begynne med, kanskje kan den spores tilbake til grensen mellom statsvitenskap og 
rettsvitenskap, men har det i bunn og grunn noe for seg å oppdele emnet på grunnlag av slike 
skillelinjer? 

Hvis formålet er å finne ut om systemet fungerer eller ikke – så hjelper denne skillelinje 
ikke. Finnes det en målestokk for godt eller ikke godt system – at der er få brudd som kommer 
hele veien i ansvarssystemet – det vil si, blir til en straffesak? Eller er det tvert i mot? Er det 
kanskje systemets formål at forhindre at feil eller forsømmelser kommer hele veien til ende i 
ansvarssystemet, til det juridiske ansvar? Og hvordan hjelper oppdelingen i politisk og juridisk 
ansvar oss at svare på dette? Kan vi eventuelt finne en annen tilnærmelse som hjelper? 
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Kvalitetskontroll 

Jeg vil foreslå følgende tilnærmelse til emnet kontroll og ansvar; at vi ser på kontroll med en 
regjering simpelthen som et kvalitetssystem hvor målet først og fremst er det å forhindre at 
alvorlige forsømmelser / feil blir begått. Vi ser på et slikt kontroll- og ansvarssystem som en 
helhetlig kjede – hvor hvert ledd for seg spiller en uunnværlig rolle. Fokuset er ikke på å straffe 
for feil – men heller å forhindre dem. 

Det viktigste formålet med kvalitetskontroll er å være forebyggende – målet er å 
unngå feiltrinn og å forhindre at noen begår straffbare handlinger. Kontroll av denne type kan 
selvsagt føre til at straffbare handlinger blir avdekket, men det viktigste formålet er likevel det 
å lære av de feil som blir begått, i den hensikt å øke arbeidets sikkerhet og kvalitet. 

Gjennomsiktighet er en viktig forutsetning for å kunne innføre kvalitets- og 
sikkerhetskultur, at man registrerer og drøfter feil i åpenhet for å kunne trekke lærdom fra dem. 
Dette er noe man kjenner godt fra produksjonsvirksomhet og flydrift, og her kan feilbehandling 
i helsetjenesten også tas som et eksempel. 

Gjennomsiktighet er like viktig forutsetning for resultat i dagens debatt – hvordan 
kontrollerer man regjeringer og holder dem ansvarlig - som i innføring av sikkerhetskultur 
i helsetjeneste og flydrift. Bortsett fra «whistleblowers» beskyttelse, lovgivning om 
opplysningsplikt og andre regler som stimulerer at saker kommer ut i det offentlige, så har 
vi enda sterkere elementer som oppmuntrer det motstridige. Frykt for straff spiller i denne 
sammenheng en stor rolle, og i politikernes tilfelle også de politiske konsekvenser og 
allmenhetens bedømmelse. 

Det har vist seg å være svært komplisert for rettssystemet å håndtere ministerielt 
ansvar, og på samme måte har det vist seg å være veldig få saker globalt sett hvor helsepersonell 
har blitt straffet for feil eller forsømmelse i helsetjenesten. Er det fordi systemet er så godt, eller 
fordi feil blir «feiet under teppet», hvis man bruker et kjent slogan fra debatt om dagens emne? 

I helsesystemet har vi i de siste 15 år sett en helt ny og skremmende realitet med 
alvorlige brister i et system vi før trodde virket ganske bra. I 1999 publiserte det amerikanske 
Institute of Medicine rapporten «To Err is Human» hvor den bitre kjensgjerning ble konstatert 
at hvert år dør flere titalls tusen personer på grunn av feilbehandling på amerikanske sykehus. 
Dette hadde man ikke vært klar over tidligere og opplysningene førte til at man begynte å 
legge stor vekt på å trekke alle slike saker frem i dagslyset for å kunne lære av dem og øke 
pasientenes sikkerhet. Rapporten førte så til at man avdekket faktisk enda verre tilstander på 
sykehus, både i USA og globalt. Det naturlige er selvsagt at samfunnet krever at noen tar 
ansvar, når slike tilfeller blir avdekket, men det viktigste er likevel å trekke slike saker frem i 
dagslyset for å unngå gjentatt feilbehandling og for å øke pasientenes fremtidige sikkerhet på 
sykehusene. 

Hvis man i denne sammenheng legger størst vekt på straffeansvaret, blir problemet det 
at hvis man benytter en tradisjonell strafferettslig målestokk med tilhørende straff overfor leger 
og andre ansvarlige for feilbehandling, er det stor fare for at det ikke blir opplyst om feilene, 
at de simpelthen blir feiet under teppet. Og det er nesten umulig for et ytre kontrollsystem å 
få tak i feil eller forsømmelser – hvis kulturen i systemet er den å skjule i stedet for å opplyse 
om det som går galt. 

Det bør prioriteres å oppfordre de ansatte i helsetjenesten til å rapportere sine egne og 
andres feil, i den hensikt å lære av dem. Det er fare for at denne edle målsetting blir ruinert, 
hvis de blir saksøkt, som begår slike forseelser av uaktsomhet. Her henviser jeg selvsagt ikke 
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til ansvar på grunn av feil med overlegg eller grov uaktsomhet, det vanskelige her er å få tak 
på feil og simpel uaktsomhet. 

I denne sammenheng er det vesentlig å etablere balanse mellom to viktige målsetninger 
– innføring av sikkerhetskultur og det å kreve ansvar. Hvis ansvarskjedens første ledd virker 
(opplyst diskurs, at man vedkjenner feil og rapporterer dem) – reduserer den sjansen for at 
«forseelser» blir gjennomført. 

Swiss Cheese Model 

Sikkerhetsmodellen «Swiss Cheese Model» (Reason 1990)  blir benyttet for risikotiltak og 
risikostyring, blant annet i flydrift og helsetjeneste. Modellen bygger på det at til tross for 
risikotiltak i virksomheten er det alltid hull i slike tiltak (jevnfør hullene i osten). I den første 
illustrasjonen ser vi et eksempel på at alle barrierer svikter, feilen går hele veien og forårsaker 
skader. På den andre illustrasjonen virker barrierene / sikkerhetstiltakene. 

Skivene er de forskjellige barrierer eller sikkerhetstiltak, men hullene i den kan 
forklares med forskjellige menneskelige faktorer som for eksempel at en ansatt enten er aktiv 
eller passiv, utilfredsstillende styring, unøyaktige eller for lite gjennomførte arbeidsmetoder, 
ineffektive arbeidsprosesser og så videre. 

Det får alvorlige konsekvenser, hvis «feil» når hele veien igjennom alle barrierene, for 
eksempel i helsetjeneste eller flydrift. Det vi vil oppnå er at forsvarsmekanismene eliminerer 
faren for alvorlige episoder. Dagens debatt om kontroll med regjeringer inneholder mange 
ingredienser, politisk tilsyn, kontroll i regi av parlament og kontrollinstanser, allmennhetens 
og medienes kontroll, faglige embetsmenn, lov og regler om ministerielt ansvar og så videre. 

Kanskje vi i debatten om kontroll med regjeringer kan benytte oss av 
kvalitetskontrollens metoder for å få bragt på det rene om systemet virker eller ikke? Hvis det 
skal kunne la seg gjøre, er det enklere at ha oversikt over det riktige scenarioet, noe jeg ikke er 
sikker på at vi gjør i dag. 

Jeg fikk i mai 2008 den rolle å lede en arbeidsgruppe som skulle revidere 
kontrollsystemet med regjeringer i Island og dets juridiske grunnlag. Vi så i vårt arbeid til 
Norden (først og fremst Danmark og Norge) som et bra eksempel på et ganske vel fungerende 
kontrollsystem, og når vi hadde gjort en sammenligning av den juridiske grunn for systemet 
her og i Norden, fikk vi et bilde av en splittet ansvarskjede i det islandske systemet. Bristen var 
ikke i den siste enden av kjeden, den var i de første instansene – som førte til at det var nesten 
umulig å stille en minister til ansvar. Det gjaldt både politisk og juridisk ansvar – men som 
Thomas har konstatert med noen eksempler, henger dette ubrytelig sammen. Hvis de første 
leddene i kjeden er svake eller ødelagt, så er det svært at opplyse om hva som har skjedd og 
derfor umulig å bedømme om noen skal stilles til ansvar, politisk eller juridisk. 

Kontrollsystemet 

Et forenklet bilde av kontrollsystemet i Norge og Danmark – som vi nå i det store og hele også 
har innført i Island med lovendringer i 2010 og 2011 - viser hvilke overinstanser vi har i vårt 
kontroll– og ansvarssystem. Man kan se på systemet som bokser eller skiver av ost, men hver 
og en har en viktig funksjon når den situasjon oppstår, at en minister blir mistenkt for en feil 
eller forsømmelse i embetet. 

Vi kan forestille oss en situasjon hvor mediene har opplyst om slikt – og spørsmålet 
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er når kontrollsystemet trår til med et «kvalitetskontroll» av ministerens handling eller ikke-
handling av en bestemt sak. Den første instansen i kontrollsystemet er faktisk mediene og 
allmennheten, de saker som ikke forsvinner i denne fasen kommer videre – og selvfølgelig 
skjer det ikke alltid i den samme rekkefølgen som vi ser her. 

For det første så har vi parlamentets ytre kontrollinstanser, ombudsmannen og 
riksrevisjonen som på et eller annet tidspunkt blir involvert i prosessen. Ofte fører disse 
instansers gransking til parlamentets nærmere gransking – men det er viktig at parlamentet 
har en formell og transparent prosess for slike saker. I Danmark har forvaltningsutvalget denne 
rollen og i Norge er det Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Ingen av Alltingets komiteer 
hadde ansvar for å forsikre at slike saker fikk en formell prosess, men ifølge arbeidsgruppens 
forslag har vi nå en kontroll- og konstitusjonskomite etter norsk forbilde. 

I Island har man, i kjølvannet av arbeidsgruppens kritikk, endret hele utvalgssystemet 
i Alltinget, med det formål at forsterke Alltingets kontrollfunksjon og blant annet å forsikre 
at det finnes prosesser i Alltinget for slike saker. Vi har nå fått en ny lovgivning om 
undersøkelseskommisjoner, og flere viktige lovendringer som skulle forsterke Alltingets 
funksjon som kontrollinstans. 

I dag ligner dette i hovedtrekk de danske og norske systemene, men likevel kan vi 
ikke påstå at selve systemet fungerer på samme måte som de norske og danske systemene. 
Systemets funksjon henger sammen med andre samfunnsmessige og politiske forutsetninger 
som innebærer både politiske og juridiske elementer. Det er sannsynligvis fornuftig å oppdele 
et stort og komplisert system for å se om det fungerer, men denne oppdelingen skjer ikke på 
grunnlag av politiske og juridiske aspekter. 

Systemet eksisterer i politiske omgivelser, og lov og andre regler må ta hensyn til 
dette. Og enten vi ser på den politiske eller juridiske siden av kontroll og ansvar, så påvirkes 
dette alltid av det samfunn det finnes i. 

Da er jeg kommet til Thomas’ tese nummer to, som lyder noenlunde slik: 
2. Kontrollsystemet virker ganske bra. Det er vanskeligere å få oversikt over ansvaret 

og om det er tilfredsstillende, særlig hvis vi snakker om ansvar, forstått slik at noen skal bli 
straffet. 

Jeg henviser til det, jeg allerede har sagt, at det er vanskelig å vurdere om 
kontrollsystemet virker i samsvar med hensikten. Jeg er tilbøyelig til å være enig med 
Thomas om dette, men jeg mener likevel at vi må gå mer i dybden for å kunne konstatere 
om vi ser scenarioet i sin helhet. Før rapporten «To Err is Human» ble offentliggjort, trodde 
vi at sikkerheten var stor i våre sykehus, og at alvorlige feil sjelden fant sted, ikke minst 
fordi virksomheten er omfattet av både grundige lov og regulativer, samt kontroll. Det viste 
seg likevel ved nærmere undersøkelse, at blant annet den store redselen for straff gjorde at 
de ansatte var tilbøyelige til å dekke over sine egne og andres feil, at de lukket øynene for 
kjensgjerningene og holdt dem innen for sykehusenes vegger. 

Det er komplisert å arbeide med mennesker på grensen mellom liv og død, og svært 
vanskelig å gjøre det i lang tid uten feiltrinn. Det samme gjelder dem som håndterer offentlig 
makt. Den er en konstant utfordring for den enkeltes dømmekraft, og det er sannsynligvis en 
enkelt sak å ta feiltrinn i denne verden, akkurat som i sykehusenes kompliserte omgivelser hvor 
en feilaktig eller lite gjennomtenkt beslutning kan ha katastrofale følger. Jeg mener vi kan lære 
av helsesystemet når vi vurderer kontroll med regjeringer, blant annet ved å se på oppgaven 
som en reformprosess men ikke en søken etter syndebukker. 

Denne type kontroll har likevel noe til felles med annen kontroll – de som skal 
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kontrolleres, klarer ofte å vri seg unna den og finne utveier for å unngå ansvar. Kontrollen 
må derfor hele tiden revideres og hvis historien kan være en pekepinn, så har de siste ca. 
hundre år vært preget av stadige forbedringer i retning mot bedre kontroll med regjeringene i 
Norden. Her kan jeg for eksempel nevne lovbestemmelser om ministerielt ansvar, forbedrede 
arbeidsvilkår for parlamentene med stadig fornyelse av kontrollredskaper, etablering og 
utvikling av uavhengige kontrollinstanser, kravet om økt gjennomsiktighet og omfattende 
informasjonsplikt til publikum og medier, aktive undersøkelseskommisjoner med tilhørende 
juridiske rammer og så videre og så videre. Denne utviklingen har i sin helhet ført til voksende 
kontroll med regjeringer, og vil sannsynligvis også fortsette med nye endringer de neste hundre 
år. 

Så er det spørsmålet om ansvar. Vi er enige om at makthaverne også skal stå ansvarlige 
for eventuell misbruk av sin makt. Dette er grunnlaget for det demokratiske system, og derfor 
kan  man ikke påstå at kontrollen virker som den skal, hvis ikke det også gjelder at med makt 
følger ansvar. Men hvis vi skal kunne kreve at noen tar ansvar for alvorlige forseelser, må vi 
også oppfordre til at man gir informasjoner om forseelsene, at de ikke blir isolert innenfor 
regjeringskontorenes vegger. Og da tror jeg at vi kan dra nytte av kvalitetskontrollens metoder. 

Jeg presiserer, at jeg ikke foreslår at man ikke straffer for forseelser begått med 
overlegg eller grov uaktsomhet; mine forutsetninger her er de nordiske realiteter, hvor 
forseelsene har ifølge Thomas vært fåtallige, formelle og trivielle. Dette kan kanskje skyldes 
kontrollsystemet, høye etiske prinsipper eller voksende profesjonalisme i politikken og dyktige 
embetsmenn. 

Det er følgelig vanskelig å trekke den konklusjon, at få straffesaker mot nordiske 
ministre er et bevis på at systemet ikke virker. Man kan faktisk også påstå det motsatte – at 
dette betyr at systemet faktisk fungerer ganske bra!

Thomas’ tredje tese handler om de politiske partiene og embetsmenn, om det faktisk 
er slik at: 

3. Profesjonalisering av de politiske partiene og faglig dyktige embetsmenn reduserer 
faren for at noen misbruker sin makt. 

Dette er virkelig en interessant teori, ikke minst det første punktet om profesjonalisering 
av de politiske partiene. Jeg er ikke i tvil om, at departementenes faglige konstruksjon fører til 
at færre feil når «hele veien» gjennom alle barrierer i systemet og blir til politiske skandaler. 
Embetsmennenes plikt er å ta vare på profesjonalismen og kontrollere politikken, de blir på 
samme måte som ministeren utsatt for voksende tilsyn og kontroll. Derfor er jeg overbevist 
om at denne faktoren gir enda en barriere i den sveitsiske ostemodellen. Hvis en minister 
planlegger å misbruke sin makt, vil vedkommende allerede i begynnelsen møte hindringer i 
form av departementets fagfolk, noe han eller hun vil ha problemer med å forsere, med mindre 
ministeren er helt bestemt i sitt forsett. 

Men jeg er ikke like overbevist om den positive innflytelsen i forhold til de politiske 
partiene. Det er i hvert fall ikke påfallende i mitt fedreland, at de politiske partiene legger stor 
vekt på god moral eller forvaltningsmessige forbedringer overfor sine politiske rekrutter. De 
legger størst vekt på retorikk, økonomi og politisk informasjon. Det finnes selvsagt unntak 
fra dette, og de politiske partiene tok noen skritt i denne retningen i forbindelse med den 
internasjonale finanskrisen. Man etablerte sannhetskommisjoner, gikk i gang med selvkritikk, 
og de politiske partiene forsøkte å gi svar på hvor de hadde feilet i opptakten til det økonomiske 
kollapset på Island. Men har man forbedret opplæringen innen de politiske partiene som følge 
av dette? 
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De politiske partiene 

Tar de politiske partiene selvkritikk? 
Det tviler jeg på, i hvert fall når det gjelder Island. Og det er trist, fordi de politiske 

partiene har et stort ansvar i denne sammenheng. 
Det er i politisk debatt  ikke noen tegn på en mer oppbyggelig eller faglig debatt som 

kunne øke tilliten til politikerne og dermed parlamentet. Dette er i hvert fall det jeg ser fra 
islandsk realitet, det ville være interessant at høre hva kolleger fra andre land synes om dette. 

Og da kommer vi til tese nr. 4 som lyder slik: 
4. Vi må motarbeide det problem som forakt mot politikere og forsvinnende tillit til 

samfunnets institusjoner er – og det er kanskje en del av dette arbeidet å understreke ansvaret. 
Her trekkes frem en interessant men svært komplisert problematikk. Forakt mot 

politikere, samt manglende tillit til både dem og samfunnets grunnleggende institusjoner er 
en svært alvorlig situasjon i et demokratisk samfunn. Hvis kundene hadde like lite tillit til et 
privat selskap som det islandske parlamentet har (10 % av befolkningen hadde tillit til Alltinget 
i 2012, mens 83 % hadde tillit til politiet), hadde man for lengst byttet styre og ledelse og satt 
betydelige beløp i både det å analysere årsakene til det dårlige rykte og etablering av et bedre 
image. Dessverre skjer ingenting i den retning i Alltinget – og det vil ta lang tid å gjenreise 
allmennhetens tillit. Dette problemet er i tillegg en ond sirkel, for manglende tillit gjør at det 
blir stadig vanskeligere å få de første klasses parlamentarikere som en slik oppbygging krever. 
Mange vegrer seg for å bli en del av en yrkesgruppe med mildest sagt svært begrenset respekt. 
Det er følgelig også fare for at problemet bare vil øke etterhvert. 

Men hvorfra kommer dette voksende mistillit? Har det noe med politikerne selv å 
gjøre eller den diskurs som kjennetegner politikken? Eller nyter Alltinget som institusjon 
simpelthen ikke stor nok respekt i offentlighetens bevissthet? Dreier dette seg kanskje faktisk 
om selve demokratiet og om at allmennheten kanskje ikke mener at Alltinget er en god tjener 
for dette politiske system? 

Dette er i alle fall en svært komplisert politisk parameter, som kanskje delvis kan 
forklares med interaksjonen mellom makt og ansvar, og hvordan offentligheten opplever den. 
Jeg mener imidlertid, at en mengde andre faktorer er forklaringen på den voksende mistillit 
overfor de nasjonale parlamenter. En av disse faktorer er økt allmennutdanning, som fører til 
økte krav om faglig ledelse og metoder ved beslutningstaking. De nasjonale parlamentene må, 
på lik linje med andre institusjoner og selskaper, gjøre seg flid med slike oppgaver og benytte 
moderne metoder i sitt arbeid, noe jeg tillater meg å tvile på at alltid er tilfellet. 

Det er i tillegg ganske tydelig at det bilde, offentligheten får av arbeidet i de nasjonale 
parlamentene, kan være nokså forvrengt. Jeg kjenner det personlig fra mine erfaringer som 
parlamentariker igjennom ti år, at offentligheten vet svært lite om de viktigste oppgavene i 
Alltinget. Sannsynligvis ser ingen på det som sin oppgave å formidle de gode nyheter fra det 
parlamentariske arbeidet til mediene og å ta vare på renommeet til de nasjonale parlamenter 
– noe ikke ett eneste privat selskap forsømmer i det moderne samfunnet. Det parlamentariske 
image bygger tvert imot på krangel og kverulering i plenum, noe som slett ikke er den riktige 
måten å gjenreise Alltingets gode renomme. 

De teorier, Thomas presenterer i sitt foredrag, legger alle vekt på hvor viktig det er 
at den teoretiske drøftelse av statsforfatningsretten bygger på samfunnets realiteter til enhver 
tid. De faktorer vi må ha i tankene ved utviklingen av retten er for eksempel den generelle 
samfunnsmessige utvikling, hvordan de politiske partier arbeider, mediene og ikke minst de 
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muligheter og den utrustning folk flest har for å utforme sine meninger. Vi jurister kunne i den 
sammenheng kanskje dra fordel av andre disipliners metoder for å få et bedre tak på emnet enn 
vi hittil har gjort. 

Takk for oppmerksomheten – jeg gleder meg til diskusjonen her etterpå.

***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved debattlederen, f.d. ordförande i Högsta förvalt- 
ningsdomstolen Sten Heckscher, Sverige:  

Mötet var välbesökt och lokalen överfull.
Referenten och koreferenten höll tiderna för sina inledande anmärkningar vilket 

gjorde det möjligt för många att delta i debatten.
Diskussionen kom främst att handla om referentens kraftfulla ifrågasättande av 

den gängse distinktionen mellan juridiskt och politiskt ansvar. De flesta delade referentens 
uppfattning, men några tyckte att han drev sin tes lite väl långt och att distinktionen kunde ha 
ett visst berättigande. Bl.a. påpekades att politiken har sina former och juridiken sina, och att 
former är viktiga.

Själva kontrollen av politikerna tycktes fungera väl i de nordiska länderna. Ett viktigt 
skäl till det är att våra samhällen och deras system är transparanta.

Några inlägg tog upp referentens intressanta tanke att politikers professionalisering 
troligen minskar risken för missgrepp och att tjänstemännens inflytande är disciplinerande. På 
dessa punkter föreföll situationen variera mellan länderna.

Åtskilliga inlägg handlade om konsekvenserna av olämpliga beteenden. Referenten 
intog här en sträng hållning. Men är det enda sättet för en politiker att ta ansvar för sina felsteg 
att lämna sin befattning? Några föreslog att det ibland kunde räcka att erkänna sina missgrepp 
och att sedan gå vidare, att alltså göra en s.k. pudel.


