4. BETÆNKNING
FRA

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN
AF 1946

INDHOLDSFORTEGNELSE
I. Kommissionens arbejde siden afgivelsen af 3. betænkning
I I. Betænkning vedr. vejvæsenets forhold

III.

9
11

1. Spørgsmål vedr. vejlovgivningen
a. Klassifikation af landets veje, vejnævn og vejdirektorat
b. Administration af vejene
c. Ekspropriations- og taksationsbestemmelserne
d. Vejmyndighedernes kompetence i forhold til andre offentlige myndigheder
1. Naturfredningslovgivningen
2. Fredskovlovgivningen
3. Byplanlovgivningen
e. Sagfordelingen af vejspørgsmål

13
15
17
20
23
24
24
25
27

2. Forretningsgangen ved vejarbejders iværksættelse med tilskud fra vejfondene eller beskæftigelsesfonden
a. Vejfondsarbejder

29
29

b. Beskæftigelsesarbejder

29

3. Forskellige revisionsspørgsmål

32

4. Spørgsmål vedr. omnibus- og fragtmandskorsel

32

Betænkning vedr. en amtsarkitektordning

37

I. Indledning
II. Den bestående ordning. Mulighederne for decentralisering. Amtsarkitekternes opgaver
A. Byggestøttelovgivningen
1. Almindeligt boligbyggeri m. v
2. Landarbejderboliger

38
41
41
41
45

B. Byggelovgivningen

47

C. Byplanlovgivningen

48

D. Fordeling af materialer til byggeri

53

E. Opførelse af statsbygninger og vedligeholdelse af sådanne

55

F. Kommunalt skolebyggeri

61

G. Kirkegårde og præstegårde

61

H. Aldersrenteboliger

62

1. Andre opgaver

63

K. Lejelovgivningen

64

III. Amtsarkitekternes område og tjenstlige stilling

66

1
IV. De okonomiske virkninger
A. Udgifterne
B. Besparelser

67
69

1. Byggestøttelovgivningen
2. Byggelovgivningen
3. Byplanlovgivningen

69
70
70

4. Tilsyn med statsbygninger og projektering m. v. af sådanne
5. De kgl. bygningsinspektorer

70
70

(i. Præstegårde

71

V. Boligministeriets almindelige bemærkninger
VI. Konklusion
I. Byggestøttelovgivningen

Bilag

67

72
73
73

2. Byggelovgivningen

74

3. Byplanlovgivningen

74

4.

74

Fordeling af materialer til byggeri

5. Opforelse af starsbygninger og vedligeholdelse af sådanne

74

6.

Kommunalt skolebyggeri

74

7.

Kirkebygninger og præstegårde

75

5. Sundhedsvæsenet

75

9. Andre forhold

75

I. Skrivelse af 2. oktober 1947 fra amts- og kommuneudvalget til fosyningsministeriet

76

2. Skrivelse af 10. oktober 1947 fra amts- og kommuneudvalget ti! forsyningsministeriet

77

3. Skrivelse af 17. januar 1948 fra ministeriet for byggeri og boligvæsen angående
oprettelse af 4 midlertidige afdelingskontorer

78

4. Skrivelse af 28. januar 1948 fra amts- og kommuneudvalget til formanden for
forvaltningskommissionen

82

5. Uddrag af 3. hovedrevisorats skrivelse af 31. marts 1933 til indenrigsministeriet

84

(i.
7.
s.
9.

L'ddrag af betænkning afgivet af det af indenrigsministeriet den 19. juni 1924
nedsatte udvalg angående statens bygningsvæsen

87

Uddrag af betænkning afgivet af underudvalget i det af indenrigsministeriet den
19. juni 1924 nedsatte udvalg angående statens bygningsvæsen

89

L'ddrag af den af statens bygningsråd i henhold til § 2 i lov nr. 52 af 14. marts
1931 om statens bygningsvæsen afgivne betænkning

93

Skrivelse af it. maj 1947 fra de kgl. bygningsinspektorer (angående kyndigt bygningsmæssigt tilsyn med den almindelige vedligeholdelse af landets kirker)

94

10.

Skrivelse af 21. april 1948 fra kirkeministeriet til formanden for det af forvaltningskommissionen nedsatte amtsudvalg
i !. Skrivelse af 8.oktober 1948 fra ministeriet for byggeri og boligvæsen til forvaltningskommissionen
IV. Betænkning vedr. forhold i undervisningsministeriets 1. departement

96
99
103

A. Lurerens ansættelse og afskedigelse

104

li. Skoleplaner m. v. fer skoler på landet

105

C. Skolefondenes regnskabsvæsen og skoleudgifternes fordeling

110

1). Andre sporgsmål

118

5
Bilag 12. Beregning af den procentvise fordeling af grundløn og almindelige pensionsgivende tillæg mellem stat, skolefond og kommuner
— 13. Københavns amts skolefonds regnskabstal 1946—47
—

14. Beregning af den økonomiske betydning af de fremsatte forslag til ændringer i
fordelingen af udgifterne til lærerlønningerne på grundlag af Bornholms amts
skolefonds regnskab for 1946—47

121
123

124

— 15. Do. for Viborg amt 1946—47

125

—

126

16. Do. for Hjørring amt 1946—47

— 17. Do. for de bornholmske købstæder 1946—47

127

— 18. Do. for Frederiksberg kommune 1946—47

128

— 19. Do. for Skive 1946—47 og Viborg 1946—47

129

- 20. Do. for Skagen købstad og Brønderslev købstad juli kvartal 1948

130

V. Betænkning vedrørende forholdet mellem statens revision og administration

131

Bilag 21. Skrivelse af 4. november 1947 fra statsregnskabsrådet til forvaltningskommissionen

137

— 22. Forslag til ændring af lov nr. 77 af 31. marts 1926 om statens regnskabsvæsen og
revision, jfr. bilag 21

138

23. Bemærkninger til dette forslag

139

VI. Betænkning vedr. elektricitetsrådets tilsynsarbejde

141

VII. Kommissionens udtalelser vedr. de i nærværende betænkning vedføjede indstillinger m. v.

142

Bilag 24. Indstilling nr. VII fra det under 1947 nedsatte udvalg vedr. rigspolitiets forhold

144

1. Politiets øverste ledelse
II. Politiets fremtidige normering (politistyrkens størrelse)
A. Ordenspolitiets nuværende styrke
B. Kriminalpolitiets normerede styrke
III. Politiets særlige tillægsordning m. v

144
152
153
155
156

Underbilag 1.

Ekstraktafskrift af betænkning afgivet i 1926 af den ved justitsministeriets
skrivelse af 19. juni 1925 nedsatte kommission til overvejelse af, hvorvidt
der er grund til at ændre den bestående ordning af landets politi

157

2.

Ekstraktafskrift af betænkning afgivet i 1933 af det af justitsministeriet
den 18. juni 1931 nedsatte udvalg angående et udvidet samarbejde mellem
politikredsene

161

3. Memorandum vedrørende politistyrkens størrelse

162

4. Oversigt over den nuværende normerede politistyrkes fordeling

167

5. Normativer pr. 1. april

173

6. Ordenspolitiets anholdelser

175

7. Udkast til normativ

176

8. Politiinspektør von Magius' skrivelse af 16. december 1947 vedrørende konstitutioner indenfor kriminalpolitiet

179

9. Indstilling fra det af forvaltningskommissionens udvalg angående rigspolitiets forhold nedsatte udvalg vedrørende politiets særlige tillægsordning m. v

182

6
A. Opdagertillægget ; rådighedstillægget og civiltillægget
1. Tillægsordningen

182
182

2. De enkelte tillæg

183

3. Tillæggenes dyrtidsregulering
4-. Udvalgets indstilling med hensyn til tillægsordninuen

] 8(5
187

B. Politikassetilskud til diæter for elever på politiskolen
(Kommissionens udtalelse til den som bilag 24 optagne indstilling findes side 142).

180

Bilag 2~>.

191

Forvaltningsnævnets indstilling vedr. rapport nr. 3 om byggenavnet

A. Per.-..malets støirelse

191

B. Sekretærerne

192

liappori ur. 3 om byggenævnet

193

I. I udledning
II.
III.

193

Kontorets nuværende organisation

193

Forslag til ændring af organisationen

19.1

IV. Specielle forhold og forslag til ændringer

198

Y. 1 tesumé over forslag og fordele

201

Underbilag .10. Nuværende organisation og arbejdsdeling

203

11. Oversigt over personale og lønninger pr. april 1948
] 2.

207

Skrivelse af 7. juli 1948 fra civilingeniør Helge Alexander og arkitekt Mogens
Black-Petersen til forvaltningsnævnets sekretariat

13. Forslag til ny organisation og arbejdsdeling

208
210

( Kommissionens udtalelse til den som bilag 25 optagne indstilling findes side 143).
Bilag 2(5.

Forvaltningsnævnets indstilling vedr.

finanshovedkassen

213

(Kommissionens udtalelse til den som bilag 26 optagne indstilling findes side 143).
Bilag 27. Forvaltningsn;vvnets indstilling vedr. luftfartsvæsenet
1. Kobenhavns lufthavn

218
218

A. Havnechefen

219

B. Sekretariatet

219

( . Havnetjenesteti

221

I. Lederen af havnetjenesten
IL

222

Havnekontoret

222

III. Ordentjenesten

223

1. Havnebetjentsektionen
2.

224
Rengøringssektionen

1 V. Landbrugsafdelingen

225
22(5

V. Telefonomstillingsbordet

227

1). Teknisk tjeneste

227

E.. Beiegningsafdelingen

230

F.

Materialforvaltningen

231.

G.. Forrentning og afskrivning

231

H. Rundvisningen

232

7
I. Forslag til ændret organisation af Københavns lufthavns administration
II. Aalborg lufthavn

234
237

(Kommissionens udtalelse til den som bilag 27 optagne indstilling findes side 143).
Bilag 28. Meddelelse fra forvaltningsnævnet angående kontrol med måle- og vejeredskaber

239

(Kommissionens udtalelse til den som bilag 28 optagne meddelelse findes side 143).
Bilag 29. Meddelelse fra forvaltningsnævnet angående justitsministeriets motorsagkyndiges
kontor i København

244

(Kommissionens udtalelse til den som bilag 29 optagne meddelelse findes side 143).
Bilag 30. Indstilling til forvaltningskommissionen angående den administrative boringspraksis
24.")
(Kommissionens udtalelse til den som bilag 30 optagne indstilling findes side 143).

I. Kommissionens arbejde siden afgivelsen af 3. betænkning.
I skrivelse af 29. september 1948 meddelte statsministeren, at finansminister
H. C. Hansen havde fremsat ønske om at fratræde stillingen som formand for og medlem
af kommissionen, og at dette ønske var imødekommet. Samtidig beskikkedes kommissionens næstformand, departementschef K. H. Kofoed som kommissionens formand og direktør V. Villadsen til næstformand for kommissionen.
I skrivelse af 15. november 1948 beskikkede finansministeren amtmand P .C. von
Stemann som medlem af kommissionen.
Siden kommissionen afgav sin 3. betænkning (den 18. juni 1948), har enkelte af udvalgene afsluttet deres arbejde med visse af de til deres behandling henførte sagsområder.
Om et enkelt af disse, nemlig vejvæsenets forhold, har man allerede den 29. september
d. å. afgivet betænkning til trafikministeriet og til oSentligheden, idet man var bekendt
med, at der i nævnte ministerium var overvejelser i gang med hensyn til reformer af
vejlovgivningen og vej administrationen. Kommissionens indstilling er optaget som afsnit
II i nærværende betænkning.
I skrivelse af 15. marts 1948 har forvaltningsnævntets sekretariat henledt finansministeriets opmærksomhed på, at der syntes at være et misforhold mellem størrelsen af
forskellige havneafgifter i Københavns lufthavn og de afgifter, som var gældende for de
svenske lufthavne, særlig lufthavnen i Stockholm. Gennemførelsen af de svenske takster
for landingsbelysning og opholdsafgift ville medføre en årlig merindtægt på ca. 130 000 kr.,
når der regnedes med en beflyvning svarende til det sidste halvårs. Kommissionen har
nu fra finansministeriet modtaget meddelelse om, at henstillingen, der fra nævnte ministerium er gået videre til ministeriet for offentlige arbejder, foreløbig er resulteret i udstedelsen af et nyt takstregulativ pr. 1. oktober 1948, der i hovedtrækkene går ud på
følgende:
1) Landingsafgifterne opkræves som hidtil efter de samme regler som i de øvrige skandinaviske lande,
2) Belysningsafgiften beregnes under hensyn til, at nye belysningsanlæg nu tages i
brug, på basis af største tilladte fuldvægt, og er iøvrigt forhøjet således, at der er
dækning for drift, forrentning samt afskrivning af disse nye anlæg,
3) Hangarafgiften, bortset fra de med Det Danske Luftfartselskab indgåede faste lejemål om hangarer, er forhøjet med 33 pct.
4) Der er foretaget en til den almindelige prisstigning svarende forhøjelse af opholdsafgiften.
Det er hensigten, at takstspørgsmålet vil blive taget op til fornyet overvejelse,
når lufthavnens nye hangarer tages i brug, antagelig i begyndelsen af 1949.
>
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[ skrivelse af 26. november 1948 har forvaltningsnævnet efter indstilling af sekretariatet henledt finansministeriets opmærksomhed på, at de afgifter, der opkræves af
skibstilsynet til dækning af dettes udgifter, kun udgør ca. 10 pct. af, hvad de med tilsynets virksomhed forbundne omkostninger andrager. Da nævnet er af den opfattelse, at
udgifterne ved den egentlige tilsynsvirksomhed principielt bør svare til den afgift, der opkræves, har man henstillet til finansministeriet ved forhandling med handelsministeriet
at søge lovhjemmel til de omhandlede afgifters forhøjelse.
Finansministeriet har meddelt kommissionen, at man har henledt de forskellige
ministeriers opmærksomhed på de forslag om ændringer i disses forretningsområde, der
er stillet af forvaltningskommissionen, med en henstilling om, at der træffes foranstaltning til forslagenes gennemførelse. Finansministeriet har i de omhandlede skrivelser tilføjet, at for sa vidt pågældende ministerium ikke mener at kunne tiltræde kommissionens
forslag, må dette under nærmere motivering meddeles finansministeriet.

II. Betænkning vedr. vejvæsenets forhold.
I sit møde den 28. august 1947 besluttede det af forvaltningskommissionen af
1946 nedsatte udvalg til undersøgelse af spørgsmålet om decentralisering af den centrale
administration (udvalg 7) at nedsætte en række arbejdsudvalg til behandling af de
spørgsmål, der henhører under udvalgets arbejdsområde. Der nedsattes udvalg for de
områder, der henhører under amtskontorerne, amtstuerne, politi- og retskontorerne og
de kommunale kontorer. Endelig nedsattes et 5. arbejdsudvalg, der skulle behandle de
opgaver, der faldt udenfor de fornævnte 4 områder; udvalget var sammensat således:
Departementschef Kofoed (formand), kontorchef Clausen, økonomidirektør Koed, kommunaldirektør Hans Nielsen og amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef N. T hor sen
er udvalgets sekretær.
Som led i sit arbejde har arbejdsudvalget foretaget en gennemgang af vejvæsenets
forhold og forskellige i tilknytning hertil opståede spørgsmål. Der har herunder været
forhandlet med repræsentanter for ministeriet for offentlige arbejder, ministeriet for byggeri
og boligvæsen, justitsministeriet, landbrugsministeriet og statsministeriet, ligesom man har
drøftet forskellige revisionsspørgsmål med chefen for finansministeriets 2. hovedrevisorat.
Et udkast til betænkning vedrørende de omhandlede forhold er — efter at have været
behandlet i udvalg 7 — fremsendt til kommissionen, som efter stedfunden drøftelse herefter skal udtale følgende:
Ifølge forordningen af 13. december 1793 var bestyrelsen af landevejene henlagt
under amtstuerne, idet dog anlæg af hovedlandeveje blev udført ved statens foranstaltning og delvis på dennes bekostning. Vedligeholdelsen påhvilede amterne og udførtes
af disse, men efterhånden overgik dog vedligeholdelsen af en del hovedlandeveje til staten
i samarbejde med amterne. Statens interesse i hovedlandevejene hidrørte fra, at disse
var den tids eneste landværts forbindelsesårer mellem de forskellige provinser. Omkring
midten af det 19. århundrede påbegyndtes imidlertid anlæg af jernbaner, og dette trafikmiddel gennemgik hurtigt en sådan udvikling, at hovedlandevejene mistede deres hidtidige landstrafikale betydning. Konsekvensen heraf blev draget i vejloven af 21. juni
1867; ved denne overdroges administrationen af samtlige landeveje til amtsrådene, der
tillige overtog alle udgifter ved udbygning og vedligeholdelse af disse veje. Efter vejloven
skal der dog fra statens side føres et vist tilsyn med landevejenes vedligeholdelse, og til
anlæg af nye landeveje eller ændring af de eksisterende landevejes retning eller bredde
udkræves samtykke fra ministeriet for offentlige arbejder.
Til på ministeriets vegne at føre tilsyn med vedligeholdelsen og til at virke som
konsulent ved nyanlæg og ændringer af landevejene ansattes en honorarlønnet overvejinspektør.
Efter den første verdenskrig blev anvendelsen af motorkøretøjer som trafikmidler mere udbredt, og denne udvikling fortsattes i stigende tempo i den efterfølgende
tid. Herved steg landevejenes betydning i fjerntrafikken meget stærkt, og kravet om ensartede og gode veje meldte sig med stor styrke.
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Vejloven af 1867 gav imidlertid ikke noget særlig godt grundlag for gennemførelsen af disse krav fra statens side; såvel i teknisk som økonomisk henseende var det
amtsrådene, der skulle tage initiativet til en udbygning og forbedring af landevejene.
Da man således næppe kunne forvente, at de forskellige amtskommuner skulle anlægge
ensartede synspunkter med hensyn til afmærkning af de eksisterende landeveje samt
udbygning og nyanlæg af veje, og da disse arbejder derhos var forbundet med udgifter
af en sådan størrelse, at det hverken kunne anses for økonomisk muligt eller forsvarligt
at pålægge amtskommunerne disse, meldte der sig for staten i forhold til vejvæsenet
to meget vigtige opgaver at løse. For det første skulle der gennemføres en ordning, der gjorde
det muligt under passende hensyntagen til de eksisterende forhold, herunder navnlig
den historiske udvikling, kommunernes selvstændighed og vejenes betydning i trafikken,
administrativt at sikre etablering, vedligeholdelse og udbygning af et så ensartet og hensigtsmæssigt som muligt anlagt vejnet, og for det andet skulle der skaffes de hertil fornødne midler. Hertil kom, at de hidtidige biveje fik større betydning for såvel den gennemgående som den lokale trafik, og da disses anlæg og vedligeholdelse kun påhvilede sognekommunerne, hvis økonomiske evne til at bære de med den nye udvikling stærkt voksende
krav var for ringe, opstod for bivejenes vedkommende et nogenlunde tilsvarende problem.
Også for byernes gade- og vejnet rejste den stigende automobilfærdsel tilsvarende problemer både med hensyn til gennemgående færdsel og trafikken indenfor byområdet.
Opgaven med at tilvejebringe de fornødne midler løstes først. Ved en række love,
navnlig lov rir. 143 af 1. juli 1927, indførtes visse afgifter på motorkøretøjer m. v., hvilke
afgifter dels tilfaldt kommunerne direkte til udgifter ved vejarbejder, dels indgik i en
vejfond under ministeriet til anvendelse ved særlige vejarbejder. Denne lovgivning blev
videreført og udvidet gennem de følgende år, og i 1937 oprettedes i ministeriet et vejkontor med den hovedopgave at varetage fordelingen og administrationen af de til rådighed for ministeren stillede motorafgifter. En meget væsentlig del af udgifterne ved vejnettets vedligeholdelse og udbygning er afholdt af de samlede motorafgifter — i finansårene 1933-34—1937-38 dækkedes således ca. 70 pct. af amtskommunernes udgifter til
vejvæsenet gennem tilskud af motorafgifterne. I finansårene 1937- 38, 1938—39 og 1939
40 udgjorde de til vejformål bestemte motorafgifter henholdsvis ca. 64,5, 70,8 og 76,6
mill. kr. L besættelsesårene, da motorafgifterne svigtede, stillede staten til afhjælpning
af de dermed også i beskæftigelsesmæssig henseende opståede vanskeligheder betydelige
beløb til rådighed for kommunerne efter nærmere fastsatte tilbagebetalingsregler. Det skal
tilføjes, at motorafgifternes andel i amtskommunernes vejudgifter i de senere år har været
procentvis væsentlig lavere end angivet i foranstående tal.
Med hensyn til vejnettets udbygning og vedligeholdelse bemærkes, at der gennem
de ydede tilskud er bidraget afgørende til at råde bod på tilstedeværende trafikale mangler,
men at der samtidig har vist sig visse ulemper i den administrative ordning, således at
det har været naturligt at søge gennemført ændringer i den gældende vejlovgivning. T
1933 nedsattes derfor et udvalg af ministeriet med den opgave at fremkomme med forslag
til en ny vejlov, men udvalget nåede ikke at afgive nogen officiel betænkning. I 1940
nedsatte ministeriet et nyt udvalg — trafikministeriets vejudvalg af 1940. Dette udvalg
afgav betænkning i december 1941, indeholdende forslag til lov om vejvæsenet, forslag
til lov om oprettelse af et vej departement og et vejråd m. v., forslag til lov om ændring
af motorafgiftsloven m. v. og forslag til lov om ændring af lov nr. 158 af 13. april 1938
om snekastning. På grundlag af denne udvalgsbetænkning, som i høj grad bygger på det
af udvalget af 1933 udførte arbejde, fremsatte ministeren for offentlige arbejder i 1942
i folketinget fire lovforslag, i det store og hele svarende til de fornævnte. På de ikke helt
få punkter, hvor udvalget havde delt sig i et flertal og et eller flere mindretal, var de mini-
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sterielle lovforslag i de fleste tilfælde i overensstemmelse med flertalsindstillingen. Forslagene kom til 1. behandling i folketinget, men nåede ikke at blive gennemført. De senere
regeringer har ikke stillet forslag om ændringer i vejlovgivningen, bl. a. under hensyn til
den i 1947 nedsatte kommission angående motorafgifterne. Grundlaget for administrationen af de danske veje er således fortsat vejloven af 1867.
Kommissionen har ikke ment sig kompetent til at behandle spørgsmål, der vedrører vejvæsenets tekniske forhold. Den har — bortset fra selve vejlovgivningen — alene
beskæftiget sig med administrative spørgsmål indenfor vejvæsenets område, idet man dog
har ment tillige at måtte behandle visse forhold vedrørende omnibus- og fragtmandskørsel, der har tilknytning til hovedemnet. Hvad angår selve vejlovgivningen, har kommissionen ment at måtte indskrænke sig til at behandle og tage stilling til visse principielle hovedspørgsmål, der angår decentralisation o,g forenkling, medens man iøvrigt
ikke har forsøgt at gå nærmere ind på lovgivningens forskellige regler. Kommissionens
arbejdsområde kan herefter angives således:
1. Spørgsmål vedrørende vejlovgivningen.
2. Forretningsgangen ved vejarbejders iværksættelse med tilskud fra vejfondene eller
beskæftigelsesfonden.
3. Forskellige revisionsspørgsmål.
4. Spørgsmål vedrørende omnibus- og fragtmandskørsel.
1. Spørgsmål vedrørende vejlovgivningen.
Kommissionen har gennemgået de på rigsdagen fremsatte forslag til lov om vejvæsenet og til lov om oprettelse af et vej departement og et vej nævn m. v., ligesom man har
gjort sig bekendt med den til grund for disse forslag liggende udvalgsbetænkning. Endvidere har kommissionen gennemgået de af amtsrådsforeningen til disse forslag fremsatte
bemærkninger. — En repræsentant fra ministeriet for offentlige arbejder har deltaget i
kommissionens drøftelser. Det er herunder oplyst, at det næppe kan forventes, at ministeriet søger forslaget om oprettelse af et vej departement m. v. genfremsat, men at man
fra dette forslag ønsker bestemmelserne om, at ministeren for offentlige arbejder har
den øverste administrative myndighed vedrørende landets vejvæsen, og om oprettelse
af et vej nævn overført og optaget i forslaget til lov om vejvæsenet. Kommissionen, der
ikke har noget at indvende mod de pågældende bestemmelser, bortset fra spørgsmålet
om vej nævntes sammensætning, jfr. nedenfor, skal derfor indskrænke sig til at udtale
følgende til forslaget om et vej departement:
Det ville være i strid med de synspunkter, som hidtil har været bestemmende
for afgørelsen af, hvorvidt et centraladministrativt organ skal oprettes som departement
eller som direktorat, om man til at løse de her omhandlede opgaver oprettede et departement. Det ville også gå imod de af nærværende kommission f. eks. i forbindelse med forslaget om en ændret ordning af statens hospitalsvæsen optrukne retningslinier for arbejdsdelingen mellem departementer og direktorater, om vejvæsenets centralstyre blev henlagt
til et departement i stedet for et direktorat. Der er her for en væsentlig del tale om tekniske anliggender, hvis administration rettelig hører hjemme i et direktorat.
Den omstændighed, at direktoratets ressort også vil komme til at omfatte et
ikke ringe antal sager af juridisk og almindelig administrativ karakter, ændrer ikke kommissionens indstilling i spørgsmålet: Departement eller direktorat; man skal i så henseende
henvise til, at nævnte forhold også gør sig gældende i en række andre af statens direktorater.
Kommissionen skal derfor henstille, at man ved gennemførelsen af en revision af den
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gældende vejlovgivning med de deraf følgende ændringer af vej administrationens centra 1styre, ophæver det hidtidige vejkontor i ministeriet for offentlige arbejders departement,
samt det nuværende overvej inspektorat og i stedet opretter et vejdirektorat. Det kræver
ikke en speciel lov, men kan gennemføres ved bestemmelse på normeringslov, eventuelt
ved et tillagg til den gældende tjenestemandslov.
Hvad forholdet mellem departementet i ministeriet og det eventuelle direktorat
for vejvæsenets administration angår, er det overfor kommissionen oplyst, at ministeriet
ikke ønsker chefen for et sådant direktorat tilllagt direkte referat til ministeren men stillet
direkte under departementschefen. Det er imidlertid kommissionens opfattelse, at det
vil være naturligt og stemmende med de principper, som forvaltningskommissionen har
gjort sig til talsmand for, bl. a. ved betænkningen om et hospitalsdirektorat, om chefen
for direktoratet blev stillet på samme måde som fængselsdirektøren, direktøren for sindssygevæsenet m. il., nemlig med direkte referat til ministeren. Man skal i så henseende
henvise til de synspunkter, som kommissionen har gjort gældende i indstillingen i 3. betænkning vedrorende chefen for det foreslåede direktorat for statens hospitalsvæsen.
Det forekommer kommissionen, at der i det store og hele må kunne gøres de samme betragt
ninger gældende, når talen er om vejdirektoratet. Der må selvfølgelig finde et snævert
samarbejde sted mellem vejdirektoratets chef og chefen for departementet i ministeriet
for offentlige arbejder, men dette må kunne tilvejebringes, uden at vejdirektoratet placeres som en institution under departementet, en placering, der vil kunne give anledning
til en dobbeltbehandling af sagerne og en forsinkelse af disses afgørelse, som det vil være
meget ønskeligt at undgå.
Efter oprettelsen af et vejdirektorat i overensstemmelse med de foran angivne
hovedlinier bor der efter kommissionens mening etableres fælles avancement mellem
ministeriets departement og vejdirektoratet. Derved skaber man de bedste muligheder
for at knytte velkvalificeret personale til såvel departementet som direktoratet, og man
tilvejebringer de nødvendige forudsætninger for at give personalet en alsidig uddannelse.
Med foranstående bemærkninger tager man ikke sigte på det tekniske personale, der
af arbejdsmæssige grunde bør knyttes til vejdirektoratet. Udtalelsen sigter fortrinsvis
på de tjenestema>nd, der har juridisk eller nationaløkonomisk uddannelse.
Kommissionen ønsker iøvrigt at gøre opmaxrksom på, at selv om en gennemgribende revision af vejlovgivningen skulle blive stillet noget i bero, vil det være nieget ønskeligt, at der finder en omorganisation sted af administrativ karakter med hensyn til vejsagernes behandling. Der finder efter det for kommissionen oplyste for tiden i ret stor
udstrækning dobbeltbehandling sted af sager i overvej inspektoratet og ministeriets vejkontor. I begge organer er der for tiden tilknyttet teknikere. Kommissionen skal derfor
henstille, at der uden hensyn til den forannævnte lovrevision foretages en samling af de
administrative funktioner, der nu er fordelt mellem overvej inspektoratet og vejkontoret,
således at disse institutioner nedlægges, og at der i stedet oprettes et vejdirektorat i størrelse og karakter afpasset efter de opgaver, som vejadministrationens særlige krav stiller,
jfr. kommissionens foranstående forslag herom.
Der er i kommissionen enighed om, at en revision af vejlovgivningen er en opgave,
der snarest bor søges løst. Dette ligger formentlig alene deri, at den nugældende lov pa
dette område stammer fra 1867, og at der siden da er foregået en betydningsfuld udvikling i og forandring af de forhold, der var bestemmende ved lovens gi velse. Kommissionen er ligeledes indforstået med, at der bør tilstræbes en sådan ordning af vejvæsenets
administration, at de krav, der fra samfundets side med rette kan stilles om ensartetheden
i udbygning af veje, der har betydning for den gennemgående trafik, kan ske fyldest.
Ligeledes må statens tarv i henseende til indseende med planlægning og udførelse af vej-
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anlæg samt investeringer i disse varetages på tilfredsstillende måde. Endelig må der såvel
af historisk bestemte årsager og lokale hensyn som på grund af de hermed forbundne
administrative fordele tages det fornødne hensyn til kommunernes selvstændighed og
selvstyre. Det bør navnlig her påses, at man ikke uden tvingende nødvendighed henlægger
beføjelser fra stedlige organer til centrale myndigheder, hvorved bemærkes, at den hidtidige lovgivning på dette område netop har bygget på decentralisation. Kommissionen
har derfor navnlig interesseret sig for spørgsmålet om fastlæggelsen af grænserne mellem
den centrale og de lokale myndigheders magtområde og for de foranstaltninger, der i
tilfælde af henlæggelse af myndighed fra lokale til centrale organer bør træffes til beskyttelse af de stedlige interesser.
Det er kommissionens opfattelse, at den egentlige administration af vejene er et
anliggende, der i udpræget grad er egnet til at behandles af stedlige myndigheder, og der
er i det af kommissionen gennemgåede materiale da også almindeligt givet udtryk herfor.
Denne administration må imidlertid foregå efter visse fælles og ensartede retningslinier,
der bør fastlægges af centralmyndigheden og opretholdes gennem et passende tilsyn.
Gennem centralmyndigheden må der bl. a. være mulighed for afgørelse af tvistespørgsmål mellem ligestillede parter, f. eks. to amtskommuner, og på tilsvarende vis bør det
sikres, at eventuelle uoverensstemmelser mellem central- og lokalmyndighed kan afgøres
på hensigtsmæssig måde, i visse i vejloven nærmere fastsatte tilfælde, gennem et særligt
dertil oprettet organ.
Det førnævnte forslag om oprettelse af et vej departement m. v. var efter kommissionens opfattelse lidet heldigt udformet, idet det frembød en efter forholdene noget
overdrevet centraliseringstendens. De to bestemmelser, som ministeriet ønsker at overføre til vejloven, forekommer imidlertid rimelige. Den ene fastslår, svarende til bestemmelsen i den nuværende vejlov, at ministeren for offentlige arbejder har den øverste administrative myndighed over landets vejvæsen og kan afgøre klager over og meningsforskelligheder mellem kommuner, medmindre loven siger andet. Den anden omhandler
nedsættelsen af et vej nævn, der i forslaget til vejloven tillægges forskellige beføjelser.
De bestemmelser i vejlovforslaget og dermed i forbindelse stående spørgsmål,
som kommissionen særlig har drøftet, er følgende:
a) Klassifikation af landets veje §§ 5—10, herunder bestemmelserne om nedsættelse
af et vej nævn og et vejråd.
b) Administrati n af vejene §§ 4 og 15—17.
c) Ekspropriations- og taksationsbestemmelserne §§ 22—24.
d) Vejmyndighedernes kompetence i forhold til andre offentlige myndigheder.
e) Sagfordelingen af vejspørgsmål mellem ministeriet for offentlige arbejder og justitsministeriet.
ad n. Klassifikation af landets veje, vejnævn og vejdirektorat.

Efter forslaget foretages klassifikationen af vejene af ministeren på grundlag af de
forslaget vedføjede kort og efter forhandling med de respektive kommunalbestyrelser.
Senere forandringer og nyoptagelser foretages ligeledes af ministeren efter forhandling med
kommunalbestyrelserne. Kan der ikke opnås enighed mellem ministeren og pågældende
kommunalbestyrelser, tilkommer den endelige afgørelse vej nævnet.
Kommissionen er af den opfattelse, at en klassifikation af landets veje er nødvendig,
at lovgivningsmagten kun kan angive generelle retningslinier herfor, medens detailafgorelserne må træffes af en administrativ centralmyndighed (ministeren), og at en sådan
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ordning er ubetænkelig, såfremt der åbnes mulighed for rekurs til et særligt organ i tilfælde af uenighed mellem ministeren og kommunerne. Forslaget er netop affattet efter
disse linier, og afgørende bliver herefter karakteren og sammensætningen af dette særlige
organ. Kommissionen kan tiltræde, at der som foreslået nedsættes et nævn — vejnævnet —,
men kommissionen anser ikke den foreslåede sammensætning af dette for tilfredsstillende.
Efter forslaget skal nævnet bestå af 3 medlemmer fra ministeriet, 2 fra amtsrådsforeningen,
2 fra købstadsforeningen, 2 fra sognerådsforeningerne, 1 fra motororganisationerne og L
fra dansk ingeniørforening.
Det er efter kommissionens opfattelse ikke nødvendigt, at der indsættes repræsentanter i'or dansk ingeniørforening i dette nævn, hvis væsentligste opgaver har relation
til de indbyrdes forhold mellem de kommunale myndigheder og mellem disse og den centraladministrative vejmyndighed. Det bemærkes desuden, at det synes ønskeligt, at ikke
alene amtsrådsforeningen, købstadforeningen og de samvirkende sognerådsforeninger —
således som lovforslaget går ud på — er repræsenterede i nævnet, men at der også tildeles
foreningen af landkommuner med bymæssig bebyggelse en repræsentant. Dette bør formentlig også være tilfældet for så vidt angår hovedstadskommunerne. Disse bør dog tilsammen kun have een repræsentant, men de derved ikke repræsenterede kommuner kan
udpege hver en suppleant, der indtræder i stedet for repræsentanten ved behandlingen af
en sag, der specielt vedrører pågældende kommune. Endelig forekommer det rigtigt, at
også en amtmand får sæde i nævnet, idet amtmændenes arbejde med vejspørgsmål vil
betyde, at der ad den vej tilføres nævnet en indsigt i disse sagers praktiske behandling i
den lokale administration, som vil være af betydning under nævnets arbejde.
I henhold til foranstående skal kommissionens flertal (kommissionen med undtagelse af Jens Jensen) foreslå, at na;vnet sammensættes således:
2 af ministeren for offentlige arbejder udpegede repræsentanter fra vejdirektoratet.
1 af ministeren udpeget amtmand.
2 repræsentanter for amtsrådsforeningen.
1 repræsentant for købstadforeningen,
i
- de samvirkende sognerådsforeninger,
1
- foreningen af landkommuner med bymæssig bebyggelse,
I
- hovedstadkommunerne, jfr. foran.
Ministeren udpeger nævnets formand og sekretær.
Et Medlem (Jens Jensen) finder det naturligt, at de samvirkende sognerådsforeninger som folge af betydningen og længden af det vejnet, sognerådene administrerer,
får en stom repræsentation i nævnet end foran anslået, og dette medlem stiller derfor forslag om, at de samvirkende sognerådsforeninger får 2 repræsentanter i vejnævnet. løvrigt
er dette medlem enig med flertallet i, at nævnets medlemstal bør være begrænset og ulige,
men henviser i denne forbindelse til muligheden af en ændret fordeling af den foreslåede
repræsentation.
Til de øvrige bestemmelser i det omhandlede lovforslags § (i (beskikkelsesperiodens
længde, adgang til at oppebære diæter etc.) har kommissionen ikke noget at bemærke.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget vedrørende vejvæsenet, at der
forudsættes foretaget en omklassificering af landets veje, hvilket vil medføre, at en del
af de nuværende biveje overgår til at blive landeveje; længden af disse biveje kan først
angives, nar omklassificeringen har fundet sted, men er anslået til ca. 5 000 km.
Kommissionen skal om dette forhold indskrænke sig til at udtale, at en sådan
overforelse bade i administrativ og økonomisk henseende er af indgribende betydning,
hvorfor man uår ud fra, at den ikke sker ud fra .skematiske synspunkter, og at det foran
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angivne kilometertal, der formentlig kun repræsenterer en foreløbig og skønsmæssig vurdering, ikke bliver bestemmende for denne plans udførelse i praksis.
I § 7 i lovforslaget om oprettelse af et vej departement og et vejnævn m. v. foreslås
oprettet et teknisk vejråd, der skal lede dansk vej laboratorium. Dette laboratoriums opgave vil være at foretage undersøgelser vedrørende vej materiel, vejbygningsmetoder m. v.
samt undersøgelser vedrørende kørselstekniske forholds indvirkning på vejbygningen;
endvidere skal laboratoriet være rådgivende for kommunalbestyrelserne og andre i tekniske vejspørgsmål.
Dette vej laboratorium er en fortsættelse af det nuværende, af ministeriet for offentlige arbejder i 1928 oprettede vejlaboratorium, der drives ved midler, der i henhold til
motorafgiftsloven forlods stilles til rådighed af motorafgifterne.
Det nuværende vej laboratorium henhører under overvej inspektoratet, men tillige findes en rådgivende komite („vejkomiteen, dansk vejlaboratoriums rådgivende komite"'). Den tæller 20 medlemmer, nemlig foruden overvejinspektøren og den ledende ingeniør
ved vej laboratoriet repræsentanter for Danmarks tekniske højskole, amtsvejinspektørforeningen, stads- og havneingeniørforeningen, Københavns og Frederiksberg kommuner,
motororganisationerne, entreprenørforeningen og dansk ingeniørforening. Denne komite
foreslås i lovforslaget ophævet og erstattet af det forannævnte tekniske vejråd, sammensat
af en formand og 6 medlemmer, hvoraf 2 repræsenterer dansk ingeniørforening, 2 amtsvej inspektørforeningen og 2 stads- og havneingeniørforeningen.
Foruden dette vej laboratorium findes et laboratorium på den polytekniske læreanstalt, der beskæftiger sig med noget tilsvarende tekniske spørgsmål.
Det er oplyst overfor kommissionen, at ministeriet for offentlige arbejder for tiden
overvejer en koordinering af arbejdet med de vejtekniske opgaver, således at de to her
i landet værende vej laboratorier ikke arbejder uafhængigt af hinanden. Kommissionen
skal derfor indskrænke sig til at give sin tilslutning til, at en sådan koordinering finder
sted, og at der søges tilvejebragt den størst mulige forenkling af arbejdet, ligesom man
skal henstille, at det overvejes, om det skulle være administrativt påkrævet at opretholde
en særlig administration for vej laboratoriet. Xår der oprettes et vejdirektorat, hvori også
teknikere har sæde, måtte formentlig administrationen af det omhandlede laboratorium
kunne indpasses under vejdirektoratets administrative funktioner. Muligvis bør der dog
til vej laboratoriet knyttes et rådgivende organ, hvori kommunale vejteknikere m. fl.
får sæde. Et sådant organ bør dog være af begrænset omfang.
ad b. Adininistration af vejene, lovforslagets §§ 4 og Jö—17.

Administrationen af landets veje og vej gader er efter vejlovforslaget henlagt
til amtsråd, sogneråd og byråd (§ 4).
De nærmere regler for, hvorledes denne administration skal finde sted, indeholdes
i §§ 15—17. Bortset fra, at der for sognerådenes administration af bivejene efter sagens
natur gælder visse særlige regler, er de pågældende bestemmelser opbygget nogenlunde
ensartet. Som eksempel på denne opbygning tjener lovforslagets § 15, der er sålydende:
„Stk. 1. Det påhviler ethvert amtsråd at administrere de i amtsrådskredsen værende1
hovedlandeveje og landeveje og holde disse i en efter trafikkens art og størrelse forsvarlig stand.
»Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder fører tilsyn med, at amtsrådene opfylder sine
forpligtelser med hensyn til vedligeholdelsen af hovedlandevejene og landevejene, og kan
pålægge et amtsråd at afhjælpe forefundne mangler inden en af ministeren fastsat frist,
y
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Overskrides denne, kan ministeren lade det forsømte arbejde udføre for vedkommende
amtsfonds regning.
Stk. 3. Amtsrådet bestemmer, dels hvilke arbejder der skal foretages på hovedlandevejene og landevejene, dels med ministeren for offentlige arbejders samtykke hvilke nye
hovedlandeveje og landeveje der skal anlægges. Ministeren for offentlige arbejder bestemmer dog efter forhandling med vedkommende amtsråd, hvilke arbejder der med
tilskud af vejfonden skal foretages på bestående hovedlandeveje, og hvilke nye hovedlandeveje der skal anlægges med tilskud af vejfonden. Ministeren for offentlige arbejder
kan endvidere efter indhentet erklæring fra vedkommende amtsråd pålægge dette at
udføre sådanne arbejder på bestående landeveje, som ministeren måtte finde formålstjenlige, samt med vejrådets tilslutning pålægge amtsrådet at anlægge nye landeveje.
stk. 4. Projekter til anlæg af nye hovedlandeveje og landeveje samt til ombygning eller
udvidelse m. v. af bestående hovedlandeveje og landeveje udarbejdes af amtsrådene;
projekter til anlæg af nye hovedlandeveje samt til ombygning eller udvidelse m. v. af
bestående hovedlandeveje udarbejdes, for så vidt der ydes tilskud af vejfonden til de pågældende arbejder, dog først efter at ministeren for offentlige arbejder har meddelt vedkommende amtsråd, hvilke arbejder der i henhold til stk. 3 vil være at udføre og retningslinierne herfor. Projekter til anlæg af nye hovedlandeveje og landeveje samt til ombygning eller udvidelse m. v. af bestående hovedlandeveje og landeveje skal, forinden arbejdet
påbegyndes, godkendes af ministeren for offentlige arbejder, for så vidt angår linieføring,
længde- og tværprofil, herunder anlæg af rundkørsler og heller samt udformningen af
og oversigtsforholdene ved indmundinger af offentlige og private veje, alt i det omfang,
de pågældende projekter ikke er godkendt af ministeren for offentlige arbejder i henhold
til § 35. For hovedlandevejenes vedkommende og for landeveje, hvortil der ydes tilskud
af vejfonden, skal projekterne tillige godkendes af ministeren, for så vidt angår kørebanebelægning og øvrige udstyr. Ligeledes skal projekter til de i stk. 5 nævnte foranstaltninger samt dl anlæg, ombygning eller udvidelse af broer på hovedlandeveje og landeveje
indsendes til ministerens godkendelse forinden arbejdets påbegyndelse.
Stk. 5. Ministeren for offentlige arbejder kan efter indhentet erklæring fra vedkommende
amtsrad pålægge dette at anlange viadukter til sikring af færdslen savel ved bevogtede
som ved ubevogtede krydsninger mellem en jernbane og en hovedlandevej eller en landevej,
samt at ombygge eller udvide bestående viadukter ved krydsninger mellem en jernbane
og en hovedlandevej eller en landevej.
Stk. (i. Såfremt en af ministeren for offentlige arbejder i henhold til stk. 3 truffen bestemmelse eller et af ministeren i medfør af stk. 3 og 5 givet pålæg ikke efterkommes inden
en af ministeren efter forhandling med vejrådet fastsat frist, kan ministeren lade det
pågældende arbejde udføre for vedkommende amtsfonds regning.
Stk. 7. Udgifterne ved de i nærværende paragraf omhandlede foranstaltninger afholdes
af vedkommende amtsråd, der tillige afholder udgifter ved den fremtidige vedligeholdelse
af de pågældende anlæg m. v.. dog afholdes udgifterne ved den fremtidige vedligeholdelse
af de egentlige brokonstruktioner ved de i stk. 5 omhandlede viadukter af vedkommende
jernbane. T tilfælde af uenighed mellem amtsrådet og den pågældende jernbane om, hvad
der skal henregnes til de nævnte brokonstruktioner, afgøres spørgsmålet af ministeren
for offentlige arbejder. For så vidt anlægget, ombygningen eller udvidelsen af en viadukt
matte medføre fremtidige lettelser i jernbanens årlige udgifter, vil den kapitaliserede
værdi af udgiftsbesparelsen og andre indvundne fordele af jernbanen være at godtgøre
amtsrådet. 1 tilfælde af, at overenskomst herom ikke kan opnås, ansættes godtgørelsen
af vejrådet.
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Stk. 8. For så vidt ministeren for offentlige arbejder gør brug af de ham i medfør af stk.
3 og 5 hjemlede beføjelser, ydes der amtsrådet tilskud henholdsvis af vejfonden eller
krydsningsfonden i henhold til § 9, stk. 3 og 4, i motorafgiftsloven/'
Reglerne for administrationen af hovedlandevei sgader og landevejsgader i købstæderne, København og Frederiksberg indeholdes i § 16, hvis bestemmelser ret nøje svarer
til de ovenfor anførte.
I § 17 fastslås, at administrationen af bivejene, herunder vedligeholdelsen af disse,
påhviler vedkommende sogneråd under amtsrådets tilsyn. Amtsrådet kan give pålæg
om afhjælpning af mangler, om fornødent selv lade sådanne arbejder udføre, og dets samtykke udkræves til anlæg af nye biveje. Pålæg om udbygning og nyanlæg af biveje kan
alene gives af ministeren for offentlige arbejder efter amtsrådets indstilling og med vejnævnets tilslutning; i så fald ydes der tilskud fra vejfonden. Ministeren kan endvidere
på tilsvarende måde som i §§ 15 og 16 give pålæg om anlæg m. v. af viadukter. De tekniske
og økonomiske bestemmelser i § 17 er ligeledes udformet på tilsvarende måde som bestemmelserne i § 15.
Kommissionen finder ikke anledning til bemærkninger vedrørende den foreslåede
ordning med hensyn til vedligeholdelsen af vejene og vej gaderne, hvilken ordning svarer
til de nuværende forhold på dette område. Ligeledes kan udvalget tiltræde de foreslåede
bestemmelser om, at afgørelsen vedrørende udbygning m. v. samt nyanlæg af veje og
vejgader træffes af amtsråd, sogneråd og byråd, for nyanlægs vedkommende dog med
samtykke fra ministeren for offentlige arbejder eller — når det drejer sig om biveje —
fra amtsrådet. Derimod mener kommissionen ikke at kunne anbefale bestemmelsen i forslagets § 15, stk. 3, 2. punktum og den tilsvarende bestemmelse i § 16. Kommissionen er
af den anskuelse, at der herved gives ministeren for offentlige arbejder en så vidtgående
beføjelse, at kommunerne i alt for stort omfang fratages bestemmelsesretten med hensyn
til arbejder, der kan påvirke kommunernes økonomi ganske væsentligt. Kommissionen
foreslår derfor, at disse bestemmelser udgår af lovforslaget, for så vidt angår hovedlandeveje og hovedlande vej sgader.
Kommissionen har nøje drøftet den foreslåede bestemmelse i lovforslagets § 15,
stk. 3, sidste punktum og de hertil svarende bestemmelser i §§ 16 og 17. Kommissionen
er principielt af den opfattelse, at en bestemmelse i lighed med den foreslåede er nødvendig for at sikre tilsynet med vejenes tilstand og en tilfredsstillende fremtidig udvikling
på dette område. Man må imidlertid mene, at ministerens beføjelse først bør kunne udøves,
når dette skønnes påtrængende nødvendig, og at der såvel vedrørende udbygningsarbejder
som nyanlæg bør udkræves tilslutning fra vej nævnet, således som det også i lovforslaget
er angivet for bivejenes vedkommende. Kommissionen går ud fra, at vejnævnet, når det
får en sammensætning som foran angivet, vil være i stand til at foretage den eventuelle
fornødne ligelige afvej else af de forskellige hensyn, navnlig trafikale og økonomiske.
Kommissionen anbefaler, at den pågældende bestemmelse ændres i overensstemmelse
med det anførte, og at de heraf følgende ændringer foretages i de tilsluttende bestemmelser.
Kommissionen har ved sin gennemgang af det materiale, der har interesse for en
revision af vejlovgivningen, bl. a. haft til rådighed de i amtsrådsforeningens årsberetning
for 1942—43 indeholdte referater m. v. af nævnte foreningsdrøftelser af det på det tidspunkt nylig i folketinget fremsatte lovforslag. I en skrivelse af 24. marts 1943 har foreningen
henstillet, at bl. a. § 15 fik en ændret affattelse. Kommissionen kan for sit vedkommende
tiltræde, at de foran omhandlede bestemmelser udformes, som af amtsrådsforeningen
foreslået, dog med en redaktionel amdring i stk. 4. Herefter skulle lovforslagets § 15, stk.
1—4 erstattes af følgende:
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.,Stk. ]. J)ei påhviler ethvert amtsråd at administrere de i amtsrådskredsen værende
hovedlandeveje og landeveje og holde disse i en efter trafikkens art og størrelse forsvarlig
stand.
Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder fører tilsyn med, at amtsradene opfylder deres
forpligtelser med hensyn til vedligeholdelsen af hovedlandevejene og landevejene og kan
pålægge et amtsråd at afhjælpe forefundne mangler inden en af ministeren fastsat frist.
Overskride- denne, kan ministeren lade det forsømte arbejde udføre for vedkommende
amtsfonds regning.
Stk. 3. Amtsrådet bestemmer, dels hvilke arbejder der skal foretages på hovedlandevejene og landevejene, dels med ministeren for offentlige arbejders samtykke hvilke nye
hovedlandeveje og landeveje der skal anlægges.
Stk. 4. Ministeren for offentlige arbejder kan dog, såfremt amtsrådet ikke træffer de fornødne foranstaltninger, med vejnævnets tilslutning pålægge amtsrådet at udføre sådanne
arbejder på bestående hovedlandeveje og landeveje, som han måtte finde påtrængende
nødvendige. Ministeren kan ligeledes med vejnævnets tilslutning pålægge amtsrådet at
anlægge nye påtrængende nødvendige hovedlandeveje eller landeveje.
Stk. 5. Projekter til anla3g af nye hovedlandeveje og landeveje skal. forinden arbejdet
påbegyndes, godkendes af ministeren for offentlige arbejder for så vidt angår linieføring,
længde og tværprofil samt udformning af og oversigtsforholdene ved indmundinger af
offentlige otr private veje, for hovedlandevejenes vedkommende tillige for så vidt angår
kørebanebehrgning og øvrige udstyr. Ligeledes skal projekter til de i stk. (j nævnte foranstaltninger samt til anlæg, ombygning eller udvidelse af broer på hovedlandeveje og
landeveje indsendes til ministerens godkendelse, forinden arbejdets påbegyndelse."
Når kommissionen kan anbefale, at lovteksten i stk. 4 anvender udtrykket .,påtrængende nødvendig'" om de arbejder, som ministeren med vejnævnets tilslutning kan
pålægge amtskommunerne, er hensigten hermed at tydeliggøre, at beføjelsen kun bør
anvendes i særlige tilfælde, hvor der er væsentlig interesse forbundet med arbejdets udførelse. Det forudsættes, at den påtrængende nødvendighed både kan have relation til
færdselssikkerheden og tilvejebringelse af tilfredsstillende vejforbindelser for den gennemgående trafik, der ikke alene har betydning for vedkommende amtskommune, men også
for et videre opland, naturligvis først og fremmest for tilstødende amts- og købstadkommuner, således at beføjelsen i givet fald f. eks. vil kunne anvendes til at opnå den
samfundsøkonomisk mest tilfredsstillende løsning i tilfælde af konflikt mellem sådanne
kommuner.
De øvrige bestemmelser — stk. 5—8 -- i det omhandlede lovforslag har kommissionen intet at bemærke til, bortset fra de ændringer, som måtte folge af den foran
foreslåede affattelse af stk. ]—4 eller nu stk. 1—5.
Kommissionen foreslår endvidere, at en principiel tilsvarende ændring foretages
med hensyn til §§ 16—17. således at disse bestemmelser affattes i overensstemmelse med
de foran angivne synspunkter. For så vidt angår § 17 vil ændringen alene angå stk. 5.
hvor de nu som ..formålstjenlige" betegnede udbygningsarbejder fremtidig bør være
..påtrængende nødvendige", hvilket tillige skal gælde nyanlæg.
ad c. Ekspropriations- og taksationsbestemmelserne.

De gældende regler om ekspropriation til vejanlæg m. v. findes spredt i forskellige
love, hvilket har medført, at reglerne er forskellige, eftersom det drejer sig om ekspropriation til landeveje, til biveje eller til gader og veje i købstæderne og i København og
Frederiksberg.

21
Hjemmelen for ekspropriation af jord til landeveje findes i forordning om vejvæsenet af 13. december 1793, jfr. plakat af 6. august 1800 og plakat af 9. april 1804. Herefter træffer vedkommende amtsråd bestemmelse om og iværksætter ekspropriationen,
medens erstatningens størrelse — i mangel af mindelig overenskomst — fastsættes af 2
af retten udmeldte mænd, dog med rekurs til overtaksationskommissionen, der består
af 4, ligeledes af retten udmeldte mænd.
For så vidt angår biveje, findes ekspropriationshjemmelen i lov af 20. august
1853, hvorefter det er vedkommende sogneråd, der træffer bestemmelse om og iværksætter ekspropriationen, dog med rekurs til amtsrådet. Erstatningen fastsættes i forste
instans af 2 af kommunens jordboniteringsmænd, jfr. lov nr. 108 af 3. april 1925 § 22,
medens overtaksation ligesom ved landeveje foretages af 4 af retten udmeldte mænd.
De i medfør af lov nr. 90 af 23. marts 1932 udfærdigede vejvedtægter for landkommuner med bymæssig bebyggelse har en fast taksationskommission, der som regel
består af 4 for et åremål valgte mænd, hvoraf 2 vælges af amtsrådet og 2 af retten. Der
er ingen adgang til overtaksation.
Købstæderne har hjemmel for ekspropriation til vej formål dels i de i medfør
af lov nr. 85 af 31. marts 1926 § 4 udfærdigede vedtægter, dels for bivejes vedkommende
i fornævnte lov af 20. august 1853. Denne lov anvendes dog sjældent i praksis. Kommunalbestyrelsen er den myndighed, der træffer bestemmelse om og iværksætter ekspropriationen. Erstatningen fastsættes af en særlig kommission. Såfremt der eksproprieres i
henhold til vedtægter, er der ikke adgang til overtaksation.
København har hjemmel for ekspropriation i byggeloven af 29. marts 1939 § 41.
Her er det også kommuanlbestyrelsen, der træffer bestemmelse om og iværksætter ekspropriationen, dog med rekurs til indenrigsministeren. Erstatningen fastsættes af en
særlig taksationskommission, hvis afgørelse er endelig.
I lov af 17. april 1868 om anlæg og overtagelse af gader, veje og vandløb i Frederiksberg kommune fik indenrigsministeren bemyndigelse til ved en efter forslag af Frederiksberg kommunalbestyrelse udfærdiget vedtægt at give særlige regler for Frederiksberg
kommune, bl. a. om anlæg af nye gader eller veje. Ekspropriationen foregår her efter
lignende regler som i købstæderne.
Foruden disse regler må nanrnes lov af 1. februar 1930 om sikring af færdselen
ved vej krydsninger samt krydsninger mellem veje og jernbaner m. v. En del af de ekspropriationer, der foretages i medfør af denne lov, sker efter reglerne i forordningen af
5. marts 1845, medens andre sker efter de i de gældende vejlove bestemte fremgangsmåder.
Allerede disse regler, der ikke er udtømmende, jfr. f. eks. lov om byggelinier af
28. november 1928 og lov om byplaner af 29. april 1948, viser, at reglerne om ekspropriation til vejformål er meget uensartede.
De nugældende regler om ekspropriation af jord til landeveje og biveje er blevet
kritiseret, særlig med hensyn til erstatningens fastsættelse, idet det er anført, at taksationskommissionerne, der normalt består af mænd fra den pågældende egn, kan være
tilbøjelige til at ansætte værdien af jorden for højt.
Såvel i betænkningen fra vej kommissionen af 1940 som i det af ministeriet for
offentlige arbejder udarbejdede lovforslag om vejvæsenet foreslås afgørende ændringer i
de hidtidige ekspropriationsregler, bl. a. for at fremkalde en væsentlig større ensartethed
i de heromhandlede regler.
Efter nævnte lovforslag vil der være at nedsætte en taksationskommission for
hver amtsrådskreds — i ganske enkelte tilfælde to kommissioner i samme kreds. Disse
kommissioner består af 2 medlemmer med suppleanter, som udpeges af ministeren for
offentlige arbejder på grundlag af en indstilling fra pågældende amtsråd, omfattende 6
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personer. Endvidere nedsættes for hele landet 5 overtaksationskommissioner, hver omfattende 3 amtsrådskredse og bestående af en formand og 5 andre medlemmer. Formanden
udpeges af ministeren blandt vej departementets embedsmænd. De 5 andre medlemmer
udpeges også af ministeren, men således at hver amtsrådskreds får eet medlem i kommissionen. Denne udpegning finder sted på grundlag af en indstilling fra de enkelte;
amtsråd omfattende 5 personer, blandt hvilke ministeren vælger 1 medlem med
2 suppleanter.
Lovforslagets bestemmelser om kommissionernes sammensætning stemmer overens med indstillingen fra flertallet i vej kommissionen af 1940, men det bemærkes, at et
mindretal, hvorimellem repræsentanter for København, købstadforeningen og foreningen
af landkommuner med købstadmæssig bebyggelse, har haft en afvigende opfattelse med
hensyn til disse kommissioners sammensætning. Efter dette mindretals forslag skal der for
hver amtsradskreds nedsættes en ekspropriations- og vurderingskommission, bestående
af en embedsmand i vej departementet som formand samt 2 af vedkommende amtmand
for en 5-årig periode beskikkede medlemmer, der skal have den fornødne indsigt i vurdering
af land- og byejendomme. For hele landet nedsættes 2 overtaksationskommissioner, bestående af en formand og 4 andre medlemmer, alle beskikkede af præsidenten for vedkommende landsret. Mindretallet har fremhævet, at man ved dettes forslag undgår muligheden
for stemmelighed, at der åbnes mulighed for en bedre ensartethed i kommissionernes afgørelser, idet embedsmanden kan være ledende for flere kommissioner, at amtmanden
ud fra sit større lokalkendskab bedre end ministeriet kan bedømme medlemmernes kvalifikationer, at der skabes sikkerhed for mere ensartede afgørelser i överinstansen, og at der
sikres denne en større uafhængighed, når den udpeges af en anden myndighed end den,
der udpeger underinstansen, og når denne anden myndighed er domstolene.
Efter kommissionens opfattelse er det af væsentlig betydning, at der tilvejebringes ensartethed i de heromhandlede ekspropriationsbestemmelser. Man kan derfor
i princippet tiltræde det mål, man har sat sig, såvel i kommissionsbetænkningen af 1940
som i ministeriets oftnævnte lovforslag. Man er imidlertid af den opfattelse, at visse af
de foreslåede regler som taksationskommissionens sammensætning er mindre heldige. For
det første må det anses for praktisk påkrævet, at antallet af medlemmmer såvel i taksationskommissionen som i overtaksationskommissionen er ulige. Man kan vel indrømme,
at der kan anføres vægtige argumenter for at henlægge den opgave at udpege specielt
formændene for disse kommissioner til en retslig myndighed, men efter det for kommissionen oplyste har det hidtil ikke virket praktisk med en udmelding af taksationskommissionens medlemmer ad rettens vej.
Kommissionen mener derfor, at det må være ministeren for offentlige arbejder,
der udpeger formanden for taksationskommissionerne og formanden for medlemmerne
af overtaksationskommissionerne. Hvad disse sidste angaar, er der enighed om, at det
vil være ønskeligt af hensyn til ensartetheden, at antallet af overtaksationskommissioner
ikke er for stort, men på den anden side er det af stor vigtighed, at disse kommissioner
ikke er sa bebyrdede med afgørelser, at sagerne af den grund trækker i langdrag. Hertil
kommer, at jo færre overtaksationskommissioner man har, desto større område skal de
betjene, og desto større udgifter medfører deres arbejde på grund af rejser etc.
Ud fra de her nævnte hensyn skal kommissionen foreslå, at der nedsættes en taksationskommission for hver amtsrådskreds, bestående af 3 medlemmer, hvoraf formanden
udpeges af ministeren for offentlige arbejder. De 2 andre medlemmer udpeges af pågældende amtmand, og man vil finde det praktisk, om der i hver amtsrådskreds for en periode
af 6 år ad gangen tilvejebringes en liste f. eks. på 10 dertil egnede personer — dels landbrugskyndigo. dels bygningskyndige. De pågældende personer vælges af amtsrådet. I de
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enkelte sager udpeger amtmanden af disse 10 to personer til at deltage i den pågældende
taksation. Derudover deltager en landinspektør, men uden stemmeret.
For så vidt angår overtaksationskommissionerne foreslås der nedsat 7 ialt, 3 for
Jylland, 1 for Fyn, 3 for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Formanden for hver
af disse kommissioner udpeges af ministeren, og der stilles som betingelse, at det skal
være en jurist, som tilfredsstiller betingelserne for at udnævnes til landsdommer. Endvidere udpeges af ministeren 2 faste medlemmer + 2 suppleanter i hver kommission,
medens kommissionen i de enkelte sager tiltrædes af 2 medlemmer, der ligeledes udpeges
af ministeren, men på grundlag af en liste, der udarbejdes af amtsrådet for hver amtsrådskreds, og som omfatter 5 personer.
Det bemærkes, at der indenfor kommissionen er fremsat ønske om, at der skulle
optages en bestemmelse i pågældende lovgivning, hvorefter der var adgang til at ophæve
de med overtaksationens arbejde forbundne omkostninger, der i visse tilfælde kan virke
økonomisk trykkende på appellanten. Kommissionens flertal må dog nære afgørende
betænkeligheder ved at hjemle en sådan adgang, fordi man derved løber den risiko, at
der indbringes sager for overtaksationskommissionen, hvor en appel i virkeligheden savner
grundlag.
I den heromhandlede forbindelse ønsker kommissionen at fremsætte den almindelige bemærkning, at det ville være ønskeligt, om lovgivningens også på andre områder
forældede bestemmelser om fremgangsmåden ved taksationer og vurderinger blev gjort
til genstand for en gennemgang med det for øje at tilvejebringe en a jour-føring af de omhandlede regler og at tilvejebringe en så stor ensartethed, som det efter forholdene på de
forskellige områder måtte være muligt. Det er oplyst, at der i statsministeriet er arbejdet
med dette spørgsmål, og at der i dette ministerium findes et betydeligt materiale som
grundlag for en videreførelse af arbejdet med en kodifikation af de herhenhørende lovbestemmelser. Da spørgsmålet griber ind på flere ministeriers forretningsområder, henstiller man, at der indledes forhandlinger mellem de interesserede ministerier om nedsættelse af en kommission til gennemførelse af arbejdet.
ad d. Vejmyndighedernes kompetence i forhold til andre offentlige myndigheder.
Når der foreligger spørgsmål om udførelse af visse vejarbejder, og der derved
fremkommer kollision med private interesser, er der tillagt vejmyndighederne ekspropriationsret, men når der opstår spørgsmål om, hvorvidt formålene strider imod offentlige
hensyn, som andre myndigheder er sat til at varetage, kan der opstå forskellige tvivlsspørgsmål, dels er det ofte uklart i henhold til gældende lovgivning, om vej formålene skal
vige for de interesser, hvis varetagelse er henlagt til andre myndigheder, dels kan der
være tvivl om, hvem der i så fald skal træffe afgørelsen. I mangel af klare bestemmelser
i så henseende, må afgørelsen naturligvis træffes af domstolene, der også i enkelte tilfælde
har taget stilling til sådanne spørgsmål; men ud fra almindelige administrative synspunkter
må det anses for uheldigt, at der på et så vigtigt område ikke er fuld klarhed over de beføjelser, der er tillagt de forskellige offentlige myndigheder, og den fremgangsmåde, der
i opstående konfliktspørgsmål skal anvendes. Selvfølgelig vil man i de fleste tilfælde, når
der opstår divergenser, søge frem til en forligsmæssig afgørelse, hvilket i en vis forstand
kan have sine fordele, men dersom et kompromis ikke kan opnås, er det påkrævet, at man
er på det rene med, hvorledes man skal gå frem.
De tilfælde, som særlig er af interesse, knytter sig til:
1) Naturfredningslovgivningen,
2) Fredskovlovgivningen og
3) Byplanlovgivningen.

ad 1) Naturfredningslovgivningen.
Efter naturfredningsloven påhviler det andre myndigheder, forinden der iværksættes foranstaltninger, der kan få indflydelse på de interesser, som naturfredningsmyndighederne har til opgave at varetage, pligt til forud at indberette, hvilke planer de har,
saledes at en forenelighed med naturfredningshensynene kan blive prøvet, forinden man
går til at realisere projektet. Det fremgår også af naturfredningsloven, at ingen anden
myndighed end frednngsnævnene kan gribe ind i disse formål, og at de i deres beføjelser
er suveræne bortset fra, at fredningskendelser, der medfører en udgift for det offentlige
til udredelse af erstatning på over 3 000 kr., først kan fremmes, når statens bidrag er bevilget. De kommunale myndigheder har, efter at fredningsnævnet - eventuelt overfredningsnævnet — har afsagt sin kendelse, ikke nogen indflydelse pä de udgifter, der
overføres pa disse ved fredningsnævnenes kendelser.
Det er overfor kommissionen oplyst, at vejinteresser og naturfredningsinteresser
ofte har kollideret, og at man i kommunale kredse tit har haft følelsen af, at naturfredningsmyndighederne har vist mangel på forståelse af de interesser, der knyttede sig til
visse vejarbejders udførelse, og de fordele, som dette kunne medføre for en befolkning,
hvis reprøsentanter havde besluttet gennemførelse af det omhandlede anlæg. Det bema^rkes, at der fra repræsentanter for naturfredningsinteresser er gjort betragtninger gældende
i modsat retning.
Der har indenfor kommissionen været rejst spørgsmål om, hvorvidt man skulle
henstille, at der skete en ændring i den gældende naturfredningslovgivning, hvorved den
myndighed, som nu er tillagt fredningsnævnene og overfredningsnævnet, begrænsedes,
når andre offentlige interesser kolliderede med naturfredningshensyn, f. eks. derved,
at der tilvejebragtes en voldgiftsordning, der i tilfælde af divergenser, der ikke kan udjævnes ved forhandling, traf den endelige afgørelse efter nærmere fastsatte regler. Kommissionen har dog ikke ment at ville stille et dertil sigtende forslag. Bestemmende i så
henseende har navnlig været den kendsgerning, at såvel fredningsnævnene som overfredningsnævnet er sammensat på en sådan måde, at der deri skulle ligge en garanti for.
at naturfredningsformålene ikke fremmes på en sådan måde, at der ikke samtidig tages
rimelige hensyn til den lokale befolknings berettigede interesser. De enkelte fredningsnævn tæller 3 medlemmer, nemlig en dommer som formand, en amtsrådsrepræsentant
og en repræsentant for den kommune, som fredningssagen berører. I overfredningsnævnet
er 7 medlemmer, nemlig formanden, 2 højesteretsdommere og 4 rigsdagsrepræsentanter.
Det er blevet fremhævet, at en naturfredningssag ofte tager en urimelig lang tid
til skade for fremme af andre foranstaltninger, specielt i denne forbindelse planlagte
vejanlæg. Kommissionen skal derfor henstille, at der søges gennemført en procedure,
i disse sager, der tillader en simplifikation og en hurtigere eksj)edition, således at vejplanerne, der desuden skal forelægges andre myndigheder, ikke forsinkes mere end abslout
nødvendigt pa urund af naturfredningsbehandlingen.
ad 2) Fredskovlovgivningen.
Fredskovlovgivningens formal er ikke at sikre bestemte skovarealers tilstedeværelse, men foruden at varetage visse forst- og naturfredningsma\ssige hensyn navnlig
fit skabe garanti for, at landets skovbestand som helhed ikke formindskes. Ud fra dette»
hovedsynspunkt synes det mindre rimeligt, at den ga^ldende lovgivning, således som det
er foreslået ved højesteretsdom, må opfattes på den måde, at fredskovlovgivningen også
gælder, når vej v arsenet ønsker at ekspropriere arealer til vejarbejder, hvorved sådanne
ekspropriationer altså ikke kan gennemføres, fordi der finder kollision sted med frod-
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skovinteresser. Det forekommer kommissionen, at der burde træffes bestemmelser om,
at en ekspropriation af fredskovarealer som følge af vejanlæg skulle kunne gennemføres,
hvor der samtidig sikres fornøden udvidelse af skovarealet andetsteds —• vel at mærke
imod en erstatning, som blev fastsat i overensstemmelse med den pligt, der ved kendelsen
kom til at påhvile pågældende skovejer. Det er af landbrugsministeriet påpeget, at man
ved tilvejebringelsen af et erstatningsareal må have opmærksomheden henvendt på, at
der ved et vejanlæg på et fredskovareal må regnes med en forringelse af nyttevirkningen
for de tilstødende arealers vedkommende, hvilket må tages i beragtning ved fastsættelsen
af erstatningens størrelse.
Dette kan kommissionen slutte sig til.
Efter det for kommissionen olpyste har den nuværende ordning, hvorefter skovvæsenet som repræsentant for fredskovinteresserne kan afgive veto, som vejmyndighederne
må bøje sig for, medført betydelige vanskeligheder og fordyrelser af vejarbejder. Det må
i denne forbindelse tages i betragtning, at medens naturfredningsnævnene delvis består
af kommunale repræsentanter, er skovnævnet, hvis udtalelse i disse spørgsmål altid indhentes af landbrugsministeriet, udelukkende sammensat af personer, der repræsenterer
skovinteresser.
Kommissionen skal derfor henstille, at den pågældende lovgivning revideres på
dette punkt, således at ministeriet for offentlige arbejder efter forhandling med landbrugsministeriet får myndighed til at træffe afgørelse i spørgsmål om vejanlæg, der berører
fredskovarealer — eventuelt således, at der skal betales tilstrækkelig erstatning til, at
et passende erstatningsareal udlægges som fredskov andetsted. Det bemærkes, at landbrugsministeriet har hævdet, at afgørelsen bør træffes af dette ministerium, efter at der
er forhandlet med ministeriet for offentlige arbejder, og ikke omvendt, som af kommissionen foreslået.
ad 3) Byplanlovgivningen.
Ifølge loven om byplaner af 29. april 1938 kan indenrigsministeriet, nu ministeriet for byggeri- og boligvæsen efter indstilling af kommunalbestyrelsen godkende en
byplan for vedkommende kommune eller en del af denne, hvorhos der for enhver købstad
og for enhver anden samlet bebyggelse, der overvejende udgøres' af bygninger til andet
end landbrugsformål, og som omfatter mere end 1 000 indbyggere, inden 5 år efter lovens
ikrafttræden ved kommunalbestyrelsens foranstaltning skal tilvejebringes en byplan.
Efter lovens § 2 kan der i en byplan bl. a. træffes bestemmelse om:
1. Vejes beliggenhed, retning og bredde, byggelinier og hjørneafskæringer, vejes indbyrdes tilslutning samt om, at der fra de til planlagte hovedveje grænsende arealer
ikke skal haves adgangs- eller anden facaderet til vejene.
2. Beliggenheden af torve og andre til almindelig færdsel bestemte pladser.
3. Beliggenheden af spor- og ledningsanlæg.
4. Beliggenheden af offentlige bygninger og anlæg, derunder sports- og legepladser,
flyvepladser, havnearealer, kystanlæg, parker samt kirkegårde.
5. Bebyggelsesarter og deres fordeling på området, derunder i henseende til benyttelse,
såsom til bolig-, forretnings- eller industriformål.
På tilsvarende måde kan der for områder på landet og på købstæders markjorder,
der ikke er inddraget under bymæssig bebyggelse, udfærdiges markplaner, der kan indeholde bestemmelser om de under 1—3 omhandlede emner og om regulering i hovedtræk
af de i 4 og 5 omhandlede forhold.
•i
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Efter loven er de pågældende by- og markplaner således helt unddraget amtsrådenes og ministeriet for offentlige arbejders indflydelse.
Da fastla^ggelsen af de under 1 anførte vejforhold kan være til hinder for eller
vanskeliggøre gennemførelsen af vejanlæg, der af ministeriet for offentlige arbejder ønskes
udført, eller hvortil dette ministeriums godkendelse i henhold til vejloven udkræves,
må det anses for meget uheldigt, at disse spørgsmål i medfør af byplanloven kan afgøres
helt uden om ministeriet for offentlige arbejder.
Det er imidlertid for kommissionen med hensyn til boligministeriets fremgangsmåde ved behandlingen af de til godkendelse indsendte byplanforslag oplyst, at boligministeriet indhenter en udtalelse fra vedkommende amt over samtlige forslag til byplaner
for sognekommuner. Endvidere indhentes der udtalelser over byplanforslag for købstadkommuner, for så vidt disse indeholder vej spørgsmål, der kan tænkes at berøre vedkommende amt. Principielle vejspørgsmål i indsendte byplaner forelægges med det samme
officielt for ministeriet for offentlige arbejder. Samtlige byplaner, der berører vejspørgsmal, gennemgås iøvrigt hos ministeriets sagkyndige, den kommitterede i byplansager,
af en der beskæftiget ingeniør fra ministeriet for offentlige arbejders vejkontor, der påser,
at byplanerne er i overensstemmelse med ministeriet for offentlige arbejders interesse.
For så vidt indsendte byplanforslag indeholder vejmæssige spørgsmål af større interesse,
gør vedkommende ingeniør opmærksom herpå, således at sådanne forslag officielt bliver
forelagt for ministeriet for offentlige arbejder.
Hverken boligministeriet eller ministeriet for offentlige arbejder ønsker ændring
i denne ordning. Kommissionen kan tiltræde dette. Såfremt det på denne måde etablerede
samarbejde skulle ophøre, må det på anden måde sikres, at der skabes sikkerhed for ministeriet for offentlige arbejders indseende med de i byplaner fastlagte vejspørgsmål.
Endvidere kan det tiltrædes, at ministeriet for offentlige arbejders samtykke udkræves til bestemmelser af nævnte art, der angår nuværende eller fremtidige hovedlandeveje, ho vedlande vej sgader, landeveje eller landevej sgader eller angår andre vejes og gaders
tilslutning til disse veje og gader. For så vidt angår biveje, bør der udkræves amtsrådets
samtykke med hensyn til de pågældende forhold.
lovrigt henledes opmærksomheden på, at medens det i byplanloven er bestemt
(i § 3, stk. 2), at ministeriet for byggeri- og boligvæsen sammen mod byplannævnet er
bemyndiget til at afgøre uenighed mellem flere kommuner om markplaner, findes ingen
tilsvarende bestemmelse for så vidt angår byplaner, og dog er forholdet det, at landevejsanlæg, der berører et byplanområde, ofte medfører, at flere kommuner bliver implicerede, og interessemodsætninger således kan fremkomme.
Det er af boligministeriet oplyst, at man er opmærksom herpå, og at ministeriet
i det i folketinget i april fremsatte forslag til lov om ændring i lov nr. 181 af 29. april 1938
om byplaner, foreslår byplanlovens nugældende § 3, stk. 2 og 3 afløst af følgende bestemmelser:
„For at fremme samordningen af byplanlægningen inden for et område omfattende
flere kommuner kan ministeren for byggeri- og boligvæsen efter indhentet erklæring
fra vedkommende amtsråd nedsætte udvalg til at bistå kommunerne ved udarbejdelsen
af de fornødne by- og markplaner. Såfremt der ikke opnås enighed om planernes omfang
eller nærmere indhold mellem de pågældende kommuner, træffes endelig afgørelse af ministeren for byggeri- og boligvæsen med tilslutning af byplannævnet. Forinden sådan afgørelse træffes, vil der være at indhente erklæring fra vedkommende amtsråd.
Ministeren for byggeri og boligvæsen bestemmer, på hvilken måde de med samordningen forbundne udgifter fordeles mellem statskassen, vedkommende kommuner
og amtsråd. "
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Kommissionen kan anbefale en sådan ændret affattelse af byplanlovens § 3.
Sluttelig henledes opmærksomheden på, at der i den fremtidige lovgivning bør
fastsættes regler til sikring af et amtsråds vejplaner på arealer, som ikke er inddraget
under by- eller markplaner.
ad e) Sagfordelingen af vej spørgsmål

Ved ministerskiftet i november 1942, da det hidtidige ministerium for offentlige
arbejder blev delt mellem 2 ministre (trafikministeren og ministeren for offentlige arbejder),
blev der til sidstnævnte ministers ressort fra indenrigsministeriet bl. a. overflyttet sager
angående lov af 14. december 1857 indeholdende nogle forskrifter om gader, veje og vandløb i København med senere ændringer og tilføjelser, sager angående lov nr. 275 af 28.
november 1928 om fastsættelse af byggelinier ved veje og gader, sager angående lov nr. 90
af 23. marts 1932 om anlæg, overtagelse og vedligeholdelse af gader og veje i landkommuner med bymæssig bebyggelse samt sager angående lov nr. 151 af 7. maj 1937 om tekniske
installationer; fra landbrugsministeriet overflyttedes sager vedrørende udlæg og anlæg
af mindre broer på søterritoriet, sager i henhold til lov nr. 149 af 18. maj 1906 vedrørende
fredning af kysten og sager vedrørende inddæmning og opfyldning på søterritoriet udenfor de i henhold til lov nr. 599 af 14. november 1940 iværksatte landvindingsarbejder
samt fra justitsministeriet sager angående lov nr. 165 af 31. marts 1941 om anlæg af cyklestier og gangstier.
Ministeriet for offentlige arbejder blev herved organiseret som et ministerium,
hvorunder der dels henhørte en række store tekniske anlæg, dels var samlet de til statens
centraladministration henlagte funktioner med hensjTL til anlæg og styrelsen af Danmarks net af veje, gader o. 1.
I forbindelse hermed blev der yderligere rejst spørgsmål om overførelse fra justitsministeriet til ministeriet for offentlige arbejder af sager angående lov nr. 144 af 1. juli
1927 om motorkøretøjer, jfr. bekendtgørelse nr. 131 af 14. april 1932 og sager angående
færdselslov nr. 129 af 14. april 1932 med senere ændringer.
Dette spørgsmål blev gjort til genstand for overvejelser mellem ministrene indbyrdes og i et af statsministeren nedsat særlig sagkyndigt udvalg. Overvejelserne gav dog
ikke noget resultat, særlig fordi man mente, at spørgsmålet var af en så indgribende
karakter, at den nye ordning ikke burde træffes ad administrativ vej, men krævede lovgivningsmagtens medvirken, hvad man under de daværende ekstraordinære forhold
ikke anså for opportunt.
Forvaltningskommissionen, der i det foregående har fremsat udtalelser om en
række spørgsmål indenfor vejlovgivningen, har ment det rigtigt også at inddrage de omhandlede ressortproblemer under sine overvejelser og har bl. a. gjort sig bekendt med de
argumenter, som i 1942 blev fremført til belysning af det dengang aktuelle problem.
Det blev af ministeriet for offentlige arbejder udtalt, at for en umiddelbar betragtning må reglerne om udbygning af landets veje og gader og færdslen på disse høre nøje sammen, idet ikke blot færdslens mængde og art, men også reglerne for, hvordan man skal
færdes på veje og gader i høj grad er afgørende for, hvilke krav der må stilles til vejnettes
udbygning. Man hævdede, at det for den styrelse, der skal have med vejene og gaderne
og deres anlæg og indretning at gøre, måtte være et naturligt ønske selv at sidde inde med
eller så umiddelbart og direkte som muligt at have adgang til at få kendskab til en færdsel, som disse veje og gader er bestemt til at tjene, og som derfor i afgørende grad bliver
bestemmende for færdselsårernes placering, karakter og vedligeholdelse.
Fra justitsministeriets side var man villig til at erkende, at det, når centralisering
af vej styrelsen gennemførtes, ved at de foran nævnte sager i ministeriet for offentlige
arbejder samles med de allerede til dette ministerium hørende vejsager, ville være natur-
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ligt fra justitsministeriet til ministeriet for offentlige arbejder fra lovene om motorkøretøjer og færdsel at overføre de forhold, der direkte vedrører udbygningen og afmærkningen
af veje og gader, f. eks. reglerne om færdselstavler (færdselslovens § 4), afmærkning af
hovedveje (færdselslovens § 11, 2. stk.), lukning af biveje, bestemmelserne om motorkøretøjers tilladelige egenvægt, akseltryk og bredde (motorlovens § i og færdselslovens
sj 18), ligesom man naturligvis vil opretholde de allerede gældende bestemmelser i de 2
sæt af love, hvorefter der i en række tilfælde er tillagt ministeren for offentlige arbejder
bestemmelsesret eller medbestemmelsesret ved afgørelsen.
Ministeriet for offentlige arbejder ønskede imidlertid principielt selve hovedbestemmelserne i færdsels- og motorlovgivningen og de dertil knyttede administrative
funktioner overført til dette ministerium, idet dog ministeriet ikke skulle beskæftige sig
med tiltale og anke af sager om færdselsforseelser, om anvendelse af motor- og færdselslovgivningen på civilretlige områder eller om fri proces i færdselssager, hvilke spørgsmål
skulle forblive under justitsministeriet.
Selv med denne begrænsning mente justitsministeriet dog at måtte fraråde, at
der overførtes til ministeriet for offentlige arbejder andre end de forannævnte sager fra
lovgivningen om færdsel og motorkøretøjer. Man pegede i denne forbindelse navnlig på,
at færdselsordningen i første række må betragtes som en politiopgave, politiets deltagelse
i færdselsreguleringen er ikke blot et forhold til overtrædelser: det er selve reguleringen og dens gennemførelse, der tilrettelægges og varetages af politiet, enten
som selvstændig opgave eller i forbindelse med åndre, daglige opgaver. Den repræsenterer en meget væsentlig del af den samlede tjeneste. De gældende regler bygger derfor
også i afgørende grad på politiets erfaringer, forsøg på forbedringer og forslag. Det må
stadig være politiet, der har den direkte forbindelse med og regulering af færdslen, og
arbejdet hermed må derfor også stadig være i høj grad bestemmende for dispositionerne for
politiet, dets styrke og sammensætning og arbejdets fordeling. Skulle motor- og færdselslovgivningen overflyttes til ministeriet for offentlige arbejder, ville justitsministeriet, der
som øverste anklage- og politimyndighed i stort omfang får forelagt sådanne sager, i en
mængde tilfalde blive nødt til at høre ministeriet for offentlige arbejder, hvilket bl. a. ville
forsinke ekspeditionen af disse sager, der gerne skal afsluttes hurtigst muligt. Og justitsministeriet ville, til skade for sagernes behandling, miste følingen med selve problemet,
hvilket også ville gøre sig gældende ved behandlingen af sager om fri proces på civilrettens område, herunder særlig sager om erstatning. Der ville sikkert for politimyndighederne
komme dobbelt arbejde i adskillige tilfælde, men hvad der er væsentligere, der måtte
befrygtes at ville komme mindre plan og sikkerhed for politiets arbejde, ligesom både
justitsministeriet og bevillingsmyndighederne ville have langt svagere grundlag for at
vurdere personale- og bevillingskrav.
Kommissionen må være af den opfattelse, at selv om de politimæssige opgaver
på færdselsviPsenets område indtager en central plads, saledes at der ikke bør være tale
om at overføl*1 lovgivningen om færdsel og motorkøretøjer i sin helhed fra politiets ressortministerium, justitsministeriet til ministeriet for offentlige arbejder, vil det dog være naturligt ud fra d( synspunkter, som sidstnævnte ministerium i henhold til foranstående redegørelse har fremført, hvorefter dette ministerium har afgørende interesse i de almindelige
færdselsprincippers udformning og i visse af motorlovgivningens regler, om en del af disse
bestemmelsers udformning og forvaltning overførtes til ministeriet for offentlige arbejder.
Der skal her sa^rlig peges på motorlovens afsnit IV (om kørsel på gade, vej eller plads),
men også i andre afsnit i nævnte lov f. eks. afsnit I (almindelige bestemmelser) findes
bestemmelser, som det skønnes rimeligt og rationelt at overføre til det ministerium, hvorunder vejlovgivningen hører, altså ministeriet for offentlige arbejder.
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Kommissionen mener sig imidlertid ikke at være kompetent til at stille forslag
om enkeltheder ved en sådan deling, men skal indskrænke sig til at henstille, at spørgsmålet tages op til nærmere overvejelse ved forhandling mellem repræsentanter for de to
særligt interesserede ministerier, for at der ved kommende revisionslove kan indføres
ønskelige ændringer i det omhandlede ressortforhold, idet man dog forudsætter, at der
bevares en samlet færdselslovgivning, og at denne som hidtil henhører under justitsministeriets ressort.
Det skal iøvrigt i denne forbindelse bemærkes, at der i det lovforslag, som forelagdes i rigsdagssamlingen 1942—43 om revision af vejlovgivningen, var optaget en del
bestemmelser, der ville sikre ministeriet for offentlige arbejder større indflydelse på en
del af de i det foregående omhandlede spørgsmål. Det blev således foreslået, at afmærkningen med færdselstavler henlagdes under nævnte ministerium, ligesom det foresloges,
at afmærkningen af hovedlandeveje og ho vedlande vej sgader kun kunne ske ved samme
ministeriums foranstaltning. De udgifter, som var en følge af foranstaltninger, som ministeriet for offentlige arbejder i henhold til sådan hjemmel foretog, eller som det gav kommunalbestyrelserne pålæg om at gennemføre, ville i sin helhed påhvile staten.
Kommissionen kan for sit vedkommende slutte sig til de førnævnte forslag.
2. Forretningsgangen ved vejarbejders iværksættelse med tilskud fra vejfondene eller
beskæftigelsesfonden.
a. Vejfondsarbejder.
Såfremt en kommune ønsker at udføre et vejarbejde med tilskud fra vejfondene,
må der indsendes andragende om sådant tilskud til ministeriet for offentlige arbejder.
Andragendet skal indgives under benyttelse af et af ministeriet udarbejdet skema og være
bilagt foreløbigt projekt for arbejdet. Ministeriets godkendelse af projekter om vejanlæg kan
iøvrigt også være nødvendigt, selv om tilskud til arbejdets udførelse ikke søges, f. eks.
ved nyanlæg af landeveje eller ændring i bestående landevejes linieføring eller bredde.
Kan ministeriet godkende arbejdet til tilskud, sker dette på nærmere fastsatte
vilkår, navnlig at arbejdet ikke påbegyndes uden ministeriets tilladelse, at kommunen
vil lade arbejdet iværksætte, når arbejdsforholdene måtte tale derfor, at der indsendes
detailleret projekt til ministeriets godkendelse, at der ved arbejdets udførelse kun anvendes
arbejdere, der anvises af den offentlige arbejdsanvisning, og at der indsendes oplysning
om materialeforbrug. — Vedrørende anvisning af arbejdere bemærkes, at der ikke stilles
krav med hensyn til arbejdsløshedsperiodens længde, men alene kræves, at de pågældende
arbejdere er tilmeldt den offentlige arbejdsanvisning som arbejdssøgende. Under arbejdets
gang skal der hveranden måned indsendes indberetning på godkendt skema, indeholdende
forskellige oplysninger. Der haves adgang til at få forskud på tilskudsbeløbet, hvorom
der ligeledes skal indsendes anmodning på autoriserede skemaer Resttilskud udbetales
mod indsendelse af beretning og endeligt regnskab for arbejdet og rekvireres også på godkendt skema.
b. Beskæftigelsesarbejder.
Andragende om tilskud skal her indgives til arbejdsministeriet, ledsaget af foreløbigt projekt, overslag og bilag vedrørende materialeforbruget. Det pågældende arbejde
vil herefter kunne godkendes af ministeriet som beskæftigelsesforanstaltning, der kan iværksættes efter nærmere af ministeriet stillede betingelser, når arbejdsforholdene på den
pågældende egn måtte tale herfor. Detailplanerne skal godkendes af ministeriet for offentlige arbejder, inden arbejdet iværksættes.
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Ved sådanne arbejder må som regel kun beskæftiges langvarigt ledige, der er
henvist af pågældende amts-arbejdsanvisningskontor, og sædvanligt må der kun beskæftiges arbejdere, der har været ledige i 100 dage indenfor det sidste år. Ved godkendelsen
som beskæftigelsesforanstaltning fastsættes iøvrigt vilkårene for arbejdstid, aflønning m. m.
Linder arbejdets gang indsendes detaillerede månedlige indberetninger til ministeriet og arbejdsanvisningskontoret, ledsaget af de ugentlige lønningslister. Ministeriet
beregner og udbetaler tilskudet på basis af dette materiale. — Ved arbejdets slutning
udarbejdes et særligt regnskab, og der afgives oversigt og beretning vedrørende arbejdet.
Det er overfor kommissionen oplyst, at de pågældende regler for iværksættelsen
af de omhandlede arbejder ofte har medført, at der fra det tidspunkt, hvor andragende om
tilskud indgives, og indtil den endelige afgørelse foreligger, hengår så lang tid, at den arbejdsløshedssituation, der har fremkaldt det pågældende andragende, er mere eller mindre
ændret. Der er fremdraget konkrete tilfælde, hvor andragende om iværksættelse af arbejder
til afhjælpning af sæsonmæssig arbejdsløshed (vinter) først har foreligget bevilgede i
april—juni måned, d. v. s. på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden ikke mere gjorde sig
gældende. Det er hævdet, at det er urimeligt, at selv de mindste arbejder skal behandles
og godkendes af centralmyndigheden; når de opfylder visse almindelige betingelser, skulle
de kunne afgøres af en lokal instans, når der foreligger en principiel beslutning om sådanne
arbejders iværksættelse og generelle retningslinier for deres udførelse. Specielt er det fremhævet, at forsinkelserne virker særlig tungt, for så vidt angår vejfondsarbejderne, der har
en noget anden karakter end beskæftigelsesarbejderne, og som lettere kan planlægges
med fremtiden for øje. For vejfondsarbejdernes vedkommende må det anses for uheldigt,
at bestemmelserne om regulering af arbejdsforholdene med den heraf følgende offentlige
anvisning af arbejdskraft har medført, at der også udkræves tilladelse fra arbejdsministeriet til arbejdets iværksættelse. Dette trækker den endelige afgørelse yderligere i langdrag, og indhentelse af materialetilladelser hos de materialebevilgende myndigheder er
ofte meget tidkrævende.
Kommissionen erkender det uheldige i de fremdragne forsinkelser og er af den opfattelse, at der bade under hensyn til samfundet, de arbejdsledige og de initiativtagende
myndigheder er grund til at søge forretningsgangen ved iva^rksættelse af såvel vejfondssom beskæftigelsesarbejder gjort så enkel, som det under hensyn til statens interesse i
overblik og tilsyn er muligt. Kommissionen mener dog, at der for tiden i så henseende er
en ikke uvæsentlig forskel mellem vejfondsarbejderne og beskæftigelsesarbejderne. For
disse sidste gælder det, at der har været anledning til åt henvise en betydelig mængde
arbejder til en beredskabsliste, og at de forhold, som danner forudsætningen herfor,
stadig er til stede, idet det vedvarende kan være nødvendigt at afhjælpe en lokalt eller
sæsonmæssigt optrædende arbejdsløshed ved frigivelse af arbejder pä beredskabslisten.
der må være under en centralmyndigheds kontrol. Så længe dette er tilfældet, skønnes
der ikke anledning til at ændre de nugældende regler for disse arbejders godkendelse,
men kommissionen henstiller til arbejdsministeriet at have opmærksomheden henvendt
på gennemførelsen af den mest enkle forretningsgang, såfremt en mere langvarig arbejdsløshedsperiode skulle udtømme den nuværende beholdning af beredskabsarbejder. Herunder bor det i sa fald nøje overvejes i videst muligt omfang at henlægge afgørelserne til
lokale myndigheder. Det bemærkes iøvrigt, at det overfor udvalget er oplyst, at der af
arbejdsministeriet er gjort et stort arbejde for at få amter og kommuner til at være opmærksomme på eventuelt kommende betydelig ledighed og at indsende andragender om
tilskud til iva?rksa^ttelse af beskæftigelsesarbejder i god tid.
Iværksættelsen af vejfondsarbejder bet inge s generelt af den almindelige beskæfti-
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gelsespolitik og materialeforholdene. medens der naturligvis for de enkelte arbejder må
tages hensyn til de lokale forhold, derunder de pågældende vejes tilstand, og karakteren
af det til godkendelse indsendte projekt. Kommissionen har overvejet, hvorvidt man kunne
undlade individuel godkendelse af samtlige projekter, idet ministeriet for offentlige arbejder
i de såkaldte vejregler har fastsat meget detaillerede regler for, hvorledes alle arbejder
skal udføres. Noget kunne derfor tale for alene at forlange godkendelse i tilfælde af afvigelse fra disse regler, men kommissionen har dog ikke villet stille forslag herom, idet man
har haft for øje, at den omhandlede behandling og godkendelse ofte vil have et videregående formål end det rent tekniske, jfr. bemærkningen foran side 3 om ministeriet for
offentlige arbejders praksis med hensyn til vejfondstilskud og de herved i trafikmæssig
henseende opnåede resultater. Hertil kommer, at der vil være en vis mulighed for oparbejdelse af en beholdning af godkendte arbejder eller for iværksættelse af arbejder, hvor godkendelsen vil kunne meddeles uden forsinkelse af nogen art. Arbejdet af sidstnævnte
kategori vil yderligere ofte have den fordel ikke at være materialekræ vende.
De beskæftigelsespolitiske hensyn kræver megen overvejelse og koordinering, og
der har derfor på dette område udviklet sig et vidtstrakt — og måske til tider noget tungtvirkende — samarbejde såvel mellem de centrale myndigheder indbyrdes som mellem
disse og de lokale myndigheder. Et resultat heraf er det bl. a., at der som foran nævnt
udkræves tilladelse fra arbejdsministeriet til iværksættelse af godkendte vejfondsarbejder.
Da disse arbejder imidlertid for en dels vedkommende er af den beskaffenhed, at de kan
udføres uafhængigt af vejret, kan de i mange tilfælde med fordel anvendes til imødegåelse af den fornævnte sæsonledighed. For at opnå det bedste resultat i så henseende er
det imidlertid nødvendigt, at arbejderne kan iværksættes med ganske kort varsel; vejrforholdene kan ikke forudses for ret lang tid. Da arbejderne derhos næppe kan have afgørende vægt i den samlede beskæftigelsesmæssige bedømmelse, foreslår kommissionen, at
en lokal myndighed, i dette tilfælde amtmanden, bemyndiges til at meddele tilladelse til
iværksættelse af visse godkendte vejfonds- og beskæftigelsesarbejder, fortrinsvis ikkematerialekrævende; til vejledning for amtmændene ved afgørelsen kan udstedes generelle
direktiver angående bl. a. arbejdsløshedens størrelse, og til bemyndigelsen bør knyttes
indberetningspligt overfor arbejdsministeriet. Ved en sådan ordning vil man efter kommissionens opfattelse kunne undgå forekomsten af de før nævnte uheldige enkelttilfælde uden
at skade arbejdsministeriets oversigt og kontrol med arbejdssituationen.
Det står udvalget klart, at der ikke kan indvendes noget imod, at man i den hidtil rådende vanskelige materialesituation har måttet udøve kontrol med materialeforbruget
også til vejarbejder. Imidlertid mener kommissionen, at materialesituationen efter de
foreliggende oplysninger er ændret ikke uvæsentligt, således at der må foreligge mulighed
for ikke at holde udførelsen af vejarbejder tilbage alene af materialemæssige hensyn. Hvis
denne udvikling fortsættes, bør materialerationeringen for vejarbejders vedkommende
helt ophæves, således at den kontrol, som nu udøves af ministeriet for byggeri og boligvæsen, kan bortfalde. Den beskæftigelsesmæssige kontrol bør alene udføres af arbejdsministeriet.
Den omstændighed, at arbejdskraften til udførelse af vejfondsarbejder skal anvises
gennem den offentlige arbejdsanvisning (de offentlige arbejdsanvisningskontorer, de kommunale beskæftigelsesudvalg og de statsanerkendte arbejdsløshedskasser), medfører næppe
i sig selv særlige praktiske vanskeligheder. I de senere år er der imidlertid yderligere anvendt den regel, at de ved sådanne arbejder beskæftigede arbejdere betragtes som tilmeldt den offentlige arbejdsanvisning, sålænge arbejdet varer, og således efter vedkommende anvisningsmyndigheds beslutning omgående må afgå fra arbejdet, når deres arbejdskraft måtte være nødvendig i det private erhverv. Dette forhold kan virke meget
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generende for dispositionerne med hensyn til arbejdets udførelse og vil kunne forsinke og
fordyre arbejdet betydeligt.
Under den nuværende mangel på arbejdskraft er det næppe muligt at ændre
den sidstnævnte bestemmelse, idet hensynet til den størst mulige indsats i produktionen
må gå forud for anlægsarbejder af den her omhandlede karakter. Ændres arbejdskraft
situationen derhen, at der i stedet for mangel fremkommer ledighed, vil bestemmelsen
næppe længere virke særlig generende, men kommissionen vil dog henstille til de interesserede ministerier i så tilfalde at tage spørgsmålet om bestemmelsens afskaffelse op ti i
nnermere overvejelse.
Det er overfor kommissionen oplyst, at de respektive ministerier som almindelig
regel forlanger de heromhandlede arbejder bortliciterede. Det hævdes, at denne praksis
i en del tilfalde medfører unødig tidsspilde og besvær, navnlig hvor det drejer sig om fortsættelsesarbejder eller arbejder af mindre omfang. 1 sådanne tilfælde har licitationen
ingen betydning; priserne ligger gennemgående fast og er kendt af vejmyndighederne,
hvorhos fortstottelsesarbejder altid vil blive overtaget af hovedentreprenøren, og omkostningerne ved arbejder af mindre omfang uden vanskelighed kan overses og bedømmes af
vejmyndighederne.
Der er i kommissionen enighed om. at anvendelse af licitation ved alle arbejder
ikke er hensigtsmæssig. Kommissionen foreslår derfor, at man indskrænker kravet om
afholdelse af licitation til alene at angå de større nye arbejder, medens spørgsmålet om.
hvorvidt licitation iøvrigt skal anvendes, afgøres ud fra de særlige forhold, som måtte
i'oreligge i de enkelte tilfælde.
3. Forskellige revisionsspørgsmål.
Inder kommissionens gennemgang af vejvæsenets administrationsforhold ei
opmærksomheden blevet henledt på, at den nuværende ordning med hensyn til revision
af regnskaber for de forskellige vejarbejder ikke synes at virke tilfredsstillende. Der ei
her navnlig fremhævet forholdene vedrørende de særlige vejarbejder, der udføres med tilskud fra vejfondene, og det er påpeget, at revisionen arbejder for langsomt og forekommei
unødig detailleret.
I denne forbindelse er det også overfor kommissionen fremhævet, at den nuværende
revisionsordning set fra et revisionsmæssigt synspunkt langt fra kan betegnes som effektiv. Der er henvist til, at der ikke foregår nogen systematisk revision af alle regnskaber foi
arbejder, der udføres med tilskud fra vejfondene m.v., men alene en stikprøverevision.
Det er gjort gældende, at revisionen principielt burde omfatte alle arbejder af denne art
og fastlægges gennem almindelige retningslinier.
Kommissionen har gjort disse mere principielle spørgsmål til genstand for orienterende drøftelser. Det er herunder oplyst, at hele forholdet vedrørende omfanget og rækkevidden af statens revision af arbejder og foretagender m. v.. der udføres med eller støttes
ved tilskud fra staten, er taget op til en generel undersøgelse i kommissionens hovedudvalg
•i, der beskæftiger sig med kontrollen med statsforvaltningen.
Kommissionen har herefter besluttet at udskyde sine drøftelser af revisionsspørgsmålene, indtil der foreligger underretning om resultatet af den generelle undersøgelse.
Nærværende betænkning vil derefter blive suppleret med en udtalelse vedrørende
revisionsspørgsmålet.
4. Spørgsmål vedrørende omnibus- og fragtmandskørsel.
Meddelelse af tilladelser til omnibus- og fragtmandskørsel gives efter en procedure,
der er en kombination af decentraliseret og centraliseret myndighed. Den egentlige beslut-
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ning om tilladelsen træffes af de lokale vejmyndigheder, men meddelelse om beslutningen
skal forelægges ministeriet for offentlige arbejder, ledsaget af en nærmere redegørelse,
navnlig vedrørende tilladelsens vilkår. Ministeriet for offentlige arbejder skal derefter
undersøge, om kørslen kan få betydning for bestående jernbaner, postruter eller koncessionerede sporveje. Hvis dette ikke er tilfældet, står det kommunale råds beslutning fast,
i modsat fald skal sagen påny forelægges vedkommende kommunale råd, og dette kan da
kun med % af rådets stemmer træffe en endelig afgørelse af sagen. Hvis beslutningen ikke
er truffet med sådan majoritet, kan ministeriet træffe den endelige afgørelse.
For de lokale myndigheders vedkommende kan reglerne udtrykkes således, at de
kommuner, gennem vis veje en given rute fører, skal have lejlighed til at udtale sig om sagen;
i tilfælde af uenighed bliver det ministeriet, der har den endelige afgørelse.
Kommissionen er klar over, at det centraliserede led i denne administration har
til formål at sikre, at der kan lægges en ud over de enkelte kommunegrænser gående trafikplan for hele landet, og når man tager i betragtning, at en sådan trafikplan kræver et snævert samarbejde mellem centraladministrationen og kommunerne, hvis ord også her må
have betydelig vægt, mener kommissionen ikke, at der er noget at indvende imod selve de
principielle hovedlinier i den nugældende ordning. Derimod er man af den opfattelse, at
der med hensyn til reglernes praktisering måtte kunne finde nogen forenkling sted.
Reglen om, at samtlige tilladelser skal forelægges for ministeriet for offentlige arbejder, forinden de gives, betyder en væsentlig forsinkelse af de mange forskellige ekspeditionssager, der fremkommer. Forholdene landet over er efterhånden stort set faldet ind under
bestemte rammer, således at den, der har fået tilladelser, i almindelighed får disse fornyet.
Hertil kommer, at der er opstået en tendens til at give tilladelserne for et kort
tidsrum —• på et vist tidspunkt ønskede ministeriet for offentlige arbejder endog tilladelserne
givet for kun eet år ad gangen. Dette skyldes, at hele trafikspørgsmålet i en årrække har
været underkastet diskussion med henblik på reformer, men dette betyder, at der til at
holde de almindelige koncessioner i gang kræves et meget omfattende skriveri, idet man
med korte mellemrum for hver enkelt rute skal indhente udtalelser fra samtlige kommuner,
fra de lokale jernbaner, derpå forelægge dem for ministeriet, der påny forelægger dem for
postvæsenet o. s. v., hvilket er både tids- og arbejdskrævende.
I praksis viser det sig desuden, at det formål, som man søger at opnå ved at give
bevillingerne for korte tidsrum, i realiteten ikke bliver opnået, da det ret sjældent hænder,
at man nægter at forny en tilladelse, som engang er givet, og som indehaveren faktisk har
benyttet i længere tid, uden at den pågældende under en eller anden form opnår økonomisk
kompensation herfor. Det synes derfor rimeligt at overveje, om det ikke vil være hensigtsmæssigt, i hvert fald når ruterne er kommet til at ligge på hænder, hvor man regner med,
at de er nogenlunde faste, at give koncessionen på betydelig længere tid end nu.
Bestemmelserne om fragtmandsruter er forøvrigt forholdsvis lette at omgå, og en
nægtelse af tilladelse vil derfor kunne medføre, at ruten i realiteten alligevel vil blive fortsat, men på en måde, som formelt ikke kræver koncession. For personruternes vedkommende
kan omgåelse måske vanskeligere finde sted, men hvad enten talen er om fragtmandseller personruter, er forholdene dog af den beskaffenhed, at det er vanskeligt for de administrative myndigheder at gennemføre nægtelse af koncession. Dette skyldes delvis, at reglerne for tiden er uklare. Det må derfor anses for meget ønskeligt, at der på dette område
tilvejebringes effektive og klare regler, der svarer til de praktiske forhold, og som kan
danne et tilfredsstillende grundlag for administrationens arbejde.
Ser man bort fra de særlige forhold, som under krigen har bevirket, at koncessionerne kun er blevet givet for meget kort tid, bestemmes amtsrådenes nuværende praksis
af reglerne i cirkulære af 17. juli 1928 fra ministeriet for offentlige arbejder.
o
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Heri fastsættes:
at tilladelser til omnibus- og fragtmandskørsel bør gives for et tidsrum af indtil 5 år,
at en tilladelse til omnibus- og fragtmandskørsel er at betragte som en personlig tilladelse,
således at: denne, når ruten skifter indehaver, vil være at forelægge ministeriet i overensstemmelse med de foran givne regler, og
at sagerne pä ny skal forelægges ministeriet for offentlige arbejder, når der sker væsentlige
ændringer i køreplanerne for omnibusruterne.
For så vidt angår den sidste af ministeriet fastsatte forelæggelsesregel bemærkes, at der har været tvivl om, hvorvidt der i loven er hjemmel for ministeriet til at kræve
en sådan forelæggelse, og cirkulærets bestemmelse må formentlig også normalt opfattes
som en henstilling.
Det er oplyst for kommissionen, at bestemmelsen om, at forelæggelse skal ske,
når ruten ski fter indehaver, har været udsat for nogen kritik, idet man fra visse amtsråds
side har været af den opfattelse, at tilladelser til, at en anden person fortsatte kørslen på
en tidligere af ministeriet godkendt rute, ikke skulle forelægges ministeriet. Den af disse
amtsråd påtænkte aktion blev dog hurtigt opgivet, og det må formentlig af hensyn til
mulighederne for at gennemføre en trafikplan for hele landet efter kommissionens opfattelse
anses for ønskeligt, at tilladelsernes personlige karakter hele tiden understreges stærkt.
Hvor rutebilkoncessioner er overdraget privatbaner eller andre offentlige trafikselskaber, skønnes det imidlertid urimeligt, at man med få års mellemrum skal rejse spørgsmålet om disse koncessioners fornyelse, hvorved bemærkes, at selv en simpel fornyelse af
en sådan rute, som ikke vækker modstand af nogen art, kræver indhentelse af udtalelser
fra mange myndigheder, forelæggelse i kommunalbestyrelsernes møder o. s. v., hvilket i
virkeligheden er overflødigt arbejde, når ruten ligger ganske fast.
Det skal derfor henstilles til ministeriet for offentlige arbejder, at man går med til
at forlænge tilladelser af den nævnte art for et tidsrum på i hvert fald 10 år.
Desuden er det formentligt rundt omkring i landet et princip, at egentlige byruter ligger nogenlunde fast på offentlige eller eventuelt private trafikselskabers hænder,
eventuelt hos privatpersoner, således at der ikke er tale om at overdrage dem til andre.
Også for sådanne ruter kunne der være grund til at overveje forlængelse for længere tid
end de i cirkulæret nævnte 5 år.
Det er muligt, at der også udover disse to tilfælde kan være tale om, at man har
fundet en så fast og sikker fordeling af ruternes placering, at man kan indføre en tilsvarende
regel, men det må selvfølgelig for de private ruters vedkommende være klart, at der ikke
er tale om, at offentlige trafikvirksomheder ønsker at overtage dem, eller at det offentlige
af anden grund ønsker at have det stærke hold på dem, som de kortvarige bevillinger indebærer. Hvis sådanne findes, kunne tidsrummet også her forlænges.
Desuden kunne den i rutebillovens § 3, stk. 1 omhandlede undersøgelse, om ruterne
kolliderer med bestående jernbaner, postruter eller koncessionerede sporveje, formentlig
uden skade foretages lokalt. Dette kunne ske på den måde, at den koncessionsgivende
myndighed, altså normalt amtsrådet, selv indhentede udtalelser fra jernbanerne og postvæsenet, således at koncessionen kunne gives uden forelæggelse for ministeriet for offentlige arbejder, når der var enighed mellem de kommunale myndigheder og jernbanerne
og postvæsenet.
Såfremt man ikke mener at kunne indføre denne regel for alle tilfælde af tilladelse
af omnibus- og rutebilkoncessioner, måtte det i hvert fald være muligt at anvende en
sådan procedure ved alle fornyelser af tidligere givne rutebiltilladelser samt ved disses
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overgang til ny indehaver under forudsætning af, at alle underordnede myndigheder er
fuldstændig enige herom.
Da som nævnte den altovervejende del af samtlige ruter ganske regelmæssigt
fornyes under alle interesserede parters enstemmige tilslutning, ville man på denne måde
kunne spare ekspeditionen via ministeriet for offentlige arbejder.
At ministeriet for offentlige arbejder skal have gode muligheder for at gøre sig
gældende, så snart der overhovedet er uenighed til stede, synes nødvendigt, og reglen
om 3/4 majoritet i det koncessionsgivende kommunale råd må anses for berettiget. Men at
ministeriet overhovedet skal beskæftige sig med sagen, når alle interesserede parter er
enige, ja endog selvom der ingensomhelst modkandidat findes til ruten, hvad der jo meget
ofte ikke gør, kan ikke anses for nødvendigt eller rimeligt.
Man går også ud fra ,at ministeriets normale behandling af disse sager kun indskrænker sig til at konstatere enigheden mellem de interesserede, og en sådan konstatering
kunne man formentlig uden risiko overlade til den koncessionsgivende myndighed. Hvis
nogen blev tilsidesat ved afgørelsen, måtte der være adgang til at klage til ministeriet.
Medens ministeriet tidligere selv nøje har undersøgt, om der også fandtes tilslutning fra alle kommunale myndigheder, har ministeriet i de senere år i nogle tilfælde anvendt
den form at meddele tilslutningen under forudsætning af, at samtlige kommunale myndigheder har meddelt deres samtykke. At dette generelle forbehold tages også i det tilfælde,
hvor der omhyggeligt ved sagen er vedlagt erklæringer fra samtlige kommuner, viser kun,
at ministeriet, som naturligt er, har langt sværere ved at konstatere, hvilke kommuner
der berøres af den enkelte rute end de lokale myndigheder.
Det synes ud fra disse synspunkter rimeligt, at man i så stor udstrækning som muligt
overlader de beføjelser, hvor forudsætningerne i alt væsentligt beror på lokale forhold, til
de kommunale myndigheder, hvorved både disse og ministeriet fritages for overflødige
ekspeditioner, og hvorved der spares tid for de interesserede parter.

III. Betænkning vedrørende en amtsarkitektordning.
Det af forvaltningskommissionen nedsatte udvalg 7 (decentralisering af den centrale
administration) nedsatte i efteråret 1947 forskellige arbejdsudvalg, bl. a. arbejdsudvalget
vedrørende amtskontorernes forretningsområde (amtsudvalget) og arbejdsudvalget vedrørende
de kommunale kontorers statslige forretningsområder (kommuneudvalget). Disse udvalg kom
til at bestå af følgende medlemmer:
Amtsudvalget.
Kontorchef M. J. Clausen (Formand)
Stiftamtmand Jens Pinholt
Politidirektør Aage Seidenfaden
Amtmand P. C. von Stemann.
Kommuneudva Ige t.
Stiftamtmand Jens Pinholt (formand)
Sognerådsformand A. J. Andersen.
Kontorchef M. J. Clausen
Økonomidirektør Holger Koed
Kommunaldirektør Hans Nielsen
Afdelingschef Frode Rasmussen.
Efter sognerådsformand A. J. Andersens død i efteråret 1947 er sognerådsmedlem
Jens Jensen, Børkær pr. Vesterlund, indtrådt i udvalget.
Sekretærforretningerne i begge udvalg er blevet varetaget af sekretær i indenrigsministeriet Louis Heegård, der omkring 1. januar 1948 afløstes af fuldmægtig i samme
ministerium A. Kangel-Nielsen.
Den nedenævnte redegørelse og indstilling er fremkommet som en ftvllesindstilling
fra amts- og kommuneudvalget og har derefter været behandlet i udvalg 7. Indstillingen er
behandlet af kommissionen, som herefter udtaler følgende:

I. Indledning.
Ved tie overvejelser, der har fundet sted angående spørgsmålet om at gennemføre
en decentralisering til amter og kommuner, samlede opmærksomheden sig hurtigt bl. a.
om statens forskelligartede funktioner i forbindelse med byggeriet, idet man fandt, at der
her var et område, hvor det — ikke mindst under hensyn til den centrale plads, byggeriet
i mange år fremover nødvendigvis må komme til at indtage — var af afgørende betydning
at nå frem til en så rationel ordning som overhovedet muligt.
Statens opgaver i forhold til byggeriet administreres nu i det alt væsentlige af ministeriet for byggeri og boligvæsen, jfr. bekendtgørelse nr. 491 af 23. november 1947, sammenholdt med § 1 i lov nr. 294 af 6. juli 1942 om statens bygningsvsæen. Boligministeriets forretningsområde omfatter herefter bl. a. følgende sager: Varetagelse af de i loven af 6. juli
1942 omhandlede forretninger vedrørende opførelse af nye statsbygninger; ombygninger af
— derunder tilbygning til — tidligere opførte statsbygninger og vedrørende udførelse af
selvstændige, hus bygningstekniske nyanlæg.
Forvaltningen af de kgl. bygninger og haver m. v.
Administration af den almindelige byggelovgivning, herunder boligtilsyns- og saneringslovgivningen.
Administrationen af byplanlovgivningen.
Administrationen af lovgivningen vedrørende statens støtte til boligbyggeri m. m.
Fordelingsspørgsmål vedrørende materialer til byggeri samt visse i forbindelse hermed
stående spørgsmål om produktion af byggematerialer.
Administrationen af lovgivningen om opførelse og udleje af arbejderboliger på landet,
forså vidt angår byggespørgsmål.
Inden for disse sagområder har man navnlig ment at burde undersøge mulighederne
for en decentralisering af statens funktioner med hensyn til administrationen af byggestøttelovgivningen, byggelovgivningen, byplanlovgivningen og fordelingen af materialer til byggeri samt med hensyn til opførelse af nye statsbygninger m. v. og tilsyn med statsbygninger.
Man har indgående afvejet de modstående hensyn, der gør sig gældende ved spørgsmålet om at gennemføre en decentralisering på de nævnte områder. På den ene side står
den almindelige interesse i en hurtig sagsbehandling, en interesse, der i særlig grad gør
sig gældende på byggeriets område, hvor der som regel vil være store økonomiske interesser
knyttet til hurtig handling. Bygherrens aftaler med leverandører, håndværkere, pengeinstitutter m. v. skal som regel træffes med ganske kort varsel, og ordene „tid er penge"
er her i udpra^get grad en realitet. At interessen i hurtig sagsbehandling bedst tilgodeses
ved en vidtgående decentralisering, turde være givet. Der kan her blot peges på, at den
lettere adgang, der under en decentraliseret ordning vil være til direkte kontakt mellem
bygherren og den myndighed, der optræder på statens vegne, vil overflødiggøre en meget
stor del af den korrespondance, der under den nuværende ordning må finde sted med bygherren og lokale myndigheder, ligesom det kan fremhæves, at faren for forsinkelse af sagsbehandlingen som følge af, at sagerne i perioder med spidsbelastning hober sig op, utvivl-
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somt vil være langt mindre under en decentraliseret ordning. For decentralisering kan
endvidere anføres ønsket om at aflaste centraladministrationen, et ønske, der får forøget
•vægt i samme grad, de opgaver, det offentlige må tage op, vokser i tal og betydning. Over
for disse hensyn står statens interesse i, at lovgivningen på de områder, der her er tale om,
administreres ensartet, og at der sikres de centrale statsorganer en nøje føling med udviklingen. Disse hensyn må der i betragtning af byggeriets centrale plads i det offentliges
økonomiske politik tillægges den største betydning; men de skønnes ikke at kunne være
til hinder for, at behandlingen af konkrete sager vedrørende byggeriet i væsentligt omfang
lægges ud til lokale myndigheder. Den fornødne ensartethed ved sagernes behandling må
til enhver tid kunne sikres ved administrativt fastsatte retningslinier, og for de centrale
organer vil en sådan ordning have den betydning, at det i højere grad vil være muligt for
disse at koncentrere kræfterne om de store linier og tage nye problemer op til undersøgelse.
Idet man har fundet, at der vil være forbundet betydelige fordele med at gennemføre en decentralisering af en række af statens funktioner vedrørende byggeriet, har man
nærmere overvejet, under hvilken form en sådan decentralisering bør gennemføres. Det må
i så henseende for det første betragtes som nødvendigt, at de organer, hvortil de pågældende funktioner henlægges, er i besiddelse af den fornødne tekniske indsigt og har en
sådan uafhængig stilling, at der kan regnes med, at de til enhver tid vil være i stand til at
træffe deres afgørelser frit uden på nogen måde at være påvirket af lokale eller private
interesser. Da man i sine overvejelser er gået ud fra som selvfølgeligt, at decentralisering
såvidt muligt ikke må have oprettelse af nye organer til følge har der endvidere været enighed om, at det decentralisering, der findes mulig på de omhandlede områder, bør gennemføres ved at henlægge de pågældende opgaver til amterne under fornøden arkitektmæssig
bistand for disse. Man har været inde på den tanke at undtage en række større kommuner, i hvilke der findes et fuldt udbygget administrationsapparat med en særlig
teknisk afdeling, fra ordningen, således at kommunalbestyrelserne i sådanne kommuner fik overdraget de pågældende opgaver på statens vegne, men har ikke ment
at burde stille forslag herom, da det må anses for principielt uheldigt, at det i større
omfang overlades myndigheder, hvis interesse i givet fald kan gå på tværs af statens
interesser, at varetage statsopgaver af den art, der her er tale om. Hertil kommer, at det
med hensyn til de fordele, der tilsigtes ved decentraliseringen, formentlig i det store og
hele vil være uden betydning, om de pågældende sager henlægges til amterne eller til de
nævnte kommunalbestyrelser, samt at det ikke vil kunne undgås, at der ved en ordning,
hvorved decentralisering sker til organer af forskellig beskaffenhed, opstår forøget fare for
uensartet administration.
Som bemærket ovenfor må en henlæggelse til amterne i større omfang af sager af
bygningsmæssig art have til forudsætning, at der til amterne knyttes den fornødne arkitektmæssige bistand. Spørgsmålet om, under hvilken form dette bør ske, er overvejet indgående, og man har herunder foretaget en nærmere undersøgelse af mulighederne for at
indføre en ordning, hvorved der -—• med et vist forbillede i den svenske lensarkitektordning
— ansættes arkitekter, der foruden at deltage i behandlingen af de sager af bygningsmæssig
art, der henlægges til amterne, kan være til rådighed ved løsningen af arkitektmæssige opgaver, vedrørende de i amterne beliggende statsbygninger m. v. Tanken om en sådan ordning har tidligere været fremme. I den betænkning, som indenrigsministeriets udvalg af
11. september 1941 vedrørende statens forhold til byggeriet afgav den 18. december 1941 an-

gående statens bygningsvæsen, pegedes der således på den mulighed, at udviklingen senere
ville gå i retning af større decentralisering indenfor administrationen i henseende til rådgivning og tilsyn vedrørende byplanlægning og tilsyn med offentligt byggeri efter tilsvarende
principper, som kendes fra den i Sverige gældende lensarkitektordning. Endvidere kan hen-
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vises til en henvendelse af 23. juni 1942 fra Akademisk Arkitektforening til Folketingets
udvalg angående lovforslaget om statens bygningsvæsen (Rigsdagstidende 1941—42, tillæg B, spalte 2045), hvori bl. a. udtales: „Et enkelt punkt har Akademisk Arkitektforening
i saglig grad o usket at fremhæve ved denne henvendelse. Lovforslaget udelukker ikke, at
den også fra vor side så stærkt anbefalede ordning med særlige amtsarkitekter i de enkelte
dele af landet gennemføres, og vi vil derfor gerne igen pege på, at der i det tidligere skitserede system ligger en for de offentlige interesser meget stor værdi i at få virkeliggjort
tanken. Den decentralisering, som et landsomspændende net af kyndige fagfolk er udtryk
for, vil supplere og styrke selve den centraliserede ledelse indenfor et kommende bygningsdirektorat, og vi beder derfor om, at dette punkt må blive taget under særlig overvejelse.''
Da der — som det vil fremgå af det foregående — til støtte for gennemførelsen
af en decentralisering af det danske bygningsvæsen bl. a. henvises til den svenske lensarkitektordning, har kommissionen foretaget en nærmere undersøgelse af den gældende
Administration af det svenske bygningsvæsen. Herom kan oplyses følgende:
Lensarkitektordningen oprettedes i 1917, efter at spørgsmålet i løbet af de sidste
50 år gentagne gange havde været rejst overfor de bevilgende myndigheder (forslag fremsattes forste gang 1865). Baggrunden for ønsket om en sådan ordnings gennemførelse var
navnlig den, at der på daværende tidspunkt i Sverige rådede stor knaphed på kvalificerede
arkitekter ude i lenene, og såvel de byggende som bygningsmyndighederne savnede derfor
den fornødne sagkyndige bistand i de lokale områder.
Til at begynde med var ordningen af mere forsøgsmæssig karakter, idet der kun
ansattes 5 lensarkitekter, der hver dækkede flere len. I 1931 blev ordningen udvidet til 12
lensarkitekter. Administrationen udvikledes imidlertid stadig, og der er nu en lensarkitekt
for hvert len (ialt 24). Foruden de 24 lensarkitekter findes i øjeblikket 22 ,,bitrædende„
lensarkitekter, 52 assistenter samt 52 ingeniører.
Lensarkitekterne ansættes af den kgl. bygningsstyrelse, men gør tjeneste ved vedkommende lensstyrelse. De ansættes for et tidsrum af 6 år, og for deres ansættelse og arbejde
gælder en instruks af 15. juni 1935. Lensarkitektstillingen var oprindelig et bierhverv, men
efter instruksen af 1935 bortfaldt lensarkitekternes dobbeltstilling som tjenestemænd og
privat praktiserende arkitekter, dels fordi embedernes sagsområde var blevet væsentligt udvidet ved nye byplan- og bygningslove, og dels fordi det blev påstået, at de private arkitekterhverv optog lensarkitekterne i en sådan grad, at det gik ud over deres embedsgerning.
Lensarkitekterne aflønnes for tiden med et honorar på ca. 18 000 kr. årligt, medens
de bitrædende lensarkitekter har ca. 16 500 kr.
Det påhviler lensarkitekten at bistå lensstyrelsen i udøvelsen af de embedsfunktioner, som påhviler styrelsen i henhold til bygnings- og byplanlovgivningen. Lensarkitekten
skal således afgive udtalelser med hensyn til byplan- og bygningssager, og føre tilsyn med
overholdelsen af gældende bygningsbestemmelser og følge udviklingen i området. Lensarkitekten skal foretage initiativ til nye bygningsforskrifter, byplaner m. v. (kommunernes
byplanlægning horer iøvrigt under bynadsstyrelsen og kommunikationsdepartementet)
yde råd og vejledning overfor såvel offentlige myndigheder som overfor private i byplanog byggespørgsmål. Endelig skal lensarkitekten føre det direkte bygningsmæssige tilsyn
med statsbygninger, der er underlagt bygningsstyrelsens forvaltning samt yde bygningsstyrelsen bistand i sager vedrørende bygningsmindesmærker. I det omfang, den øvrige
tjeneste tillader det, skal lensarkitekterne endvidere udarbejde byplaner af forskellig art
for kommunerne samt påtage sig arkitektarbejde ved offentlige eller med offentlige midler
støttede byggeforetagender (skoler, hospitaler m. v.). Afgiftssatserne for disse arbejder,
der har haft et betydeligt omfang i visse len, er fastsat ved kgl. kundgørelse. Eksempelvis
kan nævnes, at staten det sidste år har haft en indtægt herigennem på ca. 800 000 kr.
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De af lensstyrelserne med bistand af lensarkitekterne trufne afgørelser kan normalt indklages for den centrale myndighed.
Selv om der således påhviler lensarkitekterne meget omfattende opgaver, findes
der dog i Sverige stadig meget betydelige områder indenfor bygningsvæsenet, der er unddraget lensstyrelsen og dermed lensarkitekternes forretningsområde. Dette gælder således
hele ordningen vedrørende reguleringen af byggevirksomheden i relation til materialer
og arbejdskraft — en regulering, der foregår gennem arbejdsmarkedsstyrelsen, og de derunder hørende lensarbejdsnævn. For nævnene er i lighed med den ordning, der er gennemført i Danmark for boligministeriets materiaiekontor opstillet kvoter for boligbyggeriet,
indenfor hvilke nævnene frit kan disponere. Det tekniske arbejde ude i lenene foregår
gennem særlige til nævnene knyttede kontrollanter.
Undtaget fra lensarkitekternes forretningsområde er ligeledes hele den del af bygningsvæsenet, der hører under den kg], bostadsstyrelse, hvorigennem bl. a. hele långivningen
foregår. Der er for ganske nylig gennemført en vis decentralisering af styrelsens arbejde
gennem lensbostadsnævn, i spidsen for hvilke der placeres særlige bostadsdirektører. Det
er hensigten med tiden at overflytte på disse lensorganer hele støtteordningen inklusive
den tekniske „forhåndsgranskning" vedrørende eenfamiliehuse i landkommunerne med
mindre end 10 000 indbyggere. Långivningen vedrørende større byer skal påhvile den centrale bostadsstyrelse. Endnu er der ikke truffet endelig beslutning om, hvorledes den tekniske bistand for lensbostadsnævnene skal ordnes.
Efter de stedfundne overvejelser har der været enighed om, at der vil være forbundet afgørende fordele med indførelsen af en amtsarkitektordning, idet en sådan ordningvil åbne mulighed for en betydende decentralisering inden for byggelovgivningen i videre
forstand og for en mere tilfredsstillende og rationel løsning af forskellige spørgsmål vedrørende statens forhold til byggeriet. Dette sidste vil ikke mindst gælde med hensyn til tilsynet med statens bygninger m. v.
Man er imidlertid opmærksom på, at en ordning som den nævnte vil kræve betydelige forberedelser — bl. a. ændring af lovgivningen og omlægning af administationen på
en række områder —• og man skal derfor i det følgende indskrænke sig til at skitsere de
retningslinier, hvorefter en amtsarkitektordning bør opbygges.
Nedenfor under afsnit II vil der blive gjort rede for resultatet af overvejelserne
angående amtsarkitekternes opgaver på en række felter, hvor en amtsarkitektordning må
antages at ville frembyde særlige fordele. I afsnit III vil der blive gjort rede for spørgsmålet
om arkitekternes tjenstlige stilling og den administrative opbygning af ordningen. Endelig
skal der i afsnit IV gøres nærmere rede for de forventede økonomiske virkninger ved indførelse af en amtsarkitektordning.
II. Den bestående ordning. Mulighederne for decentralisering.
Amtsarkitekternes opgaver.
A. Byggestøttelovgivningen.

1) Almindeligt boligbyggeri m. v.

Reglerne om statens støtte til byggeriet findes nu i lov nr. 235 af 30. april 1946 om
byggeri med offentlig støtte, jfr. indenrigsministeriets cirkulære af 31. maj 1946. Efter
loven kan den offentlige støtte bestå i lån, tilskud, huslejetilskud, skattefritagelse samt fritagelse for stempel- og tinglysningsafgifter. I relation til det spørgsmål, der her er genstand
for overvejelse — betimeligheden af en decentralisering — spiller lånesagerne den altovervejende rolle, og ved omtalen af den bestående ordning inden for byggestøttelovgivningen
6
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skal man derfor indskrænke sig til at gøre rede for den ekspeditionsmæssige behandling
af disse sager. Hvad der i denne retning gælder for lånesagerne, vil forøvrigt i det alt væsentlige tillige gælde for tilskudssagerne.
Ifølge lovens § 2 skal andragende om statslån indgives til kommunalbestyrelsen,
der gør indstilling til ministeriet. Andragendet skal indeholde en af bevisligheder ledsaget
angivelse af prisen for grunden, udgifterne til bygningens opførelse og øvrige omkostninger
samt oplyse, i hvilket omfang materialer af dansk oprindelse og forarbejdning vil blive
anvendt. Beliggenhedsplan, beskrivelse, tegninger, finansieringsplan og driftsbudget skal
medfølge. Inden ministeriet (statens bygningsdirektorat) tager stilling til de indkomne
andragender, underkastes disse såvel en tekoisk som en juridisk-økonomisk behandling.
Med hensyn til den tekniske behandling var det for det store byggeris vedkommende
- hertil henregnes såvel etagebyggeri som rækkehus- og parcelhusbyggeri, når dette udføres som massebyggeri, altså såvel byggeri, der falder ind under den nuværende lovs kapitel
II (socialt boligbyggeri), som efter omstændighederne byggeri efter lovens kap. VI (parcelog rækkehus byggeri) og kap. VIII (forretningsmæssigt boligbyggeri) — oprindelig således,
at den teknisek sagsbehandling for hele landet blev foretaget af en enkelt af indenrigsministeriet antaget arkitekt, dog med undtagelse af de tre hovedstadskommuner og de 3
største købstadskommuner, hvor den tekniske behandling af sagerne skete ved kommunernes
egen foranstaltning. Denne ordning viste sig mindre tilfredsstillende, dels fordi den kommunale behandling af sagerne i enkelte tilfælde fandtes utilstrækkelig og i hvert fald var
pranget af en vis uensartethed, dels fordi det var ret upraktisk at lade en enkelt arkitekt
alene have behandlingen af alle sager fra hele landet, bortset fra sagerne fra de 6 nævnte
kommuner. Der blev derfor i 1944 foretaget den ændring i den hidtidige ordning, at behandlingen af samtlige sager vedrørende det store byggeri blev henlagt til 2 af indenrigsministeriet antagne arkitekter, af hvilke den ene med bopæl i København skulle fungere
som konsulent for Sjælland og øerne øst for Store Bælt, medens den anden med bopæl i
Århus skulle fungere som konsulent for den øvrige del af landet. Denne ordning er stadig
bestående. Tilsynet med de pågældende byggeforetagender under opførelsen foretages
ligeledes af de 2 nævnte arkitekter, der også afgiver indstilling om lånenes udbetaling.
For det egentlige 'parcelhusbyggeris vedkommende — både byggeri efter lovens
kap. VI og efter kap. VIII —• er man gået den modsatte vej. Indtil 1946 blev den tekniske
behandling af sagerne foretaget af lokale af indenrigsministeriet antagne arkitekter (konsulenter), hvis områder i almindelighed omfattede 1 eller 2 amter. Ordningen virkede ikke
tilfredsstillende, og ved gennemførelsen af loven af 30. april 1946 foretog man derfor den
nyordning at lade den tekniske behandling af alle sager af denne art foretage i statens
bygningsdirektorat af særlige i dette øjemed antagne arkitekter. Tilsynet med selve byggeriet — herunder afgivelse af indstilling om udbetaling af de bevilgede lan — foretages dog
stadig af lokale arkitekter. Nyordningen har i meget væsentlig grad forbedret kvaliteten
af parcelhusbyggeriet, men det har på grund af den meget uensartede takt, hvori sagerne
kommer ind til bygningsdirektoratet, ikke kunnet undgås, at man i visse perioder er kommet
for en spidsbelastning, der har medført nogen forsinkelse ved sagernes behandling.
Den økonomisk-juridiske behandling af sagerne finder — både for det store byggeris
og for parcelhusbyggeriets vedkommende — sted i statens bygningsdirektorat, indtil udbetaling af lånet kan finde sted. Selve låneudbetalingen og de efterfølgende ekspeditioner
med hensyn til pantesikring af lånene, opkrævning af ydelser m. v. er overladt til Kongeriget Danmarks Hypotelbank, der for parcelhusbyggeriets vedkommende også har den øvrige administration af lånene, dog at spørgsmål af principiel karakter skal forelægges statens
bygningsdirektorat. For det store byggeris vedkommende varetager bygningsdirektoratet
selv administationen af de ydede lån, bortset fra opkrævningen af renter og afdrag.
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Ifølge oplysning fra ministeriet for byggeri- og boligvæsen behandles der under den
nuværende ordning i statens bygningsdirektorat gennemgående ca. 1 500 sager angående
støtte til boligbyggeri (såvel parcelhusbyggeri som etagebyggeri og andet massebyggeri)
om året.
Hvis der i de kommende år f. eks. regnes med en lejlighedstilvækst med offentlig
støtte på ca. 15 000 årlig, kan antallet af sager forventes at stige med ca. 2 000 årligt.
De anførte tal viser, at en decentralisering af de funktioner, der under den bestående ordning varetages af statens bygningsdirektorat ved behandlingen af konkrete sager
vedrørende byggestøttelovgivningen vil betyde en meget væsentlig aflastning af direktoratet
og en sådan decentralisering bør derfor — og tillige for at muliggøre en hurtigere og lettere
behandling af sagerne — gennemføres i det omfang, det findes sagligt forsvarligt.
De funktioner, der hidtil er udøvet af statens bygningsdirektorat og de til dette
knyttede arkitekter vedrørende 'parcelhussager, findes herefter fuldtud at burde henlægges
til amterne under bistand af amtsarkitekter, således at amterne bemyndiges til at træffe
afgørelse i sagerne efter retningslinier, der fastsættes af boligministeriet.
Hvad det store byggeri angår, hvortil — som ovenfor anført — må henregnes såvel
etagebyggeri som parcel- og rækkehusbyggeri, når dette udføres som massebyggeri, lader
en så vidtgående decentralisering sig næppe gennemføre. Det drejer sig her om sager af
stor økonomisk rækkevidde, og den enkelte sags betydning som led i boligministeriets almindelige boligprogram er langt større end for de enkelte parcelhussagers vedkommende.
For at kunne indpasse de enkelte sager vedrørende det høje byggeri i boligprogrammet må det derfor anses nødvendigt, at boligministeriet (bygningsdirektoratet) har
en nøjere føling med sagerne, og man mener derfor ikke at burde foreslå den økonomiskjuridiske behandling af sagerne vedrørende det høje byggeri lagt ud til amterne. Denne
behandling bør fremdeles finde sted i bygningsdirektoratet. Med hensyn til den tekniske
behandling af lånesagerne vedrørende det høje byggeri indses det vel, at den nuværende fordeling af sagerne i 2 arkitektområder for hele landet giver visse fordele set fra den centrale
myndigheds side, navnlig i henseende til ensartethed. Men set fra det lånesøgende publikums side vil der va3re afgørende fordele ved en decentralisering til et noget større antal
områder, idet det ikke mindst er sagernes tekniske forberedelse, der kræver mundtlige forhandlinger med statens arkitekter. I det øjeblik, der rundt i landet ansættes et antal amtsarkitekter, ville det i sig selv findes mindre rimeligt ved siden af amtsarkitektordningen
at opretholde en særordning med 2 arkitektområder for det høje byggeris vedkommende,
og da amtsarkitekterne, hvad kvalifikationer angår, må forventes at være fuldt ud i stand
til at behandle de omhandlede sager, foreslår man, at også den tekniske behandling vedrørende det høje byggeri henlægges til amtsarkitekterne. Den fornødne ensartethed i behandlingen og den fornødne hensyntagen til de almindelige synspunkter, som boligministeriet ønsker fulgt, må kunne gennemføres ved udsendelse af generelle direktiver, ligesom
der også gennem regelmæssige instruktionsmøder og gennem udsendelse af embedsmænd
fra ministeriet kan tilvejebringes en så nær kontakt mellem ministeriet og amtsarkitekterne, at boligministeriets interesse i samordning kan ske fyldest under rimelig hensyntagen
til det lånesøgende publikums interesse i decentralisering.
Sager fra Københavns kommune — såvel parcelhussager som sager vedrørende det
høje byggeri —- og fra de øvrige kommuner indenfor hovedstadsområdet bør dog undtages
fra ordningen, da det væsentligste formål med decentraliseringen, den lettere adgang til
kontakt mellem bygherren og den myndighed, der optræder på statens vegne, ikke gør sig
gældende for de pågældende sagers vedkommende, hvortil kommer at bygningsdirektoratet ved fortsat at behandle et udsnit af det pågældende sagområde kan bevare den direkte
føling med det pågældende byggeri.
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Boligministeriet har med hensyn til del store byggeri udtalt intet at have at erindre
imod, at tilsynet dermed overlades til amtsarkitekterne, hvorimod ministeriet ikke har
kunnet tiltræde, at den tekniske godkendelse af 'projekterne lægges ud til amtsarkitekterne.
Ministeriet har herved bemærket, at en decentralisering på dette område ville nødvendiggøre, at centralmyndigheden gav faste retningslinier for amtsarkitekternes virksomhed,
hvilket for et sagområde som dette ville være uheldigt, da det ville hæmme de ofte værdifulde impulser, der kommer fra private arkitekter; i modsætning til, hvad der ellers ofte
er tilfældet, ville en decentralisering her netop give en usmidig ordning. Ministeriet har
endvidere gjort gældende, at det er noget tvivlsomt, om amtsarkitekterne, der vil få en
lang ra\kke betydningsfulde og forskelligartede opgaver, vil være i stand til til stadighed
at være fuldt pa hoj de med udviklingen også indenfor det store og betydningsfulde område,
som moderne massebyggeri er. Det er fra ministeriets side tillige anført, at der ikke ved
en decentralisering af den tekniske behandling af det høje byggeri — saledes som ved decentraliseringen af det lave byggeri — vil ske nogen forbedring gennem et stort kontorapparats uddeling på mindre enheder, idet der her kun er tale om at decentralisere et arbejde,
der nu udføres af 2 konsulenter med tilsammen 2—3 arkitektuddannede medhjælpere.
Ministeriet er herefter nærmest stemt for at bibeholde den nuværende i Århus bosatte konsulent som ministeriets tekniske medarbejder med hensyn til godkendelsen af den
tekniske side af massebyggeriet i Jylland og på Fyn, medens godkendelsen af massebyggeriet i den øvrige del af landet foretages af ministeriets arkitektafdeling. Mi nisteriet har herved oplyst, at den nuværende arkitektkonsulent for dette område har anmodet om sin afsked.
Ministeriet har dog intet at erindre imod, at vedkommende lovbestemmelse formuleres på en sådan måde, at det, hvis forholdene senere måtte vise sig at tale derfor,
bliver muligt at lægge også dette område ud til amtsarkitekterne.
Efter kommissionens opfattelse er de fordele, der vil opnås ved en decentralisering
af den tekniske behandling ganske særlig af sager vedrørende det store byggeri — ikke
mindst den lettere adgang for bygherren til at komme i kontakt med den godkendende
myndighed — så betydelige, at der må påvises mege^ vægtige modhensyn for at bibeholde
den nuværende ordning, og i så henseende finder kommissionen ikke, at de af boligministeriet fremforte betragtninger har tilstrækkelig vægt. Når det således fra boligministeriets
side er gjort gældende, at kommissionens forslag vil give en usmidig ordning, fordi det vil
være nødvendigt at foreskrive faste retningslinier for amtsarkitekternes virksomhed, hvilket menes at kunne hæmme de ofte værdifulde impulser, der kommer fra private arkitekter,
må hertil bemærkes, at det som påpeget ovenfor bør være muligt ikke mindst under hensyn
til det forholdsvis ringe antal arkitektområder, der foreslås (8), at tilvejebringe og opretholde
en nær personlig kontakt dels mellem den centrale myndighed og amtsarkitekterne dels
mellem disse indbyrdes, hvorfor den af boligministeriet forudsete ulempe næppe vil forekomme i praksis, idet de retningslinier, hvorefter amtsarkitekterne skal arbejde, utvivlsomt vil vise sig snarere at være baseret på denne mere uformelle kontakt end på stive og
faste forskrifter. Og hvad angår spørgsmålet om at drage nytte af nye impulser fra private
arkitekters side, finder kommissionen, at en vis udvidelse af kredsen af de arkitekter, der
skal behandle projekterne, snarest gør det rimeligt at vente en forøget lydhørhed overfor
sådanne impulser.
Hertil kommer endelig, at kommissionen ved fastsættelsen af arkitektområdernes
antal i forbindelse med den foreslåede aflønning af arkitekterne har haft for øje, at omfanget
og karakteren af de opgaver, der foreslås henlagt til amtsarkitekterne, kræver betydelige
kvalifikationer hos disse, ikke mindst i henseende til at følge udviklingen indenfor det store
byggeri.
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Kommissionen erkender dog, at den tekniske Godkendelse af proj ekter vedrorende
det store byggeri stiller krav om en betydelig specialviden hos den, hvem godkendelsen
påhviler, særlig når henses til de bestræbelser, der er fremme for at hidføre en forbedring
af byggemetoderne og byggestandarden inden for det statsstøttede massebyggeri. Da det
ved besættelsen af stillingerne som amtsarkitekter af hensyn til disse stillingers karakter
må komme an på at ansætte arkitekter med en passende almenfaglig viden snarere end
specialister på bestemte områder, kan det derfor måske ikke forudsættes, at alle de amtsarkitekter, der ansættes, vil være i besiddelse af den fornødne specialviden på det store
byggeris område straks ved ordningens indførelse. På den anden side nærer kommissionen
den tro, at amtsarkitekterne efter i nogen tid at have beskæftiget sig med de problemer,
der står i forbindelse med statsstøtten til det store byggeri gennem førelsen af tilsynet
med byggeforetagenderne, også vil vise sig i stand til at overtage godkendelsen af selve
projekterne.
Ud fra disse betragtninger skal kommissionen ikke udtale sig imod, at den tekniske
godkendelse af projekterne vedrørende det store byggeri ikke straks ved amtsarkitektordningens indførelse lægges ud til amtsarkitekterne, men at der i den pågældende lov
åbnes adgang for ministeriet til at bestemme, på hvilket tidspunkt overgangen skal finde
sted.
Den foreslåede henlæggelse til amterne af beføjelsen til at meddele lånebevillinger
i parcelhussager må antages at kræve ændring af loven om byggeri med offentlig støtte,
idet de tilfælde, hvor ministeren kan delegere de ham i henhold til loven tilkommende
beføjelser, udtrykkelig er nævnt i loven, jfr. § 65 (kommunalbestyrelsen i sager om godkendelse af leje o. 1.) og § 66 (Kongeriget Danmarks Efypotekbank i sager om godkendelse
af køber). Da der ikke i loven findes bestemmelser om delegation til amterne, må det derfor
efter lovens opbygning anses nødvendigt at der tilvejebringes lovhjemmel herfor.
Ved samme lovhjemmel bør der træffes bestemmelse om, i hvilke tilfælde amternes
afgørelser skal kunne indankes til boligministeriet. Man finder ikke anledning til at foreslå
detaillerede regler om dette forhold, men ønsker at fremhæve, at afgørelsen af, om lån kan
bevilges, efter loven er bundet til ret faste enkle regler, der i almindelighed ikke kan give
anledning til tvivl, hvorfor der som almindelig regel næppe kan være trang til rekurs i tilfælde, hvor et afslag skyldes den økonomisk-juridiske bedømmelse af sagen. Hvor sagen
falder på den tekniske bedømmelse, bør der derimod åbnes adgang til i visse tilfælde at
indbringe afslaget for bygningsdirektoratet.
Boligministeriet har udtalt betænkelighed ved i noget tilfælde at afskære rekurs.
Ministeriet har i så henseende henvist til, dels at den opstillede sondring mellem tilfælde
med rekurs og tilfælde uden rekurs forekommer mindre rationel, dels at amternes bedømmelse kan være forskellig, dels endelig at ankesagerne vil give ministeriet god anledning
til at bedømme amternes administration.
Kommissionen skal i og for sig intet indvende mod, at skillelinien mellem de tilfælde, hvor amternes afgørelse er endelig, og de tilfælde, hvor der gives rekurs, lægges på
en noget anden måde end foreslået, dersom dette forekommer mere praktisk. Men kommissionen finder ikke at kunne tiltræde boligministeriets øvrige betragtninger, der generelt
vil kunne gøres gældende mod ethvert decentraliseringsforslag, og man finder derfor med
den lige nævnte modifikation af principielle grunde at burde fastholde sin indstilling.
2. Landarbejderboliger.

Foruden den byggestøttelovgivning, der ovenfor er redegjort for, findes en særlig
lovgivning om arbejderboliger få landet, jfr. lovbekendtgørelserne nr. 452 og 453 af 27. oktober 1947.
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Loven administreres af landbrugsministeriet, jordlovsudvalget og husmandsbrugskommissionerne. Disse sidstes områder falder sammen med amtsrådskredsene.
Loven om opførelse af arbejderboliger på landet hjemler adgang til at yde lån til
personer, der opfylder visse nærmere foreskrevne personlige kvalifikationer, hvoraf en af
de vigtigste er, af lånsøgeren er beskæftiget ved normalt forefaldende arbejde på landet.
Der kan ydes lån til erhvervelse af jord og til opførelse af bygninger. Opføres huset på statsjord, overdrages grunden sædvanligvis på almindelige jordrentevilkår. Der kan endvidere
ydes lån til opførelse af landarbejderboliger for landmandens regning til brug for medhjælpere.
Ansøgning om lån indgives til kommunalbestyrelsen, der videresender sagen til husmandsbrugskommissionen. Kommissionen foretager en første sortering af ansøgningerne,
og sager, der indstilles af husmandsbrugskommissionen, går videre til jordlovsudvalget,
som under appel til landbrugsministeriet afgør., om lån kan bevilges. Den tekniske behandling foretages af jordlovsudvalget s arkitekter, hvoraf der med enkelte undtagelser er 1 for
hver amtsrådskreds. Der er ved jordlovsudvalgets foranstaltning udarbejdet typetegninger
for arbejderboliger.
Jordlovsudvalget giver landbrugsministeriet meddelelse om tilsagn af statslån, og
ministeriet fastsætter lånets størrelse og udfærdiger de fornødne dokumenter. Når lånet
er udbetalt, hvilket sker ved jordlovsudvalgets foranstaltning, overgår forvaltningen af
lånet til finansministeriet.
Hovedbegrundelsen for denne særlige lovgivning er, at man herigennem vil sikre
landbruget tilfredsstillende arbejdskraft, og man lægger megen vægt på, at det bliver de
rette personer, som udvælges som kvalificerede til at få disse lån. Dette sikres, ved at ansøgningen behandles af husmandsbrugskommissionen, og at afgørelse om lånets ydelse
træffes af jordlovsudvalget, hvilke organer er i besiddelse af den særlige sagkundskab, som
er nødvendig for at bedømme låneandragerne.
Landarbejderboligerne afviger i princippet ikke i deres byggemåde væsentligt
fra det byggeri, som opførtes med lån efter kapitel VI i loven af 30. april 1946 om
byggeri med offentlig støtte, og den tekniske behandling af sagerne, der for tiden udføres
af jordlovsudvalgets arkitekter, stiller ikke sådanne krav til specialviden, at den ikke i
hvert fald lige så godt vil kunne udføres af amtsarkitekterne. Indtil 1946 benyttede indenrigsministeriet og jordlovsudvalget iøvrigt i det store og hele de samme arkitekter til behandling af sager om parcelhuse og landarbejderboliger.
Ved bekendtgørelse nr. 491 af 23. november 1947 er administrationen af lovgivningen om opførelse og udleje af arbejderboliger på landet overgået til boligministeriet,
forsåvidt angår byggespørgsmål; men den nærmere gennemførelse af overgangen har endnu
ikke fundet sted.
Foruden sager om lån til landarbejderboliger behandler de samme myndigheder
som ovenfor nævnt, d. v. s. husmandsbrugskommissionen, jordlovsudvalget og landbrugsministeriet, sager om lån til husmandsbrug m. v., jfr. lov nr. 150 af 29. marts 1943 med ændringslove af 14. juni 1946 og 4. juni 1947, der angår husmandsbrug, større brug, gartneriog havebrug. Lovene indeholder bestemmelser om tilvejebringelse af jorder til disse brug
og om ydelse af jordkøbslån, byggelån, installationslån og etableringslån samt tillægslån
hertil. Sagerne om støtte til oprettelse af husmandsbrug m. v. behandles ekspeditionsmæssigt på tilsvarende måde som sagerne om støtte til opførelse af landarbejderboliger.
Den tekniske behandling af disse sager sker som for landarbejderboligernes vedkommende
nu gennem jordlovsudvalgets arkitekter, og denne behandling vil lige så vel som for disse
boligers vedkommende kunne henlægges til amtarkitekterne.
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B. Byggelovgivningen.

De herhenhørende lovregler indeholdes i
Byggelov for staden København, nr. 148 af 29. marts 1939,
Bekendtgørelse nr. 212 af 1. august 1912 af bygningslov for Frederiksberg kommune
samt
Bekendtgørelse nr. 210 af 1. august 1912 af bygningslov for købstæderne i kongeriget Danmark af 30. december 1858.
For de fleste købstæder er der af indenrigsministeriet stadfæstet bygningsvedtægter,
der indeholder regler, der er mere detaillerede og strengere end bygningslovens enkle og
primitive bestemmelser. Hjemlen for stadfæstelse af sådanne bygningsvedtægter findes
i S 40 i bygningsloven for købstæderne oar i senere love. I medfør af S 75 i den københavnske
byggelov vil der således kunne stadfæstes vedtægter, hvorved lovens bestemmelser helt
eller delvis og med de forandringer, som det pågældende steds særegne kommunale og stedlige forhold gør tilrådelige, gøres anvendelige i andre kommuner.
For sognekommunernes vedkommende indeholder kap. I. i lov nr. 174 af 31. marts
1926 om brandpolitiet på landet og det nærmest dermed i forbindelse stående bygningsvæsen
en række byggeforskrifter. Derimod gælder den egentlige byggelovgivning ikke for landkommunerne. Imidlertid er der for en del af disse kommuner — med hjemmel i lov nr. 20 af 11.
februar 1876, lov nr. 216 af 5. december 1894 og lov nr. 109 af 23. april 1915, hvilke love er
opretholdt ved § 54 i loven af 31. marts 1926 om brandpolitiet på landet m. v. —- stadfæstet
bygningsreglementer, der indeholder videregående bestemmelser end brandpolitiloven.
Hvor sådanne reglementer findes, er indenrigsministeriet (nu ministeriet for byggeri og
boligvæsen) øverste bygningsmyndighed, ligesom det er tilfældet for Københavns og Frederiksberg kommuners og for købstædernes vedkommende, medens justitsministeriet er
øverste bygningsmyndighed i henhold til brandpolitiloven.
Sager om dispensation fra de gældende byggebestemmelser skal for Københavns,
Frederiksbergs og købstædernes vedkommende normalt forelægges indenrigsministeriet
(nu ministeriet for byggeri og boligvæsen). Ministeriet har imidlertid ved flere lejligheder
delegeret sin dispensationsbeføjelse indenfor visse grænser til de kommunale bygningskommissioner. Som eksempel herpå kan navnlig henvises til cirkulære nr. 4 af 22. januar 1929,
sammenholdt med cirkulærer nr. 2 af 2. februar 1931 og nr. 180 af 13. maj 1943.
For sognekommunernes vedkommende tilkommer dispensationsbeføj elsen — uanset om der findes bygningsreglement eller ej — vedkommende amtmand, hvis afgørelser
dog i reglen vil kunne indankes for ministeriet. Ved behandlingen af sagerne indhenter
amterne, der kun undtagelsesvis vil være i besiddelse af den fornødne tekniske indsigt, i
almindelighed erklæringer fra bygningsbrandforsikringsnævnet for landbygninger, der i
denne henseende virker som sagkyndig rådgiver for amterne.
Antallet af dispensationssager, der behandles i ministeriet, beløber sig gennemgående
til 11—1200 om året.
Boligministeriet har fornylig nedsat en kommission til at fremkomme med forslag
med henblik på en revision af byggelovgivningen. Ved en sådan revision må det efter udvalgenes opfattelse være en forudsætning, at adgangen til at meddele dispensation fra de
gældende byggeforskrifter i alle tilfælde, hvor særlige hensyn ikke kræver, at dispensationsbeføjelsen forbliver hos det centrale statsorgan, henlasgges til lokale myndigheder.
I tilfælde hvor det ikke drejer sig om anvendelse af rent konstruktive normer, og
hvor der følgelig kan blive tale om udøvelse af et vist skøn, bør dispensationsbeføj elsen
tillægges amterne — som neutrale instanser — under bistand af amtsarkitekter, idet der,
såfremt dispensations beføj elsen i sådanne tilfælde henlægges til de kommunale bygnings-
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myndigheder, let vil kunne opstå uheldige konflikter mellem kommunens interesser som
grundsælger, gademyndighed eller kommunens rent økonomiske interesser (f. eks. kommunens ønske om at drage erhvervsvirksomheder til sig) på den ene side og vedkommende,
hygningsmyndighed som indehaver af dispensationsbeføj elsen på den anden side.
Som den alt overvejende hovedregel bør amternes afgørelse være endelige, når det
drejer sig om skønsmæssige afgørelser, idet den administrative fordel ved en decentralisering væsentlig ville blive forskertset, dersom ethvert afslag skulle kunne indankes for
ministeriet, og med den juridiske og tekniske bistand, amterne vil råde over ved behandlingen af di>..se sager, må de fornødne garantier for en sagligt rigtig behandling af sagerne
været til stede. Derimod bør der i overensstemmelse med almindelig administrativ praksis
være rekurs til ministeriet, hvor spørgsmålet er, hvorvidt loven er rigtigt anvendt i det
enkelte tilfælde.
Boligministeriet har med hensyn til rekursspørgsmålet fremsat lignende betænkeligheder som anfört ovenfor side 45 med hensyn til rekursen overfor amternes afgørelser
i byggestottesager. Kommissionen må også på det her omhandlede omrade fastholde sin
indstilling.
Med hensyn til stadfæstelse af bygningsreglementer i sognekommunerne henvises
til side 51 li".
Som ovenfor nævnt henhører administartionen af bygningsforskrifterne i brandpolitiloven på landet under justitsministeriet,meåens den egentlige byggelovgivning administreres af boligministeriet. I Sognekommunerne er Forholdet herefter det, at Sagerne
horer under justitsministeriet, hvis der ikke foreligger noget bygningsreglement for kommunen, men ellers under boligministeriet. Ja, inden for samme Sognekommune skal sagerne
snart indbringes for justitsministeriet, snart for boligministeriet, nemlig hvis der findes et
bygningsreglement, der — hvad der er meget almindeligt -— i et vist omfang opretholder
brandpolitilovens bygningsforskrifter.
Dette forhold, hvis mangel på rationalitet også er påvist af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg af 11. september 1941 vedrørende statens forhold til byggeriet,
kan alene forklares ved, at forskrifterne for indretningen af bygninger på landet af tilfældige årsager har fundet deres plads i en lov om brandvæsenet, hvilket sagsområde henhører
under justitsministeriet. Bygningsforskrifter må imidlertid, hvad enten de vedrører bygninger på landet eller i byerne, betragtes ud fra ensartede synspunkter, ikke alene ud fra
hensyn til brandsikkerheden, men i lige så høj grad ud fra konstruktive, sundhedsmæssige,
byplanmæssige og mange andre hensyn. Dette betyder naturligvis ikke, at kravene skal
v;iore de samme på landet som i byerne, men de grundlæggende synspunkter er de samme,
og man må derfor finde det unaturligt, at en lille del af byggelovgivningen administreres
af justitsministeriet, men hvis øvrige sagsområde de pågældende sager ikke har berøring,
og som ikke råder over teknisk bistand til sagernes behandling.
Under henvisning til foranstående skal man henstille, at der træffes foranstaltning
til, at administrationen af byggeforskrifterne i brandpolitiloven på landet overføres fra
justitsministeriet til boligministeriet, der som centralministeriet for byggeri- og boligvæsen
må være det naturlige ressortministerium for disse sager.
C. Byplanlovgivningen.

Ifølge § 1 i lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner skal der for enhver købstad
og for enhver anden samlet bebyggelse, der overvejende udgøres af bygninger til andet end
landbrugsformål, og som omfatter mere end 1 000 indbyggere, ved kommunalbestyrelsens
foranstaltning tilvejebringes en byplan, der vil være at godkende af indenrigsministeriet
(nu ministeriet for byggeri og boligvæsen). For andre kommuner kan ministeriet, når det
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for et område skønnes nødvendigt at tilvejebringe en byplan, med tilslutning fra det i lovens
§ 4 omhandlede nævn (byplannævnet) pålægge vedkommende kommunalbestyrelse at drage
omsorg for udarbejdelse af en sådan plan. En byplan består ifølge lovens § 2 af en vedtægt,
der indeholder de bestemmelser, der skal være gældende med hensyn til områdets bebyggelse
eller anvendelse iøvrigt. I planen, der skal være bilagt med de nødvendige kort og plantegninger om fornødent tillige med højdeangivelser, kan der træffes bestemmelse om:
1. Vejes beliggenhed, retning og bredde, byggelinier og hjørneafskæringer, vejes indbyrdes tilslutning, samt om, at der fra de til planlagte hovedveje grænsende arealer
ikke skal haves adgangs- eller anden facaderet til vejene.
2. Beliggenheden af torve og andre til almindelig færdsel bestemte pladser;
3. Beliggenheden af spor- og ledningsanlæg;
4. Beliggenheden af offentlige bygninger og anlæg, derunder sports- og legepladser, flyvepladser, havnearealer, lystanlæg, parker samt kirkegårde;
5. Bebyggelsesarter og deres fordeling på området, derunder i henseende til benyttelse,
såsom til bolig-, forretnings- eller industriformål;
6. Byggegrundenes dybde, bredde og arealindhold;
7. Bebyggelsens beliggenhed og udstrækning på grundene og om bygningers indbyrdes
afstand;
8. Bebyggelsens ydre udformning, såsom i henseende til ensartede højder og tagformer;
9. Bevaring af et område i overensstemmelse med dettes hidtidige Karakter i henseende
til bebyggelse og beplantning.
For områder på landet og på købstædernes markjorder, som ikke er inddraget
under bymæssig bebyggelse, og for hvilke udfærdigelse af byplaner skønnes ufornøden,
kan der efter lovens § 3 ved markplaner træffes bestemmelse om de ovenfor under 1—3
omhandlede emner og om regulering i hovedtræk af de under 4. og 5. omhandlede forhold.
Også for markplaners vedkommende kræves godkendelse af ministeriet.
Såfremt et til godkendelse indsendt byplanforslag berører væsentlige forhold
inden for et andet ministeriums område, høres vedkommende ministerium over sagen. Ved
betydelige vej- eller banespørgsmål indhentes der således altid en udtalelse fra ministeriet
for offentlige arbejder. Planer fra sognekommuner sendes —- navnlig af hensyn til vejspørgsmålene — desuden altid til erklæring hos vedkommende amt —. Den byplantekniske behandling af forslagene foretages af ministeriets kommitterede i byplansager, der
— ofte efter forudgående forhandlinger med vedkommende kommunalbestyrelse, ministeriet for offentlige arbejder, de danske statsbaner, amtet m. fl. -— afgiver indstilling
til ministeriet om planens godkendelse, enten i den foreliggende skikkelse eller efter foretagelse af nærmere angivne ændringer.
Efter loven har ialt 220 kommuner pligt til at udarbejde byplaner, nemlig:
København, Frederiksberg og Gentofte
3
Købstæder, handelspladser og flækker
85
Bymæssige bebyggelser i sognekommuner med mere end 1000
indbyggere
132
220
7
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En meget stor del af disse kommuner — formentlig op imod tre fjerdedele af kommunerne — har i den forløbne tid forelagt ministeriet eller den kommitterede udkast til
byplaner, og i den resterende del af kommunerne er man i gang med arbejdet med planernes
udarbejdelse.
De erfaringer, der i ministeriet er gjort ved arbejdet med byplanloven, viser,
at tanken om tilvejebringelse af og administration efter byplaner endnu kun møder forståelse hos relativt få kommunalfolk, omend der på dette punkt dog kan spores en voksende
interesse. Den manglende forståelse giver sig udtryk i, at kommunalbestyrelserne ikke undersøger, om de enkelte dispositioner passer ind i en samlet plan for byens udvikling på længere
sigt. Til en vis grad kan dette forhold utvivlsomt forklares ved, at det er meget vanskeligt
for kommunerne at skaffe sig den fornødne kvalificerede, byplantekniske medhjælp. Det må
herved erindres, at byplanlægning ikke alene omfatter teknik, men også jura, administration
æstetik, økonomi, sociale forhold m. v. Hertil kommer, at det drejer sig om et område,
hvor der ifølge sagens natur vanskeligt lader sig udforme klare regler, der kan finde anvendelse i alle tilfælde.
Amtsvej inspektoratet i Holbæk har antaget en speciel byplankyndig arkitekt, der
en eller to gange om ugen bistår amtsvej inspektoratet i dettes vejledning af de sognekommuner inden for amtet, der har udarbejdet eller er ved at udarbejde byplaner, og en tilsvarende ordning er, så vidt vides, etableret i Hjørring amt. Andre steder, hvor amtsvejinspektoraterne bistår sognekommunerne ved udarbejdelsen af byplaner, har erfaringerne
vist, at speciel byplansagkyndig bistand er nødvendig, for at der skal kunne opnås tilfredsstillende resultater, idet den almindelige ingeniørmæssige uddannelse, som amtsvej inspektørerne er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelig.
Ministeriets kommitterede i byplansager optræder i meget vidt omfang som vejleder
for kommunerne ved udarbejdelsen af byplaner, og fordelen herved er navnlig, at der sikres
ensartede retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte planer, men af hensyn til arbejdets
fremskyndelse, såvel i kommunerne som hos den kommitterede, ville det være ønskeligt,
om der rundt om i landet fandtes en række arkitekter, der i forening med amtsvej inspektørerne kunne overtage den mere rutinemæssigt prægede del af nævnte vejledende virksomhed. Disse arkitekters opgaver på dette område skulle da ikke blot bestå i vejledning
ved udarbejdelsen af byplanforslag, men, idet fremtiden haves for øje, i lige så høj grad i
rådgivende virksomhed for kommunerne ved administrationen af de godkendte planer og i
førelsen af tilsyn med disses overholdelse, således af den kommitteredes virksomhed kunne
indskrænkes til medvirken i særlig vanskelige sager og fastlæggelse af hovedlinierne for
planlægningen.
En sådan rådgivende og tilsynsførende virksomhed, for hvilken der efter de indhøstede erfaringer er et meget stærkt behov, vil være en naturlig og nærliggende opgave
for amtsarkitekterne — eventuelt i samarbejde med amtsvej inspektørerne —• i forbindelse
med amtsarkitekternes opgaver vedrørende byggelovgivningen, ikke mindst i betragtning
af den nære forbindelse, der bør være mellem administrationen af denne lovgivning og administrationen af byplanlovgivningen.
For sognekommunernes vedkommende mener kommissionen endvidere at burde foreslå en tilbagevenden til den før byplanloven af 1938 gældende ordning, hvorefter amtsrådet under appel til ministeriet havde stadfa)stelsesbeføj elsen m. v. med hensyn til sognekommunernes byplaner, jfr. lov nr. 122 af 18. april 1925 om byplaner. Når man i 1938 gik
bort fra denne ordning, skyldtes det ifølge motiverne til regeringens forslag til loven af
1938 i første række, at amtsrådene ikke rådede over byplankyndig sagkundskab. Ved indførelsen af en amtsarkitektordning vil denne mangel imidlertid ikke længere gøre sig gældende. Som begrundelse for at overlade amtsrådene stadfæstelsesbeføjelsen på dette område
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kan iøvrigt anføres, at amtsrådene på grund af den nære kontakt, der består mellem amtsråd og sogneråd, i praksis formentlig vil vise sig bedre egnede end et centralt organ til at
vække interesse for en hensigtsmæssig byplanlægning i sognekommunerne og til at give sognerådene de fornødne impulser i så henseende. Efter kommissionens opfattelse må der tillægges det her påpegede moment stor betydning, idet der ikke kan bortses fra, at den manglende
interesse for byplanspørgsmålet, som ifølge boligministeriets erfaringer har kunnet spores
i adskillige kommuner, skyldes den rent faktiske vanskelighed, som de mindre kommuner
altid vil have ved at komme i tilstrækkelig nøje kontakt med centralmyndigheden.
Kommissionen er opmærksom på, at adskillige spørgsmål af byplanmæssig natur
ikke kan bedømmes isoleret for et enkelt område, men bør vurderes samlet for hele landet.
Dette forhold ses imidlertid ikke at kunne nødvendiggøre, at byplanforslag fra alle kommuner forelægges ministeriet til godkendelse, idet det altid vil være muligt for ministeriet at
have indflydelse på byplanudviklingen i store linier ved etablering af en snæver kontakt
nellem ministeriet og den kommitterede på den ene side og amtsrådene på den anden side,
bl. a. ved udfærdigelse af generelle direktiver for amtsrådenes afgørelser af byplanspørgsmål.
Da en byplan indeholder mindst lige så vigtige forskrifter som et bygningsreglement, vil det efter kommissionens formening være en konsekvens af foranstående, at amtsrådene også får tillagt stad f æstelsesbef øjeisen med hensyn til bygningsreglementer i sogne-

kommunerne. Hensynet til den fornødne ensartethed på dette område vil kunne tilgodeses
ved, at ministeriet udfærdiger normalreglementer, som kan lægges til grund ved amtsrådenes behandling af de pågældende sager.
Boligministeriet har i sin erklæring over betænkningsudkastet udtalt, at det må
anses for et stort fremskridt, at kommunerne kan rådføre sig med amtsarkitekterne angående udarbejdelsen af byplanvedtægter og bygningsvedtægter og -reglementer, og at amtsarkitekterne kan føre tilsyn med vedtægternes og reglementernes gennemførelse. Ministeriet har derimod frarådet, at godkendelsesmyndigheden, forsåvidt angår byplanvedtægterne og bygningsreglementerne i sognekommunerne, tillægges amtsrådene.
For så vidt angår byplanarbejdet har ministeriet herom bemærket, at dette arbejde
er af meget omfattende og alsidig karakter, og at det veksler fra sted til sted efter de pågældende områders særlige forhold. Forarbejderne til en byplan kan ikke begrænses til de
forhold, der særlig nævnes i byplanlovens § 2, nr. 1—9, men må også omfatte f. eks. spørgsmålet om byens forventede fremtidige størrelse, hvilke områder, man vil søge fredet i henhold til fredningslovgivningen, placeringen af statsinstitutioner (f. eks. flytning af en jernbanestation), regulering af amtsveje, der fører til byen, eventuelle indlemmelser o. s. v.,
altså også forhold, der ikke kan reguleres af kommunalbestyrelsen som byplanmyndighed,
men som fatslægges af andre myndigheder, som fredningsnævnet, statsbanerne, amtsrådet
og indlemmelsesmyndighederne. Som følge af disse forhold vil generelle direktiver for byplanarbejdet ikke kunne gives i noget omfang af betydning. Hertil kommer, at amtsrådene
vil få et for lille erfaringsområde, da der jo kun er byplanpligt for de større bebyggelser (over
1 000 indbyggere). løvrigt opstår de vanskeligste byplanproblemer ofte i de landkommuner,
der her bliver tale om, nemlig de større stationsbyer, hvor der ofte foregår en betydelig
udvikling, medens man savner det fornødne administrationsapparat og den fornødne
tekniske bistand (stadsingeniør, kommuneingeniør). Navnlig i de storkøbenhavnske kommuner og i forstadskommunerne vil det virke meget besværligt, hvis den stadfæstende
myndighed ligger hos en anden instans end i hovedstaden eller vedkommende købstad.
Med hensyn til bygningsreglementerne har ministeriet udtalt, at disse bør godkendes
af den samme myndighed, som godkender byplanvedtægterne. For de tekniske dele af
bygningsreglementerne vil ulejligheden ikke være stor, da man her har et normalreglement
at gå frem efter, men det afgørende er, at bygningsreglementerne indeholder væsentlige
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byplanmæssige bestemmelser (grundstørrelser, zoneinddelinger med hensyn til bygningshøjde og beboelses- og udnyttelsesgrad og med hensyn til bebyggelsesarter (boliger, industri)).
Ministeriet vil dog intet have imod, at vedkommende lovbestemmelse affattes
således, at den muliggør på et senere tidspunkt at lægge godkendelsbeføj elsen ud, eventuelt
i begrænset omfang.
Til det af boligministeriet anførte skal kommissionen udtale følgende:
Den omstændighed, at sagernes karakter veksler fra sted til sted, taler efter kommissionens opfattelse netop for decentralisering, idet et lokalt organ i langt højere grad
end den centrale institution vil have kendskab til og forudsætninger for at bedømme de
særlige forhold, der gør sig gældende i de enkelte områder.
Når det dernæst anføres, at byplanerne er afhængige af forhold, som reguleres
af andre myndigheder, såsom fredningsnævnet, statsbanerne, amtsrådet og indlemmelsesmyndighederne, kan der efter kommissionens opfattelse ikke tillægges dette argument afgørende vægt, idet det enkelte amtsråd lige så vel som boligministeriet vil søge føling med
de pågældende organer, inden dispositioner træffes, forsåvidt det ikke drejer sig om spørgsmål, der afgøres af amtsrådet selv. Hvad sæxlig fredningsmyndighederne angår, kan der
iøvrigt henvises til, at et af fredningsnævnets 3 medlemmer er valgt af vedkommende
amtsråd, som oftest af rådets egen midte.
Fra boligministeriets side er der — således ved amtsrådsforeningens generalforsamling i 1948, (jfr. det af foreningens sekretariat udgivne referat side 36—39) — givet udtryk for ønskeligheden af amternes og amtsrådenes medvirken i det lokale byplanarbejde,
navnlig i henseende til at vejlede kommunerne og vække disses interesse for arbejdet.
Med hensyn til en sådan virksomhed fra amternes og amtsrådenes side er det imidlertid
fra repra^sentanter for amtsrådene med styrke gjort gældende, at en virkelig indsats på
dette område ikke kan øves med mindre amterne og amtsrådene udstyres med egentlige
beføjelser indenfor byplanlovgivningen, således at de forlenes med en myndighed til at
tage byplanmæssige spørgsmål op til behandling og afgørelse.
Hvad særlig angår boligministeriets bemærkninger om hovedstadsområdet kan
kommissionen tiltræde, at stadfæstelsesbeføjeisen ligger hos boligministeriet i forhold til
alle kommunerne indenfor området, når der er spørgsmål om sådanne anliggender, der er
fælles for det samlede hovedstadsområde, medens der ikke ses at være nogen begrundelse
for særregler, når det drejer sig om lokale byplanspørgsmål, jfr. sondringen mellem egnsdispositionsplaner og lokale byplaner i hovedstadskommissionens betænkning side 103 og
side 218 ff.
Endvidere bør i tilfælde, hvor et foreliggende forslag til byplan for en sognekommune berører en købstads byplanmæssige interesser, sagen behandles af den myndighed, der har stadfæstelsesbeføj elsen i forhold til købstaden, og kommissionen foreslår
derfor, at der åbnes mulighed for, at behandlingen af det sognekommunale forslag i sådanne
tilfælde sker i boligministeriet.
Med disse modifikationer finder kommissionen at måtte fastholde sin indstilling
om, at stadftestelsesbeføj eiser med hensyn til sognekommunernes byplaner henlægges
til amtsrådene. Ud fra tilsvarende betragtninger som anført ovenfor side 13 ved omtalen
af den tekniske godkendelse af projekter vedrørende det store byggeri skal kommissionen
dog ikke udtale sig imod, at vedkommende lovbestemmelse affattes således, at henlæggelsen
til amtsrådene af de heromhandlede sager ikke sker straks ved amtsarkitektordningens
indførelse, men først til et af boligministeriet fastsat senere tidspunkt, da også disse sagers
behandling kræver en betydelig specialviden hos de arkitekter, der skal vejlede amtsrådene,
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en specialviden som ikke alle arkitekterne kan formodes at sidde inde med, forinden de
har indhøstet erfaringer gennem nogen tids virksomhed som amtsarkitekter. Også her
mener kommissionen dog, at der kun bør være tale om en meget kort overgangsperiode.
D. Fordelingen af materialer til byggeri.
Den siden 1939 opståede mangel på byggematerialer har medført, at der i den
forløbne tid har måttet træffes forskellige foranstaltninger for at sikre den bedst mulige
anvendelse af de til rådighed værende materialer. Administrationen af disse foranstaltninger er henlagt til byggenævnet.
Byggenævnet blev nedsat den 16. september 1939 af det i § 2 i lov nr. 288 af 2. september 1939 omhandlede råd og fik til opgave at følge og undersøge de problemer, der
under den forhåndenværende situation måtte opstå med hensyn til byggespørgsmål samt
vedrørende spørgsmålet om fremskaffelse af byggematerialer, og at fremkomme med forslag til de foranstaltninger, der efter de tilvejebragte oplysninger måtte findes fornødne.
Ved siden af de rådgivende opgaver, der således fra først af påhvilede nævnet, fik
nævnet, efterhånden som det blev nødvendigt at inddrage en række materialer under statens
regulering, adskillige administrative opgaver, idet nævnet meddelte bevillinger til indkøb
af byggematerialer, hvor sådanne var nødvendige, ligesom det påhvilede nævnet at give
tilladelse til nedrivning af bygninger. Hvor der var tale om mindre byggearbejder var dog
bevillingsudstedelsen henlagt til de kommunale myndigheder.
Allerede under de indledende overvejelser af spørgsmålet om at søge gennemført
en decentralisering af statens forskelligartede funktioner i forbindelse med byggeriet, blev
man stillet overfor et af de daværende forsyningsministerium udarbejdet forslag til en
bekendtgørelse (og et dertil sig sluttende cirkulæreudkast), hvorefter amterne og kommunalbestyrelserne i visse tilfælde og efter nærmere angivne retningslinier fik tillagt beføjelse
til at udfærdige materialebevillinger.
På grund af betænkeligheder ved at gennemføre en så vidtgående decentralisering
henstillede man imidlertid til forsyningsministeriet, at amterne i højere grad skulle bemyndiges til at udfærdige materialebevillinger, således at beføjelsen hertil kun skulle tillægges
kommunalbestyrelsen i kommuner over et vist indbyggerantal, jfr. de som bilag 1 og 2
aftrykte skrivelser af 2. og 10. oktober 1947.
Denne ordning blev genstand for drøftelser mellem forsyningsministeriet og byggenævnet og resulterede i planer fra forsyningsministeriet om decentralisering alene på grundlag af amtsinddelingen. Herom opnåedes der enighed mellem forsyningsministeriet og
byggenævnet, men som følge af det kort efter stedfundne regeringsskifte, kom ordningen
ikke til udførelse.
Efter oprettelsen af ministeriet for byggeri- og boligvæsen blev spørgsmålet om at
gennemføre en decentralisering af en del af byggenævnets funktioner taget op til fornyet
overvejelse.
Det var her boligministeriets opfattelse, at det under hensyn til materialespørgsmålets afgørende betydning for det kommende byggeri var nødvendigt hurtigt at foretage
en fuldstændig omlægning af det hidtil værende administrationsapparat for at sikre en både
smidig, slagkraftig og lokalt betonet administration på dette område.
Boligministeriet nærede imidlertid for sit vedkommende overvejende betænkelighed
ved at decentralisere denne administration ud på amter og kommuner, idet ministeriet
mente, at man derved let kunne tabe overblikket og vanskeligt kunne foretage en rigtig
fordeling af forhåndenværende materialer, ligesom man fandt, at amternes administration
næppe var egnet til med kort varsel at overtage dette specielle administrationsområde. —
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Boligministeriet foreslog derfor i stedet, at decentraliseringen skulle ske ved oprettelse
af 4 afdelingskontorer, direkte sorterende under boligministeriet, med den opgave at overtage en del af materialeadministrationen vedrørende området vest for Storebælt, medens
området øst for Storebælt som hidtil skulle dækkes af København. (For Bornholm forudsattes den hidtil gældende særordning opretholdt).
Ved en drøftelse af spørgsmålet med embedsmænd fra boligministeriet har man herfra peget på det uheldige i at oprette nye lokale statskontorer til at varetage opgaver, der
under forudsætning af den nødvendige tekniske bistand formentlig på fuldt forsvarlig
måde ville kunne løses af amterne. Det blev imidlertid fra boligministeriets side understreget, at den af ministeriet foreslåede ordning kun var tænkt som en midlertidig foranstaltning, og at der intet herved ville være foregrebet med hensyn til en kommende amtsar kitetkordning, ligesom ministeriet stillede i udsigt at ville overveje at nedlægge afdelingskontorerne og henlægge disses opgaver til amterne, såfremt en amtsarkitektordning
gennemføres. Under hensyn hertil fandt man at burde acceptere den foreslåede ordning,
således som denne har fundet udtryk i boligministeriets skrivelse af 17. januar 1948 til
finansministeriet angående afdelingskontorernes oprettelse (jfr. bilag 3).
Man har yderligere i den som i bilag 4 gengivne skrivelse af 28. januar 1948 til
finansministeren pointeret, at man betragter ordningen som en undtagelsesordning, og at
man lægger afgørende vægt på, at der kun bliver tale om en rent midlertidig foranstaltning,
der bringes til ophør, så snart en amts-arkitektordning er etableret.
Folketingets finansudvalg har ved skrivelse af 5. marts 1948 givet sin tilslutning til
oprettelsen a f afdelingskontorerne, idet finansministeriet har bemærket, at det har været en
forudsætning for udvalgets tilslutning til ordningen, at denne bliver af rent midlertidig
karakter, og at de planlagte 4 afdelingskontorer nedlægges, og disses forretninger overgår
til amterne fra det tidspunkt, da en amts-arkitektordning måtte kunne etableres.
De opgaver, der påhviler afdelingskontorerne, omfatter i første række meddelelse
af materialebevillinger til boligbyggeri og landbrugsbyggeri, medens materialebevillinger til

erhvervsbyggeri og byggeri for offentlige institutioner fortsat henhører under de centrale
myndigheder i København. Endvidere påhviler det kontorerne at føre kontrol med overholdelse af de fastsatte bestemmelser vedrørende materialereguleringen og at forfølge konstaterede

overtrædelser. Endelig er det kontorernes opgave nøje at følge udviklingen med hensyn til
såvel arbejdskraft som materialer indenfor byggevirksomheden og holde sig i snæver kontakt
med de lokale myndigheder indenfor kontorets område.
Boligministeriet har ved placering af kontorerne i Esbjerg, Fredericia, Århus og
Aalborg taget hensyn til, at det skulle være muligt for enhver at foretage rejse til det kontor,
i hvis distrikt han bor, på een dag. Foruden de nævnte kontorer findes der tillige et materialekontor i Ilønne.
Med hensyn til byggenævnet i København har boligministeriet foretaget den omlægning, at man har udskilt de administrative opgaver til et særligt kontor direkte sorterende under boligministeriet, således at dette kontor skal fungere som afdelingskontor
for amterne øst for Storebælt (med undtagelse af Bornholm) med samme beføjelser som
de øvrige afdelingskontorer; men herudover er til kontoret henlagt bevillingsudstedelsen
for hele landet for så vidt angår erhvervsbyggeri og byggeri for offentlige institutioner.
Som forudsat af folketingets finansudvalg foreslår man herefter, at de under afdelingskontorerne hørende opgaver henlægges til amterne under bistand af amtsarkitekter,
jfr. herved det i afsnit III in fine anførte.
Medens man ovenfor under omtalen af byggestøttelovgivningen og byggelovgivningen er gået ind for, at amternes afgørelse i vidt omfang gøres inappelable, gør man
sig med hensyn til meddelelse af materialebevillinger særlige forhold gældende, som for-
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mentlig gør det ønskeligt, at der i videre omfang er adgang til rekurs til ministeriet, og som
endog muligvis kan tale for, at der åbnes adgang for ministeren til ivisse tilfælde af egen
drift at omgøre en af vedkommende amt truffen afgørelse. Man har ikke fundet anledning
til at foreslå detaillerede regler for en sådan rekurs, men har ønsket at pege på spørgsmålet,
idet den nærmere udformning bør overlades til boligministeriet.
E. Opførelse af statsbygninger og vedligeholdelse af sådanne m. ni.
De herhenhørende bestemmelser indeholdes i lov nr. 294 af 6. juli 1942 om statens
bygningsvæsen.
Ifølge loven administrerer de enkelte styrelser selv de bygninger, der hører under
deres område; men statens bygningsdirektorat er rådgiver for ministerierne og rigsdagens
udvalg i alle spørgsmål vedrørende statens bygninger, herunder om bygningernes vedligeholdelse.
løvrigt er der tillagt bygningsdirektoratet følgende beføjelser med hensyn til opførelse af nye statsbygninger, ombygninger af og nyanlæg ved sådanne:
a) Forberedelse af arbejdet ved udarbejdelse af disposition og program efter anvisning
af og forhandling med vedkommende ministerium og med den af dette efter forhandling med direktoratet antagne projekterende tekniker;
b) Prøvelse af de af denne udarbejdede skitser, tegninger, planer, beskrivelser, beregninger og overslag i henseende til projektets overensstemmelse med det opstillede
program og dets egnethed til at opfylde det tilsigtede formål;
c) Afgivelse af erklæring til vedkommende ministerium om projektet, indeholdende en
fyldestgørende økonomisk, teknisk og arkitektonisk bedømmelse af dette;
d) Afgivelse af erklæring til vedkommende ministerium om de tilbud, der indkommer ved
udbydelsen af arbejdet eller dele af dette;
e) Gennemsyn af entreprisekontrakt og øvrige fornødne kontrakter med entreprenører
og leverandører;
f) Prøvelse af fremkommende regningskrav i henseende til deres overensstemmelse med
de pågældende aftaler;
g) Deltagelse i aflevering eller prøvelse af færdige arbejder og anlæg;
h) Ved udbud af bygningsarbejder i konkurrence, bistand ved udarbejdelse af konkurrenceprogrammet og ved bedømmelse af projekterne.
Krigsministeriets, marineministeriets, Statsbanernes og Post- og telegrafvæsenets
bygninger er dog undtaget fra denne ordning, og det samme gælder andre anlæg af særlig
teknisk art, såsom havne-, dæmnings-, tunnel- og brobygningsanlæg. Endvidere bestemmer
loven, at der, når det af særlige grunde skønnes formålstjenligt, af vedkommende minister
med tilslutning af boligministeren kan træffes beslutning om, at nærmere bestemte bygninger under andre styrelser end de foran nævnte for indtil 2 år ad gangen skal undtages
fra en eller flere af de under a—b og d—h nævnte bestemmelser.
Til projektering af nye statsbygninger m. v. og til førelse af tilsyn med bestående
statsbygninger benytter de enkelte styrelser dels arkitekter, der som bygningsinspektører
er fast knyttet til statstj enesten, dels private arkitekter.
I loven om statens bygningsvæsen bestemmes det, at der under statens bygningsdirektorat skal ansættes det fornødne antal bygningsinspektører, således at disses antal
fastsættes på de årlige finanslove. I henhold hertil er der for tiden ansat ialt 6 bygningsinspektører (i det følgende benævnet de kgl. bygningsinspektører). Efter lovens § 9 på-
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hviler det de kgl. bygningsinspektører, hver inden for sit område, at føre det bygningsmæssige, tekniske tilsyn med de dem underlagte, staten eller statsembeder tilhørende bygninger, monumenter og statuer, hvilket skal ske ved afholdelse af årlige syn. På grundlag af de derunder gjorte iagttagelser skal der gøres indstilling til vedkommende ministerium
om de til de nødvendige vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder nødvendige beløb.
Ledelsen af de pågældende arbejder forestås af de kgl. bygningsinspektører, der samtidig
er ansvarlige for den rigtige anvendelse af de bevilgede beløb. Efter begæring af vedkommende ministerium er bygningsinspektørerne endvidere forpligtede til i samråd med
bygningsdirektoratet at udarbejde forslag til nybygninger, om- og tilbygningsarbejder
samt til efter ministeriets bestemmelse at lede og føre tilsyn med den tekniske og kvalitetsmæssige udførelse af disse arbejder.
De kgl. bygningsinspektører lønnes hver med 6 600 kr. årlig, hvortil kommer det
for finanslovhonorarer til enhver tid gældende procenttillæg, for tiden 40 pct., jfr. anmærkningerne til forslag til finanslov for finansåret 1948—49, § 14. III C. bygningstilsyn. Endvidere ydes der bygningsinspektørerne godtgørelse for konduktørhold og kontorhold, på
finansloven 1948—49 opført med ialt henholdsvis 91630 kr. og 18000 kr., samt dagpenge og
godtgørelse for befordringsudgifter i anledning af tjenesterejser. Disse sidste udgifter har i
finansåret 1946—47 beløbet sig til ialt 32 471 kr. — For ledelse af arbejder ved nybygninger,
om- og tilbygninger og hovedistandsættelsesarbejder har de kgl. bygningsinspektører
krav på særskilt honorar, og et sådant kan i særlige tilfælde ydes for ledelsen af større vedligeholdelsesarbejder. Honorarerne, der skal udgøre faste beløb, fastsættes forinden arbejdets
påbegyndelse af vedkommende ministerium efter forhandling med bygningsdirektoratet,
dog at der, såfremt der efter arbejdets påbegyndelse sker væsentlige ændringer i projektet,
kan finde en dertil svarende ændring af honoraret sted. I praksis fastsættes honoraret
gennemgående til 3 pct. af overslagssummen, hvortil kommer 1% pct. af de faktiske udgifter til konduktortilsyn ved arbejdet.
Som det fremgår af det anførte er enhver styrelse efter loven frit stillet med hensyn
til, hvorvidt de kgl. bygningsinspektører eller andre arkitekter skal benyttes ved udarbejdelse af forslag til nybygninger og om- og tilbygningsarbejder. Men hensyn til tilsynsvirksomheden fremgår noget tilsvarende ikke af loven, men rent faktisk er forholdet det,
at en række statsbygninger er undergivet tilsyn af andre arkitekter end de kgl. bygningsinspektører; dette gælder således foruden de under krigsministeriet, marineministeriet,
statsbanerne, post- og telegrafvæsenet hørende bygninger tillige sindssygevæsenets og
fængselsvæsenets bygninger. Med hensyn til den nærmere ordning af disse forhold henviser
man til den redegørelse, der herom findes i den af statens bygningsråd den 15. november 1933
afgivne betænkning, og til oplysningerne i den af det af indenrigsministeriet den 11. september
1941 nedsatte udvalg vedrørende statens forhold til byggeriet afgivne betænkning af 18. december 1941 ^angående statens bygningsvæsen.
For at få et nærmere indtryk af, i hvilket omfang de kgl. bygningsinspektører benyttes til arkitektmæssige opgaver for staten, har man anmodet 3. hovedrevisorat, hvorunder
bygningsinspektørerne revisionsmæssigt sorterer, om at foranledige fremskaffet nærmere oplysning om, hvor store udgifterne til honorarer til bygningsinspektører og arkitekter har
været i finansårene 1936/37—1938/39 og 1944/45—1946/47.
De modtagne oplysninger omfatter ikke de fra loven om statens bygningsvæsen
undtagne styrelser og særlige anlæg, ligesom der kun er medregnet egentlige statsinstitutioner, hvis budget og regnskab figurerer på statsregnskabet, hvorfor institutioner som
finseninstituttet, åndssvageanstalterne, forskellige børneforsorgsinstitutioner o. 1. er undtaget. Materialet, der iøvrigt lider af nogen usikkerhed, bl. a. fordi de nødvendige regnskaber
i flere tilfælde har manglet, viser, at der i de nævnte 6 år er udbetalt 801 431 kr. i honorarer
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til vedkommende bygningsinspektører og konduktører, bortset fra de faste vederlag, og
908 720 kr. til privat antagne arkitekter. Den samlede udgift har således udgjort 1 710 151
kr., eller gennemsnitligt ca. 285 000 kr. årligt.
Med hensyn til spørgsmålet om, hvilke honorarer, der ydes til andre arkitekter
end de kgl. bygningsinspektører, fremgår det af de fra 3. hovedrevisorat modtagne oplysninger, at projekteringsarbejdet i de fleste tilfælde honoreres efter Akademisk Arkitektforenings regler, der ligger en del højere end de takster, hvormed bygningsinspektørerne
honoreres, medens der for tilsynsvirksomhed i reglen ydes mindre faste honorarer, ofte med
et tillæg svarende til det for finanslovhonorarer fastsatte procenttilæg.
Angående spørgsmålet om, hvorvidt de arkitektsmæssige opgaver i forbindelse med
opførelse af nye statsbygning er og tilbygning til og ombygning af sådanne bør forbeholdes en

kreds af arkitekter, der som bygningsinspektører eller på anden måde har en mere fast
tilknytning til statstjenesten, eller om der til løsning af sådanne opgaver bør være adgang for
de forskellige styrelser og institutioner til frit at vælge, hvilke arkitekter der skal benyttes,
er der i tidens løb blevet gjort forskellige anskuelser gældende. Medens saaledes 3. hovedrevisorat i en pag. 245 ff. i statsrevisorernes betænkning over statsregnskabet for finansåret 1931—32 gengivet skrivelse af 31. marts 1933 til indenrigsministeriet (et uddrag af
skrivelsen er aftrykt som bilag 5) har peget på, at anvendelse af private arkitekter til statsbyggeri gennemgående medfører en ret betydelig forøgelse af statens udgifter til arkitektmæssig bistand, og nærmest har slået til lyd for, at alt arkitektarbejde vedrørende statsbygninger bør udføres af arkitekter, der står i et fast tjenesteforhold til staten, har såvel
indenrigsministeriets udvalg af 19. juni 1924 angående statens bygningsvæsen og dette udvalgs

underudvalg af 28. april 1925 som statens bygningsråd gjort gældende, at udførelsen af
nybygninger og større om- og tilbygninger ikke bør være forbeholdt en bestemt kreds af
arkitekter, men bør kunne overdrages enhver arkitekt, der findes i besiddelse af de fornødne kvalifikationer. Bygningsrådet har herved bemærket, at en anden ordning i længden
ville kunne virke hæmmende for nye tanker og anvendelsen af nye metoder. (Uddrag af
de nævnte 2 udvalgs og bygningsrådets betækninger er aftrykt som bilag 6—8).
Men hensyn til tilsynet med statens bygninger m. v. har den uensartethed, der præger
den bestående ordning, i årenes løb gentagne gange fremkaldt kritik.
Det af indenrigsministeriets udvalg af 19. juni 1924 angående statens bygningsvæsen

nedsatte underudvalg af 28. april 1925 (underudvalget blev nedsat for nærmere at drøfte
og udforme en af daværende bygningsinspektør Magdahl Nielsen udarbejdet skitsering
af en nyordning af statens bygningsvæsen) anførte således i sin betænkning (jfr. bilag 7),
at tilsynet med statens bygninger var ordnet på en meget forskellig måde, hvad der i flere
retninger måtte betegnes som utilfredsstillende. Udvalget pegede herved på, at de kgl.
bygningsinspektører i en række tilfælde havde ansvaret for den fulde vedligeholdelse af de
dem underlagte bygninger, medens der i andre tilfælde kun påhvilede dem et ringe eller
værdiløst tilsyn. Hertil kom, at statens bygninger i flere tilfælde overhovedet ikke var
undergivet bygningskyndigt tilsyn. I visse tilfælde var tilsynet med statens bygninger
overdraget private arkitekter, der var antaget af de pågældende styrelser.
Udvalget af 19. juni 1924 udtalte i sin betænkning (jfr. bilag 6), at det måtte anses
for rettest, at bygningsinspektørernes tilsyn blev udvidet til at gælde alle statsbygninger
under de civile ministerier, og at det ikke kunne anses for nødvendigt, at der benyttedes
særlige arkitekter til f. eks. forstvæsenets (for dettes vedkommende er man senere gået over
til at benytte de kgl. bygningsinspektører), fængselsvæsenets eller sindssygevæsenets ejendomme.
Mangelen af en rationel ordning af det arkitektmæssige tilsyn med statens bygninger
blev også fremhævet af 3. hovedrevisorat i dettes ovenfor omtalte skrivelse af 31. marts
8
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L933 (jfr. bilag 5). Hovedrevisoratet bemærkede herved, at en ordning, hvorved de af staten
benyttede arkitekter blev knyttet fastere til statstj enesten, ville medføre økonomiske
fordele — bl. a. ved en rationel tilrettelæggelse af tilsynsområderne —- og samtidig muliggøre
at samtlige staten tilhørende bygninger blev underkastet regelmæssigt tilsyn, hvad der hidtil
ikke havde være tilfældet.
Endelig blev der i den af statens bygningsråd afgivne betænkning (jfr. bilag 8) fremsat forslag om, at de kgl. bygningsinspektører skulle overtage tilsynet med samtlige civile
statsbygninger. I betænkningen bemærkes det, at man ved en sådan ordning ville opnå,
at de bygninger, der hidtil havde savnet bygningskyndigt tilsyn, kunne komme ind under
et sådant.
Vedrørende ordningen af statens bygningsvæsen for så vidt angår opførelse af
nye bygninger og tilsyn med og vedligeholdelse af bestående bygninger, ønsker kommissionen at fremsætte følgende bemærkninger:

Kommissionen kan tiltræde den fra forskellig side rejste kritik mod den gældende,
noget vilkårlige og tilfældige ordning af tilsynet med statens bygninger, idet et mangelfuldt tilsyn med vedligeholdelsen uundgåeligt påfører staten store udgifter til hovedistanssættelser. I de tilfælde, hvor bygningerne er undergivet bygningsinspektørerne, finder
der vel i almindelighed et regelmæssigt tilsyn sted. Men for de bygningers vedkommende,
hvortil private arkitekter er benyttet, er der ofte ingen eller kun en mere tilfældig tilsynsvirksomhed, efter at bygningen er opført.
Kommissionen finder i denne forbindelse anledning til at fege få, at de beløb, der
stilles til rådighed til den almindelige vedligeholdelse af statens bygninger, i mange tilfælde
ikke har været tilstrækkelige til at ofretholde en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand, hvilket ikke sjældent har haft uforholdsmæssig store hovedistandsættelsesudgifter til følge. Kommissionen skal derfor henstille til de resfektive styrelser og de bevilgende myndigheder at have
opmærksomheden henledt få dette forhold.

Angående spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden med hensyn til statens bygninger bør være forbeholdt arkitekter, der står i fast tjenesteforhold til staten, eller skal kunne
overdrages enhver arkitekt, der findes i besiddelse af de fornødne kvalifikationer, er kommissionen i og for sig ikke uenigt i den grundbetragtning, der ligger bag den ovenfor side 25
citerede udtalelse af statens bygningsråd, hvorefter en ordning, der ikke stiller staten frit
ved valget af arkitekt ved udførelsen af nybygninger og større om- og tilbygninger, i længden kan virke hæmmende for nye tanker og anvendelsen af nye metoder. Men betragtningen
kan for det første ikke anvendes på den almindelige tilsynsvirksomhed, hvilket forøvrigt
heller ikke har været tilsigtet af bygningsrådet, og dernæst ses det påpegede hensyn alene
at kunne finde anvendelse ved arbejder af særlig omfattende karakter eller af ganske speciel art.
Ud fra disse betragtninger finder kommissionen, at der er forbundet betydelige
både praktiske og økonomiske fordele ved i vidt omfang at benytte arkitekter, der står i
fast tjenesteforhold til staten, til projektering og ledelse af byggeri for staten og til varetagelse af tilsynet med statsbygninger. Man finder endvidere, at en væsentlig del af disse
opgaver bør overdrages amtsarkitekterne, og er herved i overensstemmelse med de af indenrigsministeriets udvalg af 11. september 1941 og Akademisk Arkitektforening fremsatte
synspunkter. Ikke mindst hvad tilsynet angår, vil fordelene være iøjnefaldende, idet en
videregående decentralisering vil gøre det muligt at underkaste bygningerne et langt bedre
og mere regelmæssigt tilsyn end nu.
Ved afgrænsningen af amtsarkitekternes opgaver må naturligvis for det første
de styrelser holdes udenfor, som er undtagne fra loven om statens bygningsvæsen, altså
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krigs- og manneministeriet samt statsbanerne og post- og telegrafvæsenet. Men endvidere bør

udenfor amtsarkitetkordningen holdes sådanne mere direktoratsprægede styrelser, under
hvis administrationsområde der indgår en række bygninger af speciel karakter, såsom sygehuse, sindssygehospitaler, visse særforsorgsanstalter, egentlige fængselsbygninger o. 1.
I sådanne styrelser foreligger der så mange tekniske spørgsmål at tage stilling til, at praktiske, administrative grunde gør det påkrævet, at styrelserne af hensyn til de daglige
funktioners forløb har deres egen tekniske bistand at støtte sig til, og det ville da være
mindre rimeligt, om de i almindelighed skulle henvende sig til andre arkitekter til udførelse
af deres byggearbejder eller til udøvelse af tilsynet med bygningerne. Hertil kommer,
at de under sådanne styrelser hørende bygninger må betragtes som en administrativ helhed, der ikke lader sig udstykke til behandling af en række forskellige amtsarkitekter,
alt efter bygningernes beliggenhed i landet. Endelig fordrer den arkitektmæssige behandling af bygninger af den nævnte art en speciel indsigt og erfaring, som amtsarkitekterne
ikke kan forventes at være i besiddelse af.
Bortset fra de nævnte særlig undtagne styrelser bør den almindelige regel være,
at de enkelte styrelsesgrene benytter amtsarkitekterne til projektering og ledelse af byggeri
og ved tilsynet med deres bygninger, dog således at styrelserne, hvis de kommer ud for
bygningsmæssige opgaver af særlig art skal kunne henvende sig til en af de kgl. bygningsinspektører eller i særlige tilfælde til en til opgaven antagen privat arkitekt. Dette vil være
tilfældet ved byggeforetagender af mere omfattende eller speciel karakter, der fordrer en
særlig indlevelse i opgaven, såsom bygning af en større statsskole, en universitetsbygning,
et større bibliotek el. lign. Endvidere bør bygninger, hvis arkitektmæssige behandling fordrer en udpræget historisk-arkæologisk indsigt, f. eks. de kgl. slotte og visse kirker, være for-

holdt de kgl. bygningsinspektører. Fremdeles vil det være praktisk at undtage hovedstadsområdet, hvor så mange og så store og værdifulde statsbygninger er samlet og for dette
områdes vedkommende forblive ved den bestående ordning, hvorefter projekteringen og
tilsynet som hovedregel varetages af de kgl. bygningsinspektører.
Når der tages hensyn til de foran omhandlede undtagelser og modifikationer, vil
amtsarkitekternes arbejdsmæssige område med hensyn til projektering af og tilsyn med
statsbygninger herefter blive den talmæssigt største del af statens byggeri, nemlig det
gængse byggeri, navnlig tjenesteboliger af enhver art under de enkelte styrelser og administrationsbygninger, såsom amtstuer, toldkamre, dommerkontorer, politibygninger o. m. a.
Særligt bemærkes, at selvom en styrelse, der ikke er undtaget fra amtsarkitektordningen,
har antaget en særlig arkitekt til at lede opførelsen af en bygning, bør tilsynet med bygningen efter dens opførelse i almindelighed overgå til amtsarkitekten. Dette bør således
i hvert fald være tilfældet med statsskoler.
I forbindelse med omtalen af statens bygningsvæsen finder kommissionen anledning til at gøre nogle bemærkninger vedrørende den virksomhed, der udøves af statens
bygningsdirektorat i henhold til loven om statens bygningsvæsen.
De beføjelser, der ifølge den ovenfor beskrevne ordning tilkommer bygningsdirektoratet ved projektering af byggearbejder, er udtryk for et overordentlig vidtdrevet indseende med de enkelte styrelsers administration. Dette gælder navnlig kravene om, at
direktoratet ikke blot skal udtale sig om indkomne tilbud og gennemse entreprisekontrakter m. v., men yderligere skal prøve fremkommende regningskrav i henseende til
deres overensstemmelse med de gældende aftaler. Et så vidtgående indseende vil let give
anledning til administrativt besvær og forhaling af byggearbejderne, men er formentlig
påkrævet over for styrelser, under hvilke der ikke hører nogen bygningsadministration
af nævneværdig betydning, idet sådanne styrelser ikke vil kunne oparbejde tilstrækkelige
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erfaringer til selvstændigt at bedømme de mange komplicerede spørgsmål, der opstår i
forbindelse med byggeri.
Overfor de direktoratsprægede styrelser, der har deres egen tekniske bistand,
og som ovenfor er foreslået holdt uden for amtsarkitektordningen, forekommer bygningsdirektoratets indseende med projekteringen derimod unødvendig, idet disse styrelser må
være i stand til selvstændigt at tage stilling til opstående problemer under hovedrevisoratets
almindelige kontrol. Den bestående ordning vil let give anledning til ulemper i henseende
til dobbeltadministrationen og deraf følgende forsinkelse af sagerne.
Kommissionen skal derfor henstille, at der ved den ændring af loven om statens
bygningsvæsen, hvorved amtsarkitektordningen gennemføres, tillige sker den ændring,
at de nævnte styrelser af særlig art undtages fra lovens bestemmelser på samme måde
som krigs- og marineministeriet samt statsbanerne og post- og telegrafvæsenet. Indtil
en sådan lovændring er gennemført, indstiller kommissionen, at der overfor de nævnte
styrelser gøres brug af den eksisterende lovhjemmel til for indtil 2 år ad gangen at undtage bestemte bygninger fra de ovenfor side 23 under a—b og d—h nævnte bestemmelser,
således at undtagelsen kommer til at omfatte samtlige de under de pågældende styrelser
hørende bygninger. Dette vil være ensbetydende med, at bygningsdirektoratet alene
skal afgive en vejledende erklæring om projekterne i almindelighed.
Mod forslaget om at undtage de direktoratsprægede styrelser fra bygningsdirektoratets medvirken i sager om nybyggeri — for så vidt angår bestemmelserne d—h —
har boligministeriet intet haft at indvende, da disse bestemmelser alligevel ikke overholdes.
En følge deraf er, at ændringen ingen arbejdsmæssig lempelse vil medføre for bygningsdirektoratet.
Derimod har ministeriet frarådet undtagelsen også fra bestemmelserne under
a—c. Ministeriet har herved bemærket, at bygningsdirektoratet, uanset at det har voldt
megen vanskelighed at få disse bestemmelser overholdt, stadig har set det som sin opgave
at fastholde betydningen af disse bestemmelser, navnlig da det var et hovedpunkt i nyordningen ifølge loven af 1942, at bygningsdirektoratet skulle deltage i sagerne om nybygninger m. v. på et så tidligt tidspunkt som muligt og derfor også følge og deltage i forberedelserne til projekteringen. Det er efter ministeriets formening også en nødvendig
forudsætning for, at bygningsdirektoratet kan afgive den under c omhandlede erklæring,
at direktoratet er blevet bekendt med og har kunnet bedømme de brugskrav, der ligger
til grund for projekteringen. Ministeriet har yderligere anført, at det har vist sig muligt
i flere tilfælde at ordne denne deltagelse fra bygningsdirektoratets side i det forberedende
arbejde på en praktisk måde, såsom ved deltagelse i nedsatte byggeudvalgs drøftelser,
hvorved formålet er opnået, uden at der på nogen måde er voldt komplikationer eller unødig vidtloftiggørelse af sagernes behandling.
Kommissionen indser, som det også fremgår af det ovenfor anførte, meget vel
det ønskelige i et indseende fra bygningsdirektoratets side med statens byggeri. Boligministeriets betragtninger kan dog efter kommissionens opfattelse kun med begrænset
styrke gøres gældende over for de direktoratsprægede styrelser, hvis tekniske administrationsapparat skulle gøre det forsvarligt at overlade det til dem selv at tage stilling til
byggespørgsmålet under den almindelige efterfølgende kontrol fra hovedrevisoratets side.
Under hensyn hertil og til de umiskendelige administrative lettelser for de direktoratsprægede styrelser, der vil være forbundet med kommissionens forslag, må kommissionen
efter en afvej en af de foreliggende modstående hensyn anse det for rettest, at kommissionens forslag gennemføres.
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F. Kommunalt skolebyggeri.
Planer til kommunale skolebygninger i sognekommunerne skal ifølge § 15 i lov
nr. 211 af 20. maj 1933 om folkeskolens styrelse godkendes af vedkommende skoledirektion.
I købstæderne træffer byrådene selv den endelige afgørelse i sager af denne art, jfr. lovens
§ 20. Er der imidlertid tale om planer, der omfatter lajrerboliger eller gymnastiksale eller
lokaler, hvortil der ydes tilskud af staten, jfr. § 63 i lov nr. 160 af 18. maj 1937 om folkeskolen, som ændret ved lov nr. 96 af 15. marts 1946, skal planerne både for sognekommunernes og for købstædernes vedkommende godkendes af undervisningsministeriet.
Til bedømmelse af sådanne projekter benytter undervisningsministeriet en i København bosiddende privat arkitekt, der vederlægges med et honorar af 50 kr. pr. sag.
Ved det forslag til lov om det kommunale skolevæsens styrelse og tilsyn, som er
udarbejdet af den af undervisningsministeriet den 26. november 1946 nedsatte kommission til revision af skoletilsynsloven af 20. maj 1933, foreslås skoledirektionernes og byrådenes godkendelsesbeføjelse udvidet til at omfatte alle tilfælde, hvor der ikke søges tilskud i henhold til § 63 i folkeskoleloven af 18. maj 1937. Skoledirektionerne skal ifølge
lovforslaget kunne antage rådgivende arkitekter som medhjælp ved behandlingen af sager
af den omhandlede art, og denne medhjælp bør naturligt udøves af amtsarkitekterne.
G. Kirkebygninger og præstegårde.
Efter den gældende ordning er det et led i de kgl. bygningsinspektørers virksomhed
at bistå de kirkelige myndigheder ved arbejder med folkekirkens bygninger. Lov nr. 282 af
30. juni 1922 om vedligeholdelse af kirker og kirkegårde m. v. bestemmer således i § 6,
at det skal påses, at der, når ombygning eller forandring ved kirkebygningen eller dens tilbehør skal finde sted, altid forud skal ske henvendelse herom til ministeriet, medens dette
gennem sine sagkyndige konsulenter, de kgl. bygningsinspektører og Nationalmuseet, påser,
at der foruden til kirkebygningens og inventarets betydning som historisk mindesmærke
tillige tages tilbørligt hensyn til, at kirkens tjenlighed til gudstjenstligt brug ikke herved
forringes.
Der påhviler derimod ikke bygningsinspektørerne noget almindeligt tilsyn med
kirkernes vedligeholdelse, hvilket under hensyn til, at der findes ca. 2.000 kirker her i
landet, også ville være uoverkommeligt.
Imidlertid har bygningsinspektørerne i den som bilag 9 aftrykte henvendelse af
9. maj 1947 til kirkeministeriet peget på det utilfredsstillende i den gældende tilsynsordning. De har således henvist til, at de danske kirkebygninger er af enestående kulturel
værdi og af et enheds- og helhedspræg, som næppe findes tilsvarende i andre lande, og at
det derfor er ganske særlig magtpåliggende, at disse værdier værnes og bevares, hvad den
bestående ordning ikke giver tilstrækkelig mulighed for, da det fornødne sagkyndige tilsyn
med kirkernes vedligeholdelse savnes. Det anføres i denne forbindelse, at de lokale håndværkere, der som bygningskyndige bistår menighedsrådene, i almindelighed vil savne de
nødvendige forudsætninger for at løse de forekommende opgaver på tilfredsstillende måde,
og det samme er tilfældet med det bygningskyndige, som skal bistå ved provstesynene. De
kgl. bygningsinspektører stiller derfor forslag om en ordning, hvorved der træffes aftale
med en fuldt kvalificeret arkitekt om at overtage tilsynet med samtlige kirkebygninger i et
bestemt område, f. eks. et amt eller et område omfattende et antal af ca. 100 kirker, således
at det påhviler den pågældende at deltage i de årlige syn sammen med de lokale bygningskyndige og iøvrigt at være til menighedsrådenes disposition i årets løb med vejledning.
Som vederlag for tilsynet foreslås en betaling af 50—75 kr. årlig pr. kirke, hvilket formenes
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at ville give et eksistensgrundlag, således at unge, dygtige arkitekter vil søge ud i distrikter, hvor det hidtil ikke har været muligt at få virkelig kvalificerede folk til at slå sig ned.
Også provstesynets bygningskyndige bør ifølge henvendelsen fra bygningsinspektørerne
være virkelig kyndige arkitekter. — Henvendelsen har af kirkeministeriet været forelagt
direktøren for Nationalmuseet, der i en skrivelse af 6. juni 1947 går varmt ind for bygningsinspektørernes forslag med bemærkning, at en omlægning af administrationen af
kirkernes vedligeholdelse, således som forholdene har udviklet sig, er uomgængelig nødvendig. Da de pågældende arkitekters kyndighed ikke blot skal ligge inden for de tekniske
områder, men nok så meget er påkrævet inden for arkitektur-historiske og kunstarkæologiske felter, vil museet være villigt til ved ordningens igangsættelse at yde de pågældende
den fornødne vejledning, f. eks. ved afholdelse af et kursus af ca. 1 uges varighed.
Kommissionen har forhandlet med kirkeministeriet om dette spørgsmål, og ministeriet har i den som bilag 10 aftrykte udtalelse, der dog er baseret på en tidligere forudsætning om amtsarkitekternes antal, erklæret sin tilslutning til en ordning, hvorefter amtsarkitekterne overtager det af bygningsinspektørerne efterlyste tilsyn med vore kirkebygningers vedligeholdelse under forudsætning af, at amtsarkitekterne i hvert fald 1 gang
årligt i forbindelse med det ordinære kirkesyn tilser hver kirke. Kirkeministeriet vil i så
fald yde sin medvirken til, at der til statskassen af hver kirke indbetales et beløb af ca.
50 kr. årligt til dækning af de dermed forbundne udgifter. Med hensyn til den af de kgl.
bygningsinspektører hidtil udøvede konsulentvirksomhed for kirkeministeriet vil amtsarkitekterne formentlig kunne overtage en ikke ubetydelig del af denne, men når talen er
om kirker, hvis arkitektur har en særlig historisk-arkæologisk interesse, bør konsulentvirksomheden vedblivende udøves af bygningsinspektørerne. Kirkeministeriet har henledt
opmærksomheden på, at den fornødne lovhjemmel til en nyordning som den omtalte
antagelig bedst vil kunne tilvejebringes ved indførelse af en kortfattet bestemmelse i det
almindelige lovforslag om ændring af den ga3ldende lov om statens bygningsvæsen, som
indførelsen af en amtsarkitektordning forudsætter.
Til arbejder vedrørende præstegårde benyttes bygningskonsulenter (gennemgående
een for hvert amt) i henhold til instruks for bygningskonsulenter for præstegårde af 3.
marts 1944, udfærdiget af kirkeministeriet i henhold til § 20, stk. 3, i lov nr. 144 af 28.
april 1931.
De til præstegårdene hørende beboelsesbygninger adskiller sig ikke principielt fra
almindelige tjenesteboliger, og det vil derfor være naturligt, at også denne art af tjenesteboliger underlægges amtsarkitekterne. Denne nyordning vil ligeledes kræve lovhjemmel,
og denne kan formentlig tilvejebringes i forbindelse med det ovenfor nævnte lovforslag.
H. Aldersrenteboliger.

Ifølge bestemmelserne i § 40, stk. 12, i lov om folkeforsikring, jfr. lovbekendtgørelse af 30. april 1948, ydes der kommuner, der erhverver eller lader opføre særlige bygninger til indretning af billige boliger for aldersrentemodtagere, der i økonomisk eller anden
henseende er vanskeligt stillede, et vist tilskud til bygningernes drift. Tilskuddet ydes på
den måde, at 4/5 af den årlige udgift, som efter fradrag af lejeindtægter og andre indtægter
påføres kommunen ved de pågældende ejendommes drift, inden for visse nærmere angivne
grænser kan opføres som aldersrenteudgift efter reglerne i lovens § 65, og refunderes efter
de derom gældende regler.
Forinden en kommunalbestyrelse kan iværksætte foranstaltninger af den heromhandlede art, skal planer og beregninger — derunder lejebeløbenes størrelse og forrentningsog amortiseringsplaner — samt reglement vedrørende udlejningen være godkendt af social-
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ministeriet, der til brug ved den tekniske bedømmelse af projekterne har antaget en særlig
arkitekt. Det er ifølge loven en forudsætning for godkendelse, at boligerne indrettes på god
og hygiejnisk måde, og at lejen for boligerne fastsættes til mindre beløb end den sædvanlige
leje for tilsvarende boliger i den pågældende egn eller by.
Det må efter kommissionens opfattelse anses for mindre rationelt, at der ved siden
af den alm. lovgivning om støtte til byggeri gælder særlige lovregler om støtte til aldersrenteboliger. Det pågældende byggeri adskiller sig hverken i byggeteknisk henseende eller
med hensyn til indretning og udstyr fra den type beboelsesejendomme, hvortil staten yder
støtte gennem boligstøttelovgivningen. Da det formål, der forfølges med reglerne om
støtte til aldersrenteboliger — at skaffe en kreds af mindrebemidlede billige boliger —,
derhos er den almindelige byggestøttelovgivnings vigtigste formål, jfr. herved navnlig
denne lovgivnings regler om huslejenedsættelse for børnerige familier, finder kommissionen
anledning til at henstille til vedkommende ministeriers overvejelse at gennemføre en nyordning således, at de regler, der findes nødvendige vedrørende tilvejebringelse af aldersrenteboliger, bliver indpasset i den almindelige byggestøttelovgivning. Der ville formentlig
herved opnås en mere rationel ordning, således at alle sager om offentlig støtte til almindeligt boligbyggeri blev samlet under boligministeriet, der er centralstyrelsen for byggeri og
boligvæsen.
Efter at sagen er taget op af kommissionen, er det oplyst, at der nu af boligministeriet er nedsat et udvalg til behandling af spørgsmålet.
I. Andre opgaver.
Også på andre områder end de direkte bygningsmæssige vil der være forbundet
store fordele med indførelse af en amtsarkitektordning. Mange af de opgaver, der i tidens
løb er blevet henlast til amterne, kræver teknisk eller anden sagkyndig indsigt. Medens
amterne til løsning af sådanne opgaver vil kunne benytte embedslægerne og — eventuelt
efter særlig aftale — de under amtskommunerne ansatte ingeniører og således i almindlighed vil råde over den fornødne lægelig-hygiejniske og ingeniørmæssige bistand, har amterne
hidtil ganske savnet sagkundskab på det arkitektsmæssige område. Ved indførelse af en
amtsarkitektordning vil en væsentlig mangel derfor blive afhjulpet, således at amterne,
hvis tekniske apparat ved en sådan ordning kan siges at blive fuldt udbygget, skulle
blive i stand til på fuldt tilfredsstillende måde at medvirke ved løsningen af administrative
opgaver af enhver art.
Som et særligt vigtigt eksempel på de tilfælde, hvor arkitektmæssig bistand er nødvendig for amterne, kan nævnes, at det i en række tilfælde tilkommer amterne at meddele
dispensationer fra de gældende sundhedsvedtægtsbestenimelser i sognekommunerne, idet
denne virksomhed ikke blot forudsætter juridisk og lægehygiejnisk indsigt, men i lige
så høj grad ingeniørmæssig og arkitektmæssig sagkundskab. I denne forbindelse kan det
oplyses, at det er kommissionen bekendt, at man i indenrigsministeriet gennem længere tid
har været opmærksom på, at de kommunale sundhedskommissioner i adskillige sognekommuner ikke løser deres opgaver — herunder førelsen af et effektivt tilsyn med sundhedsforholdene i kommunerne — paa tilfredsstillende måde, hvilket bl. a. antages at bero på,
at den fornødne sagkundskab ikke er til stede, og at de enkelte sundhedskommissioners
områder er for små til, at den fornødne erfaring kan opnås. Man overvejer derfor i ministeriet at nedsætte et udvalg til undersøgelse af sundkedskommissionernes forhold og til
eventuelt at fremkomme med forslag til en nyordning på dette område. Efter de betragtninger, der er kommet til orde i kommissionen angående dette spørgsmål, vil en tilfredsstillende ordning bedst kunne opnås, såfremt der rundt om i landet findes organer, der under
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bistand af den fornødne sagkyndige medhjælp kan føre et virkeligt effektivt tilsyn med de
gældende sundhedsbestemmelsers overholdelse i sognekommunerne og samtidig bistå disse
kommuner og deres sundhedskommissioner i alle sager af sundhedsmæssig art. Da amtsrådskredsene efter deres størrelse vil være passende tilsynsområder, foreslås det, at sådant
tilsyn oprettes i tilknytning til amterne, hvorved det — under forudsætning af gennemgørelsen af en amtsarkitektordning — tillige opnås at mna, uden at oprettelse af nye
stillinger bliver nødvendig, vil råde over den fornødne — uafhængige — sagkyndige bistand, jfr. foran, hvilket må være en absolut forudsætning for ordningens effektivitet.
Det bemærkes herved, at den ingeniørmæssige bistand, der vil være nødvendig, må kunne
ydes af amtskommunernes ingeniørmæssige teknike4e, af hvilke nogle må forudsættes
at være i besiddelse af indsigt på det hygiejniske område. — Spørgsmålet har været drøftet
med indenrigsministeriet, der ikke stiller sig fremmed over for tanken om en ordning som
den nævnte.
Sluttelig ønsker kommissionen at udtale, at amtsarkitekterne som statstjenestemænd i almindelighed må stå til rådighed for statens organer ved løsningen af statsopgaver,

der forudsætter arkitektmæssig sagkundskab. Som eksempel herpå kan nævnes, at naturfredningsmyndighederne bør kunne benytte sig af amtsarkitekternes bistand.
K. Lejelovgivningen.

Under gennemgangen af boligministeriets sagsområde har kommissionen overvejet,
hvorvidt der måtte være anledning til at fremkomme med forslag om ændringer inden for
lejelovgivningens område, for så vidt angår fordelingen af de funktioner, der påhviler ministeriet og de lokale myndigheder.
Efter krigens udbrud i 1939 blev der indført en række bestemmelser i lejeloven af
midlertidig karakter. Disse bestemmelser, der til stadighed er blevet fornyet og, efterhånden
som boligsutuationen skærpedes, er blevet mere og mere udbygget, har hidtil taget sigte på
opretholdelse af det i 1939 indførte huslejestop og på bevarelse og effektiv udnyttelse af den
bestående boligmasse. Hele administrationen af denne ,,Kriselovgivning;' er helt og fuldt
lagt ud til kommunalbestyrelserne — i visse tilfælde dog til særlige af kommunalbestyrelserne nedsatte nævn eller udvalg (fremlejenævn og boliganvisningsudvalg) —, og de af
kommunalbestyrelserne (fremlejenævnene og boliganvisningsudvalgene) trufne afgørelser
kan i intet tilfælde indankes for ministeriet, hvorimod sagerne i visse tilfælde kan indbringes
for domstolene (lejelovsbekendtgørelse nr. 348 af 6. september 1947 § 58 f og lejelovsbekendtgørelserne nr. 347 og 348 af 6. september 1947 § 64 g).
Den gældende ekstraordinære lovgivning findes i bekendtgørelse nr. 348 af 6. september 1947 af lov om leje §§ 54—64 k, bekendtgørelse nr. 347 af 6. september 1947 §§ 64 a
-64 k, og i lov nr. 248 af 31. maj 1947 om boliganvisning m. v.
Ved den nævnte lovgivning er der tillagt de kommunale myndigheder, være sig
kommunalbestyrelsen, fremlejenævn eller boliganvisningsudvalg en række betydningsfulde
beføjelser. Disse skal ikke her gennemgås i enkeltheder, men går navnlig ud på at godkende
visse lejeforhøjelser og opsigelser, hvorhos det er pålagt de kommunale myndigheder at påse
en række forhold, der tilsgiter en effektiv udnyttelse af den bestående boligmasse. Motiveringen for at lægge administrationen af lejelovgivningen ud til kommunerne har været, at
kommunen som den, der har pligten til at skaffe sine beboere tag over hoveder, bedst ved,
„hvor skoen trykker", og derfor også er den, der mest hensigtsmæssigt vil kunne administrere den pågældende lovgivning.
På den anden side er det heromhandlede lovkompleks overordentligt kompliceret,
og det lader sig i virkeligheden ikke gøre at administrere disse bestemmelser, der iøvrigt
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i almindelighed kun lægger rent skønsmæssige afgørelser i kommunalbestyrelsens
hænder, uden kendskab til og forståelse af hele det indviklede kompleks af materielretlige
regler, der er bestemmende for vedkommende lejeforhold. Det drejer sig her om et intimt
sammenspil mellem offentlige og privatretlige regler. Når det tages i betragtning, at lejespørgsmål, der hører til de vanskeligste indenfor juraen, ofte volder domstolene kvaler,
er det ikke til at undre sig over, at det kan være vanskeligt for kommunalbestyrelserne uden
juridisk bistand at klare de opgaver, der er henlagt til dem. Faren er ikke blot, at kommunalbestyrelserne står famlende over for opgaverne, men at de ofte slet ikke bliver opmærksomme på, at sagerne frembyder problemer.
Erfaringen viser, at navnlig de små kommuner snart tager for håndfast på tingene
ved at stille krav overfor udlejeren, som loven ikke giver hjemmel til, snart er for lemfældige ved at vise sager fra sig, som de skulle tage sig af. En sådan retstilstand kan ikke anses
betryggende, når henses til de interesser, der står bag den enkelte sag; på den ene side det
offentliges interesse i, at dets beføjelser til at gribe ind i retsforholdet også udnyttes i overensstemmelse med loven, på den anden side den private parts interesse i, at han ikke gås
mere nær, end loven giver hjemmel til. Ulemperne ved urigtige afgørelser er så meget større,
som kommunalbestyrelsernes beslutninger i almindelighed er endelige.
Efter kommissionens opfattelse foreligger der her et eksempel på en for vidt dreven
decentralisering, idet sagområdet på grund af de juridiske forudsætninger, der i virkeligheden skal til for at administrere det, ikke egner sig til udlæggelse til alt for små enheder.
For købstædernes og enkelte større sognekommuners vedkommende er der dog
næppe anledning til at foreslå ændringer, idet disse kommuner enten vil have egentlig
juridisk bistand eller trænede kommunalfolk, der gennem deres erfaringer vil være i stand
til at forberede sagernes behandling på fyldestgørende måde.
Men i størstedelen af vore sognekommuner vil det efter kommissionens formening
være rigtigst at henlægge sagerne til amterne, hvor sagerne vil kunne undergives en betryggende juridisk behandling, og hvor den tekniske vejledning, som meget ofte vil være påkrævet, vil være for hånden gennem amtsarkitekten. Det må dog være en forudsætning,
at sognerådet får lejlighed til at erklære sig i sagerne, således at de rent kommunale hensyn
kan komme til orde.
Hvad særlig angår boliganvisningen bemærkes, at de foran omtalte hensyn, der
taler for at flytte administrationen fra de mindre kommuner til amterne, i og for sig også
gør sig gældende inden for dette område, men forudsætningen herfor måtte dog vel være
oprettelsen af et amtsboliganvisningsudvalg,, således at grundejerne og lejerne stadig kunne
komme til at deltage i sagernes behandling. Det er dog vistnok mest praktisk fremdeles
at lade disse sager forblive i de kommunale boliganvisningsudvalg, dels af hensyn til den
hurtige ekspedition, som er en absolut nødvendighed i disse sager, dels fordi de retningslinier, der må lægges til grund for sagernes ekspedition, bedst kan bestemmes af det lokale
udvalg, idet de må variere efter, hvor stærkt bolignøden gør sig gældende i den enkelte
kommune. Endelig er det praktisk, at boliganvisningsudvalgets administration er nøje
sammenknyttet med kommunens husvildeforsorg.
Det er kommissionen bekendt, at de foran skitserede ændringer i den gældende
lejelovgivning er taget op til overvejelse i et af boligministeriet nedsat udvalg til revision
af denne lovgivning. Kommissionen har som følge heraf ikke fundet anledning til at uddybe spørgsmålet nærmere.

9

66
III. Amtsarkitekternes område og tjenstlige stilling.
I betragtning af de opgaver, der påtænkes henlagt til det arkitektpersonale, som
må knyttes til statstjenesten for at gennemføre amtsarkitektordningen, ikke mindst de
opgaver, der står i forbindelse med byggestøbtelovgivningen, byggelovgivningen, byplanlovgivningen og materialefordelingen, er det en nødvendighed, at det pågældende personale kommer til at indtage en af private byggeinteresser fuldstændig uafhængig stilling,
og det bør ikke være de pågældende tilladt under nogen form at drive privat arkitektvirksomhed. Man har derefter overvejet, om de pågældende byrde ansættes med honorarma^ssig aflønning eller som statstjenestemænd. Under hensyn til, at stillingerne bør betragtes som livsstillinger for de pågældende, ville en honorarmæssig aflønning imidlertid
forekomme mindre rationel, og der har derfor været enighed om, at ansættelse bør ske på
t jene stemand svilkår.
Ved overgangen til en nyordning som den foreslåede beror det selvsagt i nogen grad
på et skøn, hvor stort et arkitektpersonale, det vil være nødvendigt at knytte til statstjenesten, for at dette personale på en tilfredsstillende og hensigtsmæssig måde vil kunne
varetage de opgaver, der er tænkt henlagt til det. Det vil imidlertid fremgå af den foregående
udredning, at der er tale om mangeartede og vigtige arbejdsområder, der hver for sig vil
give et betydeligt arbejde. Hertil kommer, at der, når en amtsarkitektordning først er ført
ud i livet, utvivlsomt vil vise sig adskillige andre områder, hvor administrationen vil drage
nytte af ordningen ved anvendelse af amtsarkitekterne til opgaver, hvortil det ellers havde
været nødvendigt at antage særlig teknisk bistand.
Spørgsmålet om det nødvendige personales størrelse har været indgående overvejet,
og der har i kommissionen været enighed om, at det ikke kan være nødvendigt at knytte
1 amtsarkitekt til hvert amt, men at det vil være tilstrækkeligt at lade 2, 3 eller 4 amter,
alt efter områdernes udstrøkning og byggeintensiteten i disse, være fælles om en amtsarkitekt. Denne vil dog ikke være i stand til alene at bestride arbejdet, også fordi dette ifølge
sagens natur vil fordre stadige rejser indenfor området. Det vil være nødvendigt i hvert
arkitektområde at ansætte en eller flere arkitekter som medhjælpere for amtsarkitekten.
Disse medhjælpere bør ligeledes ansættes som tjenestemænd. Man vil iøvrigt herved i lønteknisk henseende opnå den fordel, at der kan opbygges et lønsystem bestående af flere efter
hinanden afpassede lønklasser, hvilket også vil være af værdi med hensyn til rekruteringen
til de pågældende stillinger.
Uden at ville gøre fordring på, at nedennævnte forslag til områdeinddeling skal
betragtes som den eneste mulige, vil kommissionen mene, at forslaget, i hvert fald hvad
antallet af områder angår, alt taget i betragtning vil dække det behov, der foreligger, når
ordningen føres ud i livet. løvrigt må det i nogen grad være overladt til de erfaringer, der
vil være indhostet, efter at ordningen har virket i en årrække, om der bør ske ændringer i
antallet af områder.
1. omrade Københavns, Frederiksborg, Holbæk og Bornholms amter.
2.
- Sorø, Præstø og Maribo amter.
3. — Odense og Svendborg amter.
4.
Hjørring, Thisted og Aalborg amter.
5.
Randers og Århus amter.
6.
- Viborg og Ringkøbing amter.
7. — Skanderborg og Vejle amter.
8.
- Ribe og de sønderjydske amter.
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Amtsarkitektpersonalet vil få opgaver under en række forskellige ministeriers
ressort; men det ministerium, hvortil personalet vil have den nærmeste tilknytning, vil være
boligministeriet, under hvilket ministerium det i embedsmæssig henseende, d. v. s. med hensyn til udnævnelse, afskedigelse og tjenestemandsforholdet i almindelighed, bør henhøre.
Bortset fra, at de kgl. bygningsinspektører ikke er knyttet til statstj enesten ved egentligt
tjenestemandsforhold, vil amtarkitektpersonalet i den heromhandlede henseende indtage
ganske samme stilling som bygningsinspektørerne.
Med hensyn til de sagområder, der efter forslaget henlægges til amterne, altså navnlig byggestøttelovgivningen, byggelovgivningen og materiale f or delingen, vil der tillige opstå

et direkte tjenesteforhold til amtmanden, idet det er denne, der har afgørelsen af sagerne
på grundlag af en forberedelse, i hvilken der indgår såvel en teknisk (amtsarkitektens) som
en juridisk (amtskontorets) behandling. Da der vil indgå flere amter i hvert arkitektområde, vil arkitekterne i almindelighed komme til at sortere under flere amtmænd, og det
vil formentlig derfor være hensigtsmæssigt, at arkitekterne regelmæssigt holder ., Kontordage"' ved de amter, der ligger udenfor arkitektkontorets sæde. Forsåvidt angår sager vedrørende materialefordelingen gør der sig imidlertid, som tidligere omtalt vedrørende rekursen
til højere myndighed, særlige forhold gældende, der antagelig vil gøre det mindre praktisk
at decentralisere sagerne såvidt som til 22 amter, og man vil på dette specielle område
finde det hensigtsmæssigt, om afgørelsen i 1ste instans indenfor hvert arkitektområde blev
henlagt til een amtmand, nemlig amtmanden over det amt, hvor arkitektkontoret har sæde.
IV. De økonomiske virkninger.
A. Udgifterne.

De opgaver, der foreslås henlagt til amtsarkitektpersonalet, er fra det offentliges
synspunkt så betydningsfulde, at dette forhold i sig selv må stille krav om høje faglige
kvalifikationer hos stillingernes indehavere. Men dertil kommer, at opgavernes mangeartede karakter nødvendiggør, at arkitekterne ikke alene må beherske den del af arkitektfaget, der vedrører almindelig husbygning, men tillige må være kyndige i byplanlægning
og bygningsret og være i besiddelse af administrative evner og indsigt i de mange økonomiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med byggeri.
For ud fra disse hensyn at sikre tilgang af kvalificerede arkitekter til stillingerne
foreslår kommissionen, at stillingerne normeres på følgende måde:
1) 8 amtsarkitekter:
9 600 kr. årlig, stigende efter 5 år til 10 500 kr.
2) 8 arkitekter af 1ste grad:
6 900 kr. årlig, stigende efter 5 år til 7 500 kr.
3) 8 arkitekter af 2den grad:
5 040 kr. årlig, stigende hvert 3. år med 360 kr. indtil 5 760 kr.
Ved fastsættelsen af disse lønninger har man lagt de principper til grund, som tjenestemandsloven benytter ved lønning af arkitekter, jfr. herved tjenestemandslovens §§ 448,
541 og 453.
Der regnes saledes med, at der i hvert arkitektområde foruden amtsarkitekten
ansættes to arkitekter. Dette må i hvert fald gennemsnitligt antages at svare til behovet;
men der vil naturligvis intet være til hinder for, hvis det skulle vise sig påkrævet, at ansætte 3 arkitekter i enkelte større områder og til gengæld kun 1 arkitekt i et tilsvarende
antal andre områder. Lønningsklasserne er fastsat ud fra den forudsætning, at der som hoved-
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regel ansættes arkitekter med afgang fra akademiet i stillingerne, der vil dog intet være til
hinder for, at særlig egnede arkitekter uden sådan afgang, men med konstruktøreksamen,
har adgang til at opnå ansættelse hos amtsarkitekterne.
Under hensyn til, at de pågældende tjenestemænd er afskåret fra at drive privat
praksis, mener kommissionen endvidere at burde foreslå, at der med forbillede i bestemmelsen i tjenestemandslovens § 642,4. stk., om embedslægernes gives bemyndigelse for boligministeren til efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet at tilstå de pågældende arkitekter ikke
pensionsgivende bestillingstillæg på indtil 3 600 kr., i særlige tilfælde 4 800 kr. årlig. Skulle
det specielt ved ordningens gennemførelse være nødvendigt i enkelttilfælde at yde personlige tillæg for at opnå den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, må tilslutning hertil tilvejebringes på almindelig bevillingsmæssig måde.
Som det fremgår af de stillede forslag, indebærer ordningen, at der henlægges nye
sagområder til amterne, således navnlig på byggestøttelovgivningens, byggelovgivningens,
materialefordelingens og lejelovgivningens område. Dette vil stille øgede krav til det
juridiske personale ved amts kontor erne. Kommissionen skønner i så henseende, at personaleforøgelsen vil svare til gennemsnitlig en halv amtsfuldmægtigs arbejdskraft ved hvert amt.
Efter de gældende regler lønnes amtsfuldmægtigene, der ikke er statstjenestemænd, på
yngste trin på samme måde som dommer- og politifuldmægtige af 3. grad (4 140 kr. årlig,
stigende hvert 3. år med 480 kr. indtil 5 580 kr.)
Nyordningen vil endvidere nødvendiggøre en forøgelse af det under amtskontorerne
hørende kontorpersonale, hvilket personale ligesom amtsfuldmægtigene ikke er ansat med
statstjenestemandsansættelse. Der vil blive tale om kontormedhjælp dels for amtskontoret som sådant dels til brug for amtsarkitektpersonalet. Hvorledes man vil ordne forholdet — om amtets kontorpersonale skal stå til rådighed for arkitekterne, eller om disse skal
have egen kontormedhjælp — må bero på, hvad der vil være mest praktisk i det enkelte
tilfælde, men det skønnes, at ordningen vil medføre en samlet personaleforøgelse svarende
til 1 kontormedhjælper af kontoristklassen (1 680 kr. årlig, stigende til 2 400 kr.) eller kontorassistentklassen (2 310 kr. årlig, stigende til 3 030 kr.) pr. amt.
Som lokaleforholdene i hvert fald for tiden er ved de fleste amtskontorer, kan der
indtil videre ikke regnes med det iøvrigt ønskelige forhold, at amtskontorerne huser amtsarkitekten og hans personale i de amtsbyer, hvor amtsarkitekten får sæde. Der må følgelig
i et udgiftsoverslag afsættes et beløb til leje af kontorlokaler, lys, varme og rengøring. Dette
skønnes at kunne anslås til omkring 6 000 kr. årlig for hvert amtsarkitektkontor.
For kontorholdsudgifter (Papir, tegne materialer, telefon m. v.) bør der endelig
anslås 7 å 8 000 kr. om året pt: amtsarkitektkontor. til kørselsudgifter et tilsvarende beløb
og til andre rejseudgifter (Time- og dagpenge m. v.) ca. 5 000 kr.
Ifølge foranstående kan de samlede årlige udgifter ved ayntsarkitektordningen anslås til følgende beløb:
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B. Besparelser.
1. Byggestøttelovgivningen.
Om udgifterne til arkitektmæssig bistand under den nuværende ordning ved behandlingen af de herhenhørende sager foreligger følgende oplysninger:
a. Parcelbyggeri. De arkitekter, der benyttes til førelse af tilsyn med byggeriet
og til afgivelse af indstilling om låneudbetalingen (jfr. foran under I. a.), vederlægges
med et beløb af 80 kr. pr. sag. I de beregninger, boligministeriet har foretaget over byggeriet i de kommende år — beregninger, der ifølge sagens natur kun kan være meget skønsmæssige — er der med et årligt byggeri af f. eks. 3 000 parcelhuse med statslån regnet med,
at ca. halvdelen af husene opføres som massebyggeri, hvilket vil medføre, at den arkitcktmæssige behandling, herunder tilsynet under opførelsen og den afsluttende besigtigelse,
vil blive udført af de arkitekter, der benyttes til bedømmelse af sager vedrørende etagebyggeriet (det store byggeri). Udgifterne til arkitektmajssig bistand ved parcelhusbyggeriet
(der bortses her fra den tekniske behandling af sagerne, der foretages i bygningsdirektoratet) kan i de kommende år herefter anslås til 80 kr. X 1 500 = 1 2 0 000 kr. årlig. Ved
henlæggelsen af de pågældende sager ti] amterne under bistand af amtsarkitekter vil denne
udgift helt kunne spares. Uden for den foreslåede amtsarkitektordning falder ganske vist
hovedstadsområdet, men parcelhusbyggeriet der spiller i talmæssig henseende kun relativt ringe rolle.
b. Det store byggeri. Hvis der f. eks. regnes med ca. 7 000 etagelejligheder med
statsstøtte om året, hvortil kommer de ovenfor under a. nævnte ca. 1 500 parcelhuse,
der ventes opført som massebyggeri, kan udgifterne ved den arkitektmæssige behandling
af disse sager ifølge boligministeriet anslås til 175 000 kr. årlig. Det forventes, at ca. 75
pct. af det pågældende byggeri vil finde sted uden for hovedstadsområdet, og der skulle
følgelig på dette område opnås en årlig besparelse på ca. 130 000 kr.
c. Landarbejderboliger og husmandsbrug. For den konsulentvirksomhed, jordlovsudvalgets arkitekter udfører med hensyn til landarbejderboliger og husmandsbrug,
ydes 75 kr. pr. sag vedrørende husmandsbrug, 50 kr. pr. sag vedrørende landarbejderboliger og 20—30 kr. pr. sag for mindre omfattende arbejder vedrørende tilbygninger.
Ifølge oplysning fra landbrugsministeriet har udgiftene i de 11 år fra 1936—37 til 1946—47
gennemsnitlig andraget 37 000 kr. årligt. Antallet af lånesager i henhold til loven om landarbejderboliger udgør for tiden ca. 500 årlig og antallet af sager om lån til husmandsbrug
ca. 150 sager årlig. Ifølge oplysning fra landbrugsministeriet kan der ventes en øget byggeintensitet på det heromhandlede område, såsnart forholdene muliggør det, hvorved de
årlige udgifter til arkitektbistand næppe vil komme til at ligge under 50 000 kr. Man har
dog fundet det rigtigst at kalkulere med en årlig besparelse på 40 000 kr.
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2. Byggelovgivningen.

Ved som foreslået at henlægge adgangen til at meddele dispensationer fra byggelovgivningens bestemmelser til amterne, vil der ikke kunne påregnes besparelser i udgifter
til teknisk bistand, idet bygningsdirektoratets behandling af de pågældende sager ikke
medfører udgifter til arkitektmæssig bistand ud over et honorar med grundbeløb 4 200 kr.
til en teknisk konsulent, hvis virksomhed fortsat vil være nødvendig.
3. Byplanlovgivningen.
Ved den foreslåede henlæggelse af stadfæstelsesbeføjelsen med hensyn til de sognekommunale byplaner til amtsrådene, jfr. foran under II b.. vil det formentlig vise sig
muligt i nogen grad at nedbringe boligministeriets udgifter til administration af byplanloven. Den besparelse, der vil kunne blive tale om, lader sig imidlertid vanskeligt bedømme
på forhånd, og man har derfor anset det for rettest i denne forbindelse at se helt bort derfra.
Den rådgivende og tilsynsførende virksomhed med hensyn til byplanspørgsmål, der foreslås pålagt amtsarkitekterne, bør under hensyn til den statslige interesse, der er forbundet dermed, komme kommunerne til gode uden vederlag.
4.

Tilsyn med statsbygninger og projektering m. v. af sådanne.

Efter de foran under II. E. omtalte oplysninger fra 3. hovedrevisorat vedrørende
de af staten — bortset fra hærens, søværnets og statsbanernes bygningstjenester — i
finansårene 1936/37—1937/38 og 1944/45—1946/47 afholdte udgifter til arkitektmæssig
bistand har der i de nævnte år været en gennemsnitsudgift på ca. 285 000 kr. I dette beløb
er ikke medregnet de faste udgifter til de kgl. bygningsinspektørers aflønning m. v. Ved
et skøn over, hvilke beløb staten årlig må antages at bruge til arkitekthonorarer, kan man
ikke uden videre regne med det nævnte beløb, idet der må tages hensyn til prisstigningen,
der kun -— og i begrænset omfang — har gjort sig gældende med hensyn til de 3 sidste
af de 6 år, hovedrevisoratets undersøgelse har omfattet. Endvidere må der tages hensyn
til, at statens byggevirksomhed i de senere år på grund af forholdene under og efter krigen
har været stærkt begrænset. Der bør derfor regnes med en årlig arkitektudgift, der væsentligt overstiger det nævnte gennemsnitsbeløb af 285 000 kr. Efter beregninger, der på grundlag af dette tal er foretaget i boligministeriet, må den årlige totaludgift anslås til ca. 600 000
kr.
De foreliggende oplysninger gør det ikke muligt at foretage en sikker beregning
over, hvor stor en del af denne udgift, der vil kunne spares ved at henlægge tilsyns- og
projekteringsopgaver til fastlønnede amtsarkitekter efter de foran under II. E. nævnte
retningslinier. Som på det nævnte sted anført, skal bygninger i hovedstaden, bygninger
under de særlige direktorater, de kgl. slotte samt byggeri af særlig karakter, der lejlighedsvis frembvder sig for de enkelte styrelser, holdes uden for amtsarkitekternes område.
Uanset de usikkerhedsmomenter, der foreligger, mener kommissionen dog i hvert fald at
være på den sikre side, dersom man skønner, at det under amtsarkitekternes virksomhed
hørende byggeri repræsenterer ca. 1/4 af den nævnte udgift, eller ca. 150 000 kr. hvilket
beløb må forudsættes sparet ved nyordningen.
5. De kgl. bygningsinspektører.

Åf de foran under II. E. anførte oplysninger om de kgl. bygningsinspektørers
aflønning m. v. fremgår det, at bygningsinspektørordningen — bortset fra særlige honorarer
for projekteringsarbejde o. lign. — medfører en årlig udgift for statskassen på ca. 200 000 kr.
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Fordelingen af opgaverne mellem de 6 bygningsinspektører er stort set tilrettelagt
således, at bygninger i hovedstaden og de fleste kgl. slotte, hvilke bygninger tænkes holdt
udenfor amtsarkitektordningen, er samlet på 3 bygningsinspektører, under hvis område
der til gengæld ikke findes mange bygninger af den art, der tænkes forbeholdt amtsarkitekterne. For de øvrige 3 bygningsinspektører, hvis område er Jylland og Fyn, er forholdet
det omvendte, at langt størstedelen af de bygninger, der hører under dem, er af den kategori, som tænkes underlagt amtsarkitekterne. Der vil således ved passende omlægninger
af områderne være naturlig basis for efter nyordningen at opretholde 3 stillinger som kgl.
bygningsinspektører. Besparelsen ved den deraf følgende nedlæggelse af de 3 andre embeder
kan næppe ansættes nøjagtigt til halvdelen af de nuværende udgifter ved bygningsinspektørordningen, 200 000 kr., idet udgifterne til konduktørhold, kontorhold og befordringsudgifter er noget forskellig ved de enkelte embeder, men efter beregninger på grundlag
af de nuværende udgiftsbeløb kan besparelsen ansættes til ca. 90 000 kr.
6. Præstegårde.

Honorarerne til bygningskonsulenterne vedrørende præstegårde, hvilke honorarer
udredes af statskassen, udgør 30 kr. pr. sag, hvortil kommer kontorholdsgodtgørelse og
rejsegodtgørelse. Udgifterne har i 3-året 1944/45—1946/47 gennemsnitlig andraget 6 000
kr. årligt, hvilken udgift vil spares ved henlæggelse af bygningskonsulenternes funktioner
til amtsarkitekterne.
De ovenfor under 1—6 omhandlede besparelser, som gennemførelsen af en amtsarkitektordning må antages at ville medføre, kan sammenfattes i følgende oversigt:
1. Byggestøttelovgivningen:
a. Parcelhusbyggeri
b. Det store byggeri
c. Landarbejderboliger
2. Projektering og tilsyn med hensyn til statsbygninger
3. De kgl. bygningsinspektører
4. Præstegårde

120 000 kr.
130 000 40 000 150 000 90 000 6 000 536 000 kr.

Foruden disse direkte besparelser er der grund til at pege på, at udgifterne ved
boligministeriets 4 distriktskontorer, hvilke udgifter i boligministeriets skrivelse til finansministeriet (bilag 3) er anslået til 100 000 kr. pr. kontor eller ialt til 400 000 kr., vil bortfalde samtidig med amtsarkitektordningens ikrafttræden. Da der er tale om en midlertidig foranstaltning, har man dog ikke ment at burde indkalkulere det nævnte beløb i
besparelserne. Men det er i denne forbindelse værd at notere, at udgifterne ved amtsarkitektordningen på grundlag af de beregninger, det har været muligt at foretage, må antages
at ville blive mindre end udgifterne ved distriktskontorerne, uagtet disse kun varetager
en mindre del af de funktioner, som amtsarkitektordningen vil omfatte.
Man har endvidere overvejet, hvorvidt den foreslåede decentralisering af sager,
som nu behandles i statens bygningsdirektorat, kan antages at medføre en reduktion af
personalet i dette og dermed følgende besparelser i statens udgifter.
Statens bygningsdirektorat er organiseret i 2 kontorer, hvoraf det ene udelukkende
behandler lånesager i henhold til boligstøtteloven, medens der under det andet kontors
område hører varetagelsen af de statens bygningsdirektorat i henhold til loven om statens
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bygningsvæsen tilkommende funktioner med hensyn til statsbygninger, forvaltningen af
de kgl. bygninger og haver samt administrationen af den almindelige byggelovgivning,
herunder boligtilsyns- og saneringsloven.
Hvad byggestøttekontoret angår, vil det komme til at afgive de løbende sager
vedrørende ydelse af lån til parcelhuse bortset fra hovedstadsområdet. På den anden side
kan kontoret forventes at få nye opgaver vedrørende aldersrenteboliger og landarbejderboliger.
I det andet kontor vil sagområdet blive formindsket i det omfang, sager om dispensationer fra byggelovgivningen lægges ud til amterne. Til gengæld vil kontorets område
blive forøget med de almindelige spørgsmål vedrørende de i brandpolitiloven på landet
indeholdte bygningsforskrifter. løvrigt vil kontorets område ikke blive berørt bortset fra
følgerne af, at visse særlige direktorater o. lign. undtages fra loven om statens bygningsvæsen.
For begge kontorer gælder det iøvrigt, at der vedblivende vil foreligge opgaver
også for de afgivne sagområders vedkommende, navnlig med hensyn til forelagte eller indankede sager samt med hensyn til behandling af principielle spørgsmål eller fastsættelse
af generelle direktiver.
Kommissionen er af den opfattelse, at den foreslåede udlæggelse af sager fra
bygningsdirektoratets område gør det naturligt at forvente en reduktion af personalet i
direktoratet, også i dettes arkitektafdeling, der for tiden foretager den tekniske behandling
af de indsendte planer til parcelhusbyggeri, hvilken behandling helt vil blive henlagt til amtsarkitekterne. Man har imidlertid på indeværende tidspunkt ikke ment at have tilstrækkeligt
grundlag for at opbygge et konkret forslag til en sådan reduktion, men henstiller, at boligministeriet, nar ordningen har virket 1 år eller 2, og der haves et erfaringsmateriale at bygge
på, indbringer spørgsmålet for bevillingsmyndighederne.

V. Boligministeriets almindelige bemærkninger.
I de foregående afsnit er der redegjort for boligministeriets bemærkninger til
forskellige konkrete spørgsmål i forbindelse med den foreslåede nyordning. løvrigt har
ministeriet, som det fremgår af den som bilag 11 aftrykte skrivelse af 8. oktober 1948,
udtalt i princippet at kunne tiltræde de af kommissionen stillede forslag, men har
onsket i al almindelighed at tage det forbehold, der må følge af. at det er meget vanskeligt
for ministeriet på grund af dets korte funktionstid at bedømme den foreslåede ordnings
rækkevidde og konsekvenser. Ministeriet har herom nærmere bemærket, at ministeriet
straks ved dets oprettelse anmodede forvaltningsnævnets sekretariet om bistand
ved organiseringen af ministeriets forskellige forvaltningsgrene. For så vidt angår byggenævnet er der modtaget 3 rapporter fra forvaltningskommissionen, hvilke alle er blevet
fulgt. Det er endvidere aftalt mellem ministeriet og chefen for nævnets sekretariet, at der
nu skal arbejdes med bygningsdirektoratet og ministeriets øvrige kontorer. Med hensyn
til ministeriets ovenfor side 22 refererede udtalelse i forbindelse med distriktskontorernes oprettelse om, at det ikke var tanken ved distriktskontorordningen at foregribe noget
med hensyn til en kommende amtsarkitektordning, har ministeriet anført, at det ikke på.
nærværende tidspunkt har indhøstet tilstrækkelige erfaringer fra den nugældende ordning
til med sikkerhed at kunne bedømme, hvorledes en eventuel ny ordning, der også skal omfatte materialefordelingen bedst kan organiseres. Ministeriet finder det i det hele taget
vanskeligt at tage endelig stilling til den foreslåede nyordning, så længe det ikke har bragt
i erfaring, hvorledes den nuværende distrikstordnings effektivitet må bedømmes. Under
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hensyn hertil har ministeriet ikke ment at kunne anbefale fremsættelsen af lovforslag om
en nyordning inden for det i nærværende betænkning omhandlede område før tidligst i
oktober 1949.
Kommissionen finder i anledning af de af boligministeriet tagne forbehold grund til
at pege på, at der under de forhandlinger, der gik forud for boligministeriets indstilling til
bevillingsmyndighederne om ordningens indførelse, fra alle sider var enighed om, at ordningen måtte betragtes som en midlertidig løsning baseret på den akute materialesituation, jfr.
herved de som bilag 3 og 4 gengivne skrivelser fra boligministeriet til finansministeriet og fra
amts- og kommuneudvalget til forvaltningskommissionens formand. Dette har da også fundet udtryk deri, at finansudvalgets tilslutning til ordningen er givet under den udtrykkelige
forudsætning, at ordningen bliver af rent midlertidig karakter, og at de 4 distriktskontorer
nedlægges, og disses forretninger overgår til amterne fra det tidspunkt, da en amtsarkitektordning kan etableres, jfr. herved foran side 22.

VI. Konklusion.

Som det fremgår af det i det foregående afsnit anførte, går kommissionens forslag
i første række ud på indførelse af en amtsarkitektordning ved oprettelse af 8 amtsarkitektområder omfattende fra 2 til 4 amter. I hvert arkitektområde oprettes et amtsarkitektkontor under ledelse af en amtsarkitekt, der i tjenstlig henseende sorterer under ministeriet
for byggeri og boligvæsen.
Ved indførelse af en amtsarkitektordning vil der blive tilvejebragt grundlag for en
omfattende decentralisering af statens forskelligartede funktioner i forhold til byggeriet,
navnlig bygningslovgivningen og byggestøttelovgivningen, herunder materialefordelingen,
hvormed der vil være forbundet betydelige fordele såvel i administrativ som i økonomisk
henseende. Der vil derhos ved indførelse af en amtsarkitektordning kunne gennemføres
et mere effektivt og tilfredsstillende tilsyn med statens bygninger m. v., end der hidtil
har været mulighed for, og ordningen vil for så vidt betyde afhjælpning af en i årenes løb
fra flere sider påpeget mangel. Endvidere vil man ved at knytte arkitektsmæssig sagkundskab til amterne opnå, at de lokale enheder, der udgøres af amterne, og som i forvejen råder
over lægelig sagkundskab (amtslægen) og ingeniørmæssig sagkundskab (amtsvejinspektøren
og amtsvandingsinspektøren), vil besidde en teknisk sagkundskab, der spænder over så
bredt et område, at amterne vil stå rustet til i langt videre omfang end nu at overtage admistrative opgaver af blandet juridisk-teknisk karakter. Dette gælder ikke mindst inden for
sundhedslovgivningen, navnlig med hensyn til indførelse af et tilfredsstillende tilsyn med
overholdelsen af de gældende sundhedsvedtægtsbestemmelser i sognekommunerne.
De forslag, kommissionen stiller, kan sammenfattes således:
' 1. Byggestøtlelovgivningen (afsnit II. A. 1 og 2).

De funktioner, der under den bestående ordning udøves af statens bygningsdirektorat og de til dette knyttede arkitekter vedrørende parcelhussager, henlægges til amterne
under bistand af amtsarkitekterne, således at amterne bemyndiges til at træffe afgørelse
1 sagerne efter retningslinier, der fastsættes af ministeriet for byggeri og boligvæsen. For
det store byggens vedkommende overtager amtsarkitekterne fra et af boligministeriet bestemt
tidspunkt den tekniske behandling af lånesagerne, der under den bestående ordning udføres af
2 af statens bygningsdirektorat som konsulenter henholdsvis for Sjælland og øerne øst for
Storebælt og for den øvrige del af landet antagne arkitekter. Den økonomisk-juridiske
10
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behandling af disse sager forbliver i statens bygningsdirektorat. Den tekniske behandling
af sager om lån til landarbejderboliger og om lån til husmandsbrug m. v., der under den be-

stående ordning udføres af jordlovsudvalgets arkitekter, overgår til amtsarkitekterne.
2. Byggelovgivningen. (Afsnit II. B.).
Adgangen til at meddele dispensationer fra de gældende byggeforskrifter henlægges
i alle tilfælde, hvor særlige hensyn ikke kræver, at dispensationsbeføjelsen forbliver hos det
centrale statsorgan, til lokale myndigheder. Hvor det ikke drejer sig om anvendelse af rent
konstruktive normer, og hvor der følgelig kan blive tale om udøvelse af et vist skøn, tillægges
dispensationsbeføj elsen amterne under bistand af amtsarkitekterne. Om dispensationsbeføjelsen iøvrigt, d. v. s. hvor der alene er tale om anvendelse af rent konstruktive
normer, bør tillægges amterne, eller om man, som det hidtil har været tilfældet,
i et vist omfang skal bemyndige de kommunale myndigheder til at meddele dispensationer.,
har kommissionen ikke ment at burde udtale sig. Beføjelsen til at stadfæste bygningsreglementer i sognekommunerne henlægges til amtsrådet.
3. Byplanlovgivning. (Afsnit II. C).
• Amtsarkitekterne vejleder kommunerne ved udarbejdelse af forslag til byplaner
og yder kommunerne bistand ved administrationen af de godkendte planer og ved førelsen
af tilsynet med disses overholdelse. Dens bistand udøves eventuelt i samarbejde med
amtsvej inspektørerne. I sognekommunerne henlægges stadfæstelsesbeføj elsen med hensyn
til byplaner til amtsrådet fra et af boligministeriet fastsat tidspunkt.
4. Fordelingen af materialer til byggeri. (Afsnit II. D.).
De opgaver, der påhviler de med tilslutning fra folketingets finansudvalg (udvalgets
skrivelse af 5. marts 1948) oprettede afdelingskontorer med hensyn til fordelingen af byggematerialer m. v., overgår til de amter, hvor amtsarkitektkontorerne har sæde, under bistand
af de pågældende amtsarkitekter.
5. Opførelse af statsbygninger og vedligeholdelse af sådanne. (Afsnit II. E.).
Til projektering og ledelse af byggeri for staten — bortset fra byggeri af mere speciel art — benyttes amtsarkitekterne, til hvem tilsynet med statens bygninger m. v. desuden
overdrages. Fra amtsarkitekternes virksomhed på dette område undtages dog byggeri for
og bygninger tilhørende krigsministeriet, marineministeriet, statsbanerne, post- og telegrafvæsenet samt sådanne mere direktoratsprægede styrelser, under hvis administrationsområde der indgår en række bygninger af speciel karakter, såsom sygehuse, sindssygehospitaler, visse sa^rforsorgsanstalter, egentlige fængselsbygninger o. 1. De kgl. bygningsinspektørers antal reduceres til 3.
6. Kommunalt skolebyggeri. (Afsnit II. F.).
Den medhjælp, skoledirektionerne ifølge det forslag til lov om det kommunale
skolevæsens styrelse og tilsyn, som er udarbejdet af den af undervisningsministeriet den
26. november 1946 nedsatte kommission til revision af skoletilsynsloven af 20. maj 1933,
skal kunne antage ved behandlingen af sager om godkendelse af planer til kommunale
skolebygninser. udøves af amtsarkitekterne.
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7. Kirkebygninger og præstegårde. (Afsnit II. G.).
Amtsarkitekterne overtager tilsynet med kirkebygningernes vedligeholdelse samt
i et vist omfang den af de kgl. bygningsinspektører hidtil udøvede konsulentvirksomhed
for kirkeministeriet. Præstegårdene, der hidtil har været undergivet tilsyn af særlige bygningskonsulenter, henlægges på samme måde som andre tjenesteboliger under amtsarkitekterne.
8. Sundhedsvæsenet. (Afsnit II. I.).
Amtsarkitekterne yder — sammen med de øvrige til amterne knyttede særligt sagkyndige — bistand ved førelsen af tilsyn med de gældende sundhedsbestemmelsers overholdelse i sognekommunerne.
9. Andre forhold ((Afsnit II. L).
Amtsarkitekterne står i almindelighed til rådighed for statens organer ved løsningen af opgaver, der kræver arkitektmæssig sagkundskab.
Jævnsides med forslaget om indførelse af en amtsarkitektordning stiller kommissionen følgende forslag om gennemførelse af ændringer af den bestående lovgivning
på områder, der berører eller dog har tilknytning til de emner, udvalget har beskæftiget
sig med i forbindelse med de forskellige spørgsmål vedrørende amtsarkitektordningen:
a. Administrationen af byggeforskrifterne i loven om brandpolitiet få landet overføres fra justitsministeriet til ministeriet for byggeri- og boligvæsen. (Afsnit II. B. in fine).
b. Loven om statens bygningsvæsen af 6. juli 1942 ændres således, at de direktoratprægede styrelser, der har deres egen tekniske bistand, og som foreslås holdt uden for amtsarkitektordningen, undtages fra lovens bestemmelser om bygningsdirektoratets virksomhed
ved projektering af byggearbejder på samme måde som krigsministeriet, marineministeriet,
statsbanerne og post- og telegrafvæsenet. Indtil en sådan lovændring, der naturligt vil
kunne ske i forbindelse med de lovændringer, der er nødvendige for amtarkitektordningens
gennemførelse, har fundet sted, henstilles det, at der over for de nævnte styrelser gøres brug
af den eksisterende lovhjemmel til for indtil 2 år ad gangen at gøre undtagelse fra en del
af lovens bestemmelser. Afsnit II. E. in fine).
c. Gennemførelse af en nyordning, hvorved de regler, der findes nødvendige vedrørende tilvejebringelse af aldersrenteboliger, indpasses i den almindelige byggestøttelovgivning. (Afsnit II. H.).
d. Gennemførelse af sådanne ændringer i lejelovgivningen, af de afgørelser vedrørende lejeforhøjelser, opsigelser og sammenlægning af lejligheder m. v., der efter denne
lovgivning er henlagt til kommunerne, for sognekommunernes vedkommende tillægges
amterne (Afsnit II. K.).
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Bilag i.
FORVALTXIXGSKOMMISSIONEN.
Amts- og Kommuneudvalget.
København, den. 2. Oktober 1947.

Forsyn in-gsministeriet.

I et den 1. d. M. afholdt Fællesmøde i de under Forvaltningskommissionen nedsatte Underudvalg vedrørende Decentralisering henholdsvis til Amterne og til Kommunerne, jfr. Forvaltningskommissionens Skrivelse af 2. September 1947. har Udvalget haft
Lejlighed til at genne mgaa de af Forsynings ministeriet udarbejdede foreløbige Udkast til
Bekendtgørelse om Anvendelse af Byggematerialer og til det i Forbindelse dermed staaende Oirkuhrre.
Paa Grundlag af Udvalgenes Drøftelser og under Henvisning til den ved det nævnte
.Mode stedfundne Forhandling med Kontorchef i Forsyningsministeriet Ejnar Kryger
ønsker Udvalgene af fremkomme med følgende Udtalelse:
Udvalgene finder det af Værdi, at der sker en Decentralisering med Hensyn til
Administrationen af de nu under Byggenævnet henhørende ekstraordinære Byggeforskrifter, hvilket for saavidt falder i Traad med visse foreløbige Overvejelser, Udvalgene har
gjort med Hensyn til Decentralisering i et vist Omfang af Administrationen af Byggestøttelovgivningen og Bygningslovgivningen, Udvalgene kan ogsaa tiltræde, at der veci
Decentraliseringen henlægges Opgaver til Amterne, hvorimod man maa nære Betænke
lighed, ved, at Afgørelser af den omhandlede Art henlægges til Kommuner uanset deres
Størrelse og Opbygning af deres tekniske Apparat.
Man skal derfor henstille, at den i Udkastene foreslaaede Kompetencefordeling
mellem Amterne og Kommunalbestyrelserne ændres saaledes, at alle Sager, der ikke efter
Udkastene hører under Byggenævnet, henlægges til Amterne, undtagen i Kommuner
være sig Købstæder eller Sognekommuner — med 10 000 Indbyggere eller derover, i hvilke
Kommuner de paagældende Beføjelser udøves af Kommunalbestyrelsen. I Kommuner
med under 10 000 Indbyggere skal Amtmanden, for saa vidt der forelindes en selvstændig
Bygningsmyndighed og et efter Amtmandens Skøn tilfredsstillende teknisk Apparat, kunne
overlade sine Beføjelser til Kommunalbestyrelsen. Det er dog naturligvis en Forudsætning
for, at Amterne kan paatage sig den omhandlede Opgave, at Amtmændene faar Adgang
til at antage den fornødne sagkyndige Bistand og øvrige Medhjælp.
Udvalgene lægger endvidere Vægt paa, at det i Bekendtgørelsen udtrykkeligt præciseres, at den materialebevilgende Myndighed under Arbejdets Udførelse skal føre Tilsyn
med, at der ikke anvendes andre eller flere Materialer end bevilget eller tilladt. Det forudsættes derhos, at den for Bornholm gældende Ordning bibeholdes, saa længe Genopbygningsarbejdet staar paa.
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Bilag 2.
FORVALTNINGSKOMMISSIONEX.
Amts- og Kommuneudvalget.
København, den 10. Oktober 1947.

Forsyningsministeriet.
Efter at Udvalget i Skrivelse af 2. d. M. havde fremsat sine Bemærkninger til et
af Forsyningsministeriet udarbejdet foreløbigt Udkast til Bekendtgørelse om Anvendelse
af Byggematerialer, har Udvalget bragt i Erfaring, at det efter Forslag af Byggenævnet
overvejes at gennemføre en Decentralisation paa Grundlag af Amtsinddelingen, saaledes
at den bevilgende Myndighed lægges hos Amtsudvalg bestaaende af Amtmanden eller en
Stedfortræder for denne som Formand, Bestyreren for Arbejdsanvisningskontoret, en Bygningshaandværker, en Leverandør og en Repræsentant for Amtets Sogneraadsforening.
I denne Anledning skal man meddele, at Udvalget maa fraraade dette Forslag og
henstille, at Decentralisationen gennemføres paa den i Udvalgets Skrivelse af 2. Oktober
1947 foreslaaede Maade, eller, dersom Gennemførelsen af en Kvotaordning for Fordelingen
af Materialer nødvendiggør, at Amtsinddelingen lægges til Grund, at det da altid bliver
Amterne, der giver Materialebevilling i de Tilfælde, hvor Byggenævnet ikke beholder
Afgørelsen.
Man skal i saa Henseende bemærke, at de foreslaaede Amtsudvalg vil virke som et
tungt og vidtløftigt Apparat, der vil besværliggøre og forhale Sagernes Behandling, hvilket
ikke vil være egnet til at skabe Indtryk af Forenkling.
For saa vidt det til Støtte for Forslaget om Amtsudvalgene maatte blive anført,
at Amterne savner den fornødne Sagkundskab med Hensyn til Byggeforhold, finder man
Anledning til at fremhæve, at den Sagkundskab, som Haandværkere og Leverandører
repræsenterer, efter Udvalgets Formening bør komme til Orde paa anden Maade end gennem Repræsentation i Udvalgene, idet det paa Grund af de paagældendes personlige Interesser maa findes uheldigt, at de er med til at bestemme Behandlingen af de enkelte
Ansøgninger. Det vil endvidere for Amterne være en Selvfølge at handle i nøjeste Kontakt
med saavel de kommunale Myndigheder som med Arbejdsanvisningskontoret, og der ses
derfor ikke af denne Grund Anledning til at oprette Udvalg.
Endelig bemærkes, at den foreslaaede Sammensætning af Udvalgene ikke overflødiggør teknisk Bistand. En saadan Bistand maa tilvejebringes, hvadenten Sagerne behandles af Amterne eller af Amtsudvalg.
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Bilag 3.
MINISTERIET FOR BYGGERI
OG BOLIGVÆSEN
Slotsholmsgade 16.
Kobenhavn K., den 17. Januar 1948.

Ministeriet for Byggeri og Boligvæsen, er sindet at tilskrive Folketingets Finansudvalg saaledes:
..Byggenævnet har, bl. a. som Følge af meget indskrænkede Pladsforhold, gennem
flere Aar arbejdet under meget uheldige Vilkaar, og det har derfor ikke været muligt at
gennemføre Nævnets efterhaanden meget omfattende og betydningsfulde Administration
paa tilfredsstillende Maade. Ekspeditionstiden har været for lang, Kontrollen med de forskellige Materialer har svigtet, Retsforfølgningen mod Overtrædelserne har ikke været
tilstrækkelig effektiv, og endelig har der været rettet den Anke mod Nævnets Virksomhed,
at man har savnet nærmere Føling med de lokale Forhold.
Denne Udvikling har medført alvorlige Ulemper og betydelige Cdgifter for de byggende og har samtidig været en afgørende Hindring for en effektiv Administration af Materialereguleringerne — et Forhold, der er saa meget mere betænkeligt, som man efter
den Udvikling, hele Materialesituationen har taget, maa regne med Opretholdelsen af ret
omfattende Indgreb overfor Byggeri endnu i nogen Tid.
Oprettelsen af Ministeriet for Byggeri og Boligvæsen, der har tilsigtet en Koncentration af de Administrationsomraader, der vedrører Byggeriet, og som bl. a. har ført med
sig, at Fordelingen af Materialer til Byggeriet og dermed Byggenævnets Virksomhed er
henlagt under dette Ministerium, har imidlertid maattet give Anledning til, at hele Spørgsmaalet om Administrationen af Byggenævnets Virksomhed tages op til fornyet Overvejelse.
Foreløbig er det lykkedes Ministeriet at sikre Nævnet noget bedre Lokaler end
hidtil, ligesom man overvejer at gennemføre visse Ændringer med Hensyn til Nævnets
daglige Ledelse, men man er klar over, at en virkelig hensigtsmæssig Administration af
det paagældende Sagsomraade kun vil være mulig enten ved en væsentlig Udvidelse og
Omlægning af hele Byggenævnets Administration eller ved en Decentralisering i Behandlingen af visse mere kurante Materialebevillingssager.
Ministeriet for Byggeri og Boligvæsen er for sit Vedkommende mest stemt for,
at den ønskelige Effektivisering af Byggenævnets Arbejdsomraader sker gennem en Decentralisering. Det vil herved være muligt at aflaste Byggenævnet for meget betydeligt
Arbejdsstof, saaledes at Nævnet i højere Grad bliver i Stand til at koncentrere sig om at
være retningsgivende i Spørgsmaal vedrørende Boligbyggeriet, ligesom Nævnet iøvrigt
som hidtil kan tage sig af Erhvervsbyggeriets Materialeproblemer.
Man finder tillige en Decentralisering ønskelig ud fra Hensynet til, at der under
de nuværende vanskelige Forhold, hvor Staten maa gribe ind paa saa mange af Byggeriets
Omraader, gives Befolkningen den lettest mulige Adgang til at komme i Forbindelse med
Repræsentanter for Centraladministrationen. Endelig skaber en Decentralisering Mulighed
for en bedre Koordinering af Statens regulerende Foranstaltninger ud fra lokale Hensyn og
giver Ministeriet bedre Adgang til at skaffe sig Kundskab om de lokale Forhold og komme i
Kontakt med de stedlige Myndigheder.
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Forudsætningen for Gennemførelsen af en Decentralisering maa imidlertid være,
at der skabes lokale Organer, der paa forsvarlig Maade kan tage sig af dette administrative
Omraade.
Man er bekendt med, at der allerede forinden Oprettelsen af Ministeriet for Byggeri
og Boligvæsen har været Overvej eiser i Gang med Hensyn til en Decentralisering af en Del
af Byggenævnets Virksomhed, idet man paatænkte at lægge de mere kurante Materialebevilinger vedrørende Boligbyggeriet ud til Amterne og enkelte større Kommuner.
En saadan Decentralisering mener Ministeriet ikke at kunne anbefale. Ved en Opdeling af dette meget vigtige Sagsomraade paa saa mange Led risikerer man at tabe Overblikket og vanskeliggør en rimelig Fordeling af de forhaandenværende Materialer mellem
Omraaderne. Dertil kommer, at det formentlig vil være vanskeligt og ogsaa meget bekosteligt til saa mange Kontorer at sikre sig den fornødne kvalificerede og uafhængige tekniske
og administrative Medhjælp, i hvilken Forbindelse man ønsker at fremhæve Betydningen
af, at der som teknisk Medhjælp ved Behandlingen af disse Sager antages Personer, der ikke
driver privat Erhverv ved Siden af. Samtidig maa det bemærkes, at Sagernes Antal i det
enkelte Amt ofte vil være saa begrænset, at det vil være vanskeligt paa økonomisk Maade
at udnytte den antagne tekniske Medhjælp.
Ministeriet er af den Opfattelse, at en Decentralisering bør ske ved Oprettelse af
Afdelingskontorer af rent midlertidig Karakter til at bestride den paagældende Administation indenfor større Omraader, idet man mener, at dette ret specielle administrative
Arbejde med større Slagkraft kan bestrides af nogle faa til Formaalet oprettede Kontorer,
end det kan, naar det skal indpasses i Administrationen i et stort Antal Amtskontorer,
hvis Administrationsapparat ikke er indstillet paa en hurtig Omlægning eller Udvidelse.
Man faar en mere direkte Administration paa den centrale Myndigheds Ansvar og samtidig en væsentlig større Hensyntagen til lokale Forhold end hidtil.
Med Hensyn til Afdelingskontorernes Antal og Placering har man bl. a. ud fra
trafikale Hensyn tænkt sig oprettet Kontorer henholdsvis i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og
Fredericia, hvilke Kontorer skulde dække hele Omraadet Vest for Store Bælt, medens man
har forudsat, at Byggenævnets Kontor i København skulde dække Omraadet Øst for
Store Bælt. Afdelingskontorerne skulde iøvrigt have underlagt følgende Omraader:
1. Aalborg:

Hjørring
Amt
Thisted
Aalborg
2. Aarhus:
Randers
Viborg
Skanderborg
Aarhus
3. Fredericia: Vejle
Haderslev
Aabenraa
Sønderborg
Odense
Svendborg
4. Esbjerg:
Ringkøbing
Eibe
Tønder

80
De Arbejdsopgaver, som tænkes tildelt de paagældende Afdelingskontorer, skulde,
som det fremgaar af det foregaaende i første Række beståa i Administrationen af de mere
kurante Materialebevillingssager vedrørende Boligbyggeriet og Foretagelsen af Undersøgelser og Indstillinger i andre Materialebevillingssager; men herudover har man tænkt at
gøre Kontorerne til Centrum for Kontrollen med Materialerestriktionernes Overholdelse
og Paatalen af deres Overtrædelse, idet dette specielle Omraade inden for den nugældende
Reguleringsordning efter Ministeriets Opfattelse hidtil har været administreret paa en
lidet effektiv Maade.
Kontorerne skal dernæst foretage Indsamling og Indrapportering af Oplysninger
vedrørende Tilgangen af Arbejdskraft og Materialer samt Oplysninger om Behovet for
Byggeri inden for det paagældende Omraade, ligesom Kontoret i det hele skal optage snæver
Kontakt med de administrative og faglige Organer indenfor det paagældende Omraade,
som har Berøring med Byggevirksomheden og i det hele taget udøve Oplysningsvirksomhed
med Hensyn til Byggenævnets Praksis. Man har saaledes tænkt sig eventuelt atlade Personalet fra Afdelingskontorerne have faste „Kontordage" i forskellige større Provinsbyer udenfor
selve Afdelingskontorets Hjemsted, ligesom Lederen af Byggenævnets Administration
skulde have faste maanedlige .,Kontordage" paa Afdelingskontorerne.
Kontorernes personalemæssige Opbygning bør efter Ministeriets Opfattelse være
den enklest mulige, og man regner derfor med, at der til hvert Kontor kun skal knyttes
en Administrationsleder samt 2 å 3 Teknikere, der dels skal beskæftiges paa Kontoret, dels
og navnlig ved Arbejde i Marken, og endelig det fornødne Kontorpersonale, formentlig
bestaaende af 2 å 3 Personer. Som administrativ Leder har man tænkt sig at benytte
Folk fra Centraladministrationen af Fuldmægtigklassen, idet man for at sikre en effektiv
Administration navnlig af den Del af Kontorernes Virskomhed, der ikke vedrører de løbende Materialebevillinger, lægger Vægt paa. at der som Ledere af Kontorerne antages
Personer, der besidder en vis Modenhed og administrativ Erfaring.
Det er paa nuværende Tidspunkt, da man endnu ikke kan overse Omfanget af det
Arbejde, der vil blive paalagt de paagældende Kontorer, ikke muligt med fuld Sikkerhed
at udtale sig om Bekostningen ved den foreslaaede Ordning. Gaar man ud fra, at Kontorets
Leder skal aflønnes som Fuldmægtig i Centraladministrationen og skal udsendes herfra
og derfor oppebærer sædvanlig Godtgørelse for Udstationering, samt at de til Kontoret
knyttede Arkitekter og Ingeniører skal aflønnes paa tilsvarende Maade som Arkitekter
og Ingeniører, der er løst tilknyttet Centraladministrationen, samt at der til Kontoret knyttes 3 Kontorister, kan man imidlertid løseligt anslaa de hermed forbundne Lønningsudgifter til følgende Beløb:
Afdelingsleder (Fuldma^gtigløn incl. Afsavnshonorar). .
Udgifter ved Udstationering
Teknisk Medhjælp
Kontorassistance
lait. . . ca.

Kr. 14.000,00
4.000,00
28.000,00
- 18.500,00
Kr. 65.000,00

Herudover kommer Udgifter til Husleje, Kontorhold, Rejser m. v., hvorved Opmærksomheden henledes paa, at saavel Kontorets Leder som de til Kontoret knyttede
Teknikere i videst muligt Omfang faar til Opgave at føre Tilsyn i Marken og Kontrol med
Restriktionernes Overholdelse. Disse Udgifter kan løseligt anslaas til ca. 35 000 Kr. aarligt.
De samlede Omkostninger ved Kontorets Drift kan herefter skønsmæssigt ansættes til
100 000 Kr. aarlig eller for 4 Kontorer til ialt ca. 400 000 Kr.
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Den Aflastning af Byggenævnets Arbejde, der vil blive en Følge af den foreslaaede Decentralisering i Forbindelse med den Effektivisering af Nævnets Arbejde, der
følger af de forbedrede Lokaleforhold, Nævnet vil komme til at arbejde under, vil imidlertid samtidig medføre Personalebesparelser til et anslaaet Beløb af ca. 100 000 Kr. aarlig.
Yderligere bemærkes, at det — saafremt den foreslaaede Decentralisering af Byggenævnets
Virksomhed ikke gennemføres — vilde være uomgængelig nødvendigt at foretage en væsentlig Udvidelse af Byggenævnets nuværende Organisation, navnlig med Hensyn til
Rejseinspektørerne, hvoraf der i Øjebikket kun findes 4 — en Udvidelse for hvilken Bekostningen næppe kan sættes under 100 000 Kr. Endelig kan oplyses at Ministeriet overvejer Muligheden af en Kombination af Tilsynet vedrørende Statslaanebyggeriet med Afdelingskontorernes Kontrolarbejde. Saafremt en saadan Ordning kan gennemføres, og
Forhandling med Konsulenterne herom har man først ønsket at optage, naar man ved,
om Afdelingskontorerne oprettes, vil der formentlig kunne indvindes Besparelser paa
dette Omraade, som man løseligt anslaar til 25 000 Kr. aarlig. Den reelle Merudgift ved den
foreslaaede Ordning bliver derfor næppe mere end ca. 175—200.000 Kr., og det maa ved
Bedømmelsen af dette Beløb tages i Betragtning, at Ordningen vil spare de byggende for
Besvær og væsentlige Udgifter, ligesom Ordningen betyder en meget væsentlig Aflastning
ogsaa med Hensyn til Ministeriets øvrige Arbejde — og da navnlig for hele Planlægningsarbejde.
Ministeriet er bekendt med de Overvejelser, der i Forvaltningskommissionen er
foregaaet med Hensyn til en delvis Decentralisering af Statens Administration vedrørende
Byggeriet ud til Amterne ved Oprettelsen af Stillinger som Amtsarkitekter, og Ministeriet kan for saavidt være enigt i, at en saadan Ordning paa længere Sigt og under mere
normale Forhold vil være den mest rationelle, men under Presset af de aktuelle Vanskeligheder for Byggeriet, har man ikke ment at kunne afvente denne Ordnings Gennemførelse,
og paa den anden Side er man af den Opfattelse, at der ikke er foregrebet noget med Hensyn
til en kommende Amtsarkitektordning ved en Etablering af rent midlertidige Afdelingskontorer med snævert afgrænsede Formaal og Arbejdsopgaver, ligesom man kan tilføje,
at man, saafremt Afdelingskontorerne endnu maatte beståa, naar Amtsarkitektordningen
gennemføres, vil være sindet til den Tid at overveje at lade de administrative Opgaver,
der paahviler Afdelingskontorerne helt eller delvis overgaa til Amternes Administration.
Ministeriet skal sluttelig bemærke, at man har forhandlet om de her omhandlede
Spørgsmaal med Repræsentanter for de 2 Arkitekforeninger, med Formanden for Foreningen af raadgivende Ingeniører og Formanden for Byggenævnet, Repræsentanter for
kommunale og faglige Organisationer m. fL, og man har fra de paagældende modtaget fuld
Tilslutning til Planens Gennemførelse.
Man udbeder sig herefter en Udtalelse fra det ærede Finansudvalg om, hvorvidt
samme kan tiltræde den paagældende Ordning, saaledes at der for den resterende Del af
Finansaaret 1947—48 stilles et Beløb paa ca. 75 000 Kr. til Raadighed til det nævnte
Formaal, idet Beløbet i bekræftende Fald vil blive søgt bevilget ved Ændringsforslag til
Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1947—48. Det tilføjes, at Finansministeriet har
tiltraadt, at en Skrivelse som foranstaaende tilstilles Finansudvalget.
Hvilket herved meddeles, idet man skal udbede sig en Udtalelse fra Finansministeriet om, hvorvidt man kan tiltræde, at Folketingets Finansudvalg tilskrives som anført.
Johs. Kjærbøl.
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Bilag 4.
FORVALTXINGSKOMMISSIONEN.
Amts- og Kommuneudvalget.
Ihn 28. Januar 1948.

Til Formanden for Forvaltningskommissionen, Hr. Finansminister H. C. Hansen.

Af Ministeriet for Byggeri og Boligvæsen er Udvalget blevet gjort bekendt med, at
nævnte Ministerium agter at søge Tilslutning hos Bevillingsmyndighederne til Gennemførelse af en Ordning, hvorved der under Boligministeriet oprettes 4 midlertidige Afdelingskontorer - med Sæde henholdsvis i Aalborg, Aarhus, Fredericia og Esbjerg — til Bestridelse af en Del af de Opgaver vedrørende Materialebevilling til Byggeri, der hidtil er
blevet varetaget af Byggenævnet.
I denne Anledning ønsker Udvalget at fremkomme med følgende Bemærkninger:
Udvalget har gennem nogen Tid overvejet Spørgsmaalet om at søge gennemført
en Decentralisering inden for Byggelovgivningen og Byggestøttelovgivningen m. v. samt
med Hensyn til Projektering af og Tilsyn med Statens Byggearbejder ved at henlægge en
Ra^kke Beføjelser inden for disse Omraader til Amterne under fornøden arkitektmæssig
Bistand ved Ansættelse af Amtsarkitekter. Man har herom forhandlet med Statens Bygningsdirektorat og vundet Tilslutning til Planerne, ligesom man har Grund til at vente
Gehør derfor ogsaa hos det nu oprettede Boligministerium. Der kan herefter i en nærmere
Fremtid ventes en Indstilling fra Udvalget, der formentlig vil gaa ud paa, at der ved den nær
forestaaende Revision af Byggelovgivningen søges gennemført en Decentralisering baseret
paa en Amtsarkitektordning.
Udvalget har under sine Overvejelser ligeledes inddraget det særlig aktuelle Spørgsmaal om en Decentralisering af Byggenævnets Virksomhed, og der har i saa Henseende
været Enighed om, at det var i høj Grad paakrævet at undersøge Mulighederne for en Decentralisering. Udvalget har herunder haft Lejlighed til at tage Stilling til forskellige
af det daværende Forsyningsministerium paatænkte Forslag, bl. a. et hvorefter der til
Behandling af Sagerne skulde oprettes særlige Udvalg inden for de enkelte Amter. Man
udtalte herom i en Skrivelse til Forsyningsministeriet af 10. Oktober 1947, at Ordningen
ikke kunde anses heldig, og at en mere effektiv Behandling af Sagerne vilde opnaas ved at
henlægge disse til Amterne, der da maatte bemyndiges til at antage teknisk Bistand til
Sagernes Behandling. Forsyningsministeriet og Byggenævnet tiltraadte Udvalgets Synspunkter, men som Følge af det kort efter stedfundne Regeringsskifte blev Ordningen ikke
gennemført. Udvalget betragtede dog ikke sit eget Forslag som ideelt, men som det bedste
inden for de foreliggende Muligheder (en Ordning var forudsat gennemført med meget kort
Varsel). Efter Udvalgets Opfattelse klæbede der navnlig den Ulempe ved Forslaget,
at de af Amterne antagne Arkitekter maatte forudsættes at være privat praktiserende
Arkitekter, der antoges med Deltidsbeskæftigelse, hvilket man i og for sig fandt mindre
foreneligt med de offentlige Bevilling- og Tilsynsopgaver, der var dem tiltænkt. Man nærede
ogsaa nogen Frygt for, at en saadan „improviseret" Henlæggelse af teknisk betonede Opgaver til Amterne alene af Hensyn til Materialesagerne kunde have uheldige Virkninger
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for en kommende Amtsarkitektordning, som det paa den anden Side vilde være ugørligt
at bygge op samtidig med Materialesagernes Decentralisering.
De nævnte Ulemper klæber ikke ved det af Boligministeriet i Skrivelse af 17. januar
1948 til Finansministeriet beskrevne Forslag, om hvilket man har haft Lejlighed til at forhandle med Boligministeriet og med Byggenævnets Formand. Udvalget har nøje overvejet
Forslaget og finder, at det med Henblik paa den Effektivisering af det offentliges Virksomhed, der maa anses nødvendig under den foreliggende Boligsituation, byder paa Fordele.
Paa den anden Side ønsker man at fremhæve, at en planmæssig Decentralisering principielt
bør bygge paa bestaaende administrative Lokalorganer., og at det vilde være overordentligt
uheldigt, om Indførelsen af den af Boligministeriet foreslaaede Ordning fik Konsekvenser
for andre centrale Styrelser, der ud fra en ensidig Hensyntagen til administrative Forbedringer inden for deres eget Omraade, maatte ønske at oprette selvstændige lokale Enheder.
Udvalget betragter imidlertid set i Forhold til disse Betragtninger det foreliggende Forslag som en Undtagelsesordning baseret paa en øjeblikkelig Nødvendighed,
og for saa vidt de bevilgende Myndigheder af financielle Grunde maatte kunne tiltræde
Forslaget, kan Udvalget give dette sin Tilslutning. Det er dog en afgørende Forudsætning
for Udvalget, at Ordningen — som ogsaa fremhævet af Boligministeriet — bliver en
rent midlertidig Foranstaltning, og at Afdelingskontorerne nedlægges og de til Kontorerne
henlagte Sager overgaar til Amterne fra det Tidspunkt, da en Amtsarkitektordning maatte
kunne etableres.
P. U. V.
M. J. Clausen.
Rangel- Nielsen.
Sekr.
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Bilag 5.

Uddrag af 3. Hovedrevisorats Skrivelse af 31. Marts 1933 til Indenrigsministeriet.
(Gengivet i Statsrevisorernes Betænkning over Statsregnskabet for Finansaaret 1931—32 pag. 245 ff.).

Under Hensyn til den i Lov Xr. 52 af 14. Marts 1931 om Statens Bygningsvæsen
indeholdte Bestemmelse om, at det ved nævnte Lov oprettede Bygningsraad inden 3 Aar
efter dets Oprettelse til Indenrigsministeren skal afgive Betænkning angaaende en endelig
Ordning af de Statens Bygningsvæsen vedrørende Forhold, har Hovedrevisoratet fundet Anledning til at foretage en Beregning af de Udgifter, der af de under 3die Hovedrevisorats
Revisionsomraade hørende Institutioner er afholdt til Honorarer til Arkitekter, herunder
medregnet de kgl. Bygningsinspektører, og Ingeniører i Finansaarene 1929—30, 1930—31
og 1931—32.
Som det vil ses, er Udgiften til Arkitekt- og Ingeniørassistance en meget betydelig
Post paa Statens Budget, og det er Hovedrevisoratets Opfattelse, at det ved en hensigtmæssigere Omordning af Arkitekt- og Ingeniørtilsynet indenfor Staten vikle være muligt i
meget væsentlig grad at nedbringe de dertil medgaaende Udgifter.
Ved en Undersøgelse af det foreliggende Materiale har man ment paa en Række
Punkter at kunne paa vise Forhold, der iøvrigt til Dels ved tidligere Lejligheder har
været fremdraget, som er medvirkende til Udgifternes Forøgelse. I denne Henseende skal
først nævnes selve det Princip, hvorefter Bygningsinspektørerne lønnes.
Efter Hovedrevisoratets Formening vilde den mest rationelle Ordning utvivlsomt
være den, at de indenfor Staten beskæftigede Arkitekter, hvorved nærmest Bygningsinspektørerne haves for Øje, og ingeniører knyttes fastere til Statstjenesten og lønnes
med et fast aarligt Vederlag, hvadenten Stillingerne samtidig gøres til Tjenestemandsstillinger som ved Statsbanerne eller ikke.
At en saadan Ordning vil medføre betydelige Fordele for Staten, forekommer uomtvisteligt.
Samtidig vil Ordningen medføre en større Ensartethed indenfor Statens Bygningsvalsen, idet Antallet af anvendte Arkitekter og Ingeniører i væsentlig Grad vil kunne nedsættes, samtidig med at det dog vil blive muligt at faa samtlige Staten tilhørende Bygninger
undergivet regelmæssigt Tilsyn, hvad der ikke er Tilfældet nu.
Men navnlig vil Ordningen efter Hovedrevisoratets Opfattelse meget betydeligt
kunne nedbringe den aarlige Udgift til Arkitekt- og Ingeniørtilsyn, der som tidligere anført
for den før na^vnte Periode har udgjort ca. 577 000 Kr. aarlig, selv om der ved Fastsættelsen
af de aarlige Vederlag maaske maatte tages Hensyn til Arbejdets specielle Karakter.
Det maa herved erindres, at de indenfor Staten beskæftigede Arkitekter og Ingeniører — bortset fra Bygningsinspektørerne, der som nævnt oppebærer et Vederlag paa ca.
3 pct. — sædvanligvis lønnes efter de for Arkitekter og Ingeniører ved private Byggeforetagender gældende Honorarregler, uanset at de paagældende gennem deres Tilknytning
til Staten kan paaregne ret regelmæssigt at faa overdraget Udførelsen af større Arbejder
og derigennem opnaar en temmelig konstant Indtægt, saaledes at deres Stilling derved i
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nogen Grad maa siges at være forbundet med de Fordele, der normalt er knyttet til en fast
Ansættelse, samtidig med at de i vid Udstrækning—hvad der i øvrigt ogsaa gælder Bygningsinspektørerne udøver privat Virksomhed, hvorved deres Tilknytning til Statens Bygningsvæsen vel nok maa kunne siges at være af nogen Betydning.
Man kommer herved ind paa et andet Forhold, som efter Hovedrevisoratets Formening bidrager til at fordyre Udgiften til Arkitekt- og Ingeniørtilsyn, nemlig den udstrakte Anvendelse indenfor Staten af private Arkitekter og Ingeniører. Skønt Bygningsinspektørerne ifølge deres Stilling har Pligt til under deres Tilsynsvirksomhed at være til
Disposition for samtlige Ministerier uden særligt Vederlag, er der dog adskillige Styrelsesgrene, der mod særligt Honorar anvender andet Tilsyn.
For det under 3die Hovedrevisorat henhørende Revisionsomraade gælder dette
saaledes Justitsministeriet og Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler og indtil 1. April
d. A. tillige Landbrugsministeriet.
For Justitsministeriets Vedkommende forekommer denne Separat-Ordning med den
dermed forbundne Ekstraudgift i særlig Grad upaakrøvet, idet Justitsministeriet i Forvejen
anvender Bygningsinspektørerne ved en Del af de under Ministeriet hørende Bygninger,
hvorfor der ikke synes at foreligge nogen særlig tvingende Nødvendighed af for det øvrige
Omraade at anvende et specielt Tilsyn, tilmed da en saadan Ordning medfører en Række
Udgifter ud over selve det faste Honorar, den paagældende Tilsynsførende oppebærer.
Som allerede nævnt medfører Benyttelsen af andre Arkitekter end Bygningsinspektørerne for det første, at den for Bygningsinspektørerne gældende Honorarberegning, nemlig
ca. 3 pct. af Udgiftsbeløbet for Arbejder paa over 10 000 Kr., ikke finder Anvendelse, idet
Honoraret i saa Fald sædvanligvis beregnes efter Akademisk Arkitektforenings Honorarregler og ligger væsentlig højere, og udgør ca. 5—8 pCt., men dernæst medfører Ordningen
en Række Udgifter til Rejseomkostninger og Diæter, som ellers vilde kunne spares, medens
nemlig Bygningsinspektørerne er bosiddende indenfor det Distrikt, i hvilket de fungerer,
er den af Justitsministeriet anvendte Arkitekt bosiddende i København, saaledes at Tilsynet for de Bygningers Vedkommende, der er undergivet nævnte Arkitekters Tilsyn, nødvendiggør en Række Tjenesterejser, som kunde være undgaaet, saafremt Bygningsinspektørerne førte Tilsyn med samtlige de indenfor deres Distrikt beliggende Statsbygninger.
Det kan saaledes eksempelvis nævnes, at et i Aalborg beliggende Ting- og Arresthus
der er opført af den Bygningsinspektør, der er bosiddende i Aalborg og har sit Kontor i
nævnte Bygning, ikke er undergivet Tilsyn af den paagældende Bygningsinspektør, men mod
særligt Vederlag af Justitsministeriets Tilsynsførende i København.
Ligeledes kan f. Eks. nævnes, at Tilsynet med Straffeanstalten i Horsens ikke udøves af den i Horsens bosiddende Bygningsinspektør, men ligeledes af Justitsministeriets
Tilsynsførende, der iøvrigt samtidig fungerer som Konduktør hos en af de andre Bygningsinspektører.
At en saadan Ordning maa anses for uhensigtsmæssigt, turde være hævet over al
Tvivl.
Paa noget lignende Maade stiller Sagen sig for Statens Sindssygehospitalers Vedkommende.
Tilsynet med Sindssygehospitalernes Bygninger udøves ikke af den Bygningsinspektør, i hvis Distrikt Hospitalet ligger, men derimod mod særligt Vederlag af en i København bosiddende Arkitekt, saaledes at de ovenfor for Justitsministeriets Vedkommménde
paapegede Ulemper herved ogsaa gør sig gældende for Statens Sindssygehospitaler.
Det er Hovedrevisoratets opfattelse, at en hensigtsmæssig Ordning af Statens
Arkitekttilsyn, hvorved de paagældende Arkitekter som fastlønnede knyttedes nærmere
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til Statstjenesten, vilde medføre, at saadant Arbejde vilde kunne udføres uden særligt Honorar, idet Arbejdet indgik som et Led i de paagældendes almindelige Arbejde indenfor Staten.
Mangelen af en rationel Ordning giver sig bl. a. Udtryk deri, at medens en Del af de
indenfor samme By beliggende Staten tilhørende Bygninger overhovedet ikke er undergivet
Arkitekttilsyn, kan de øvrige Statsbygninger ofte være undergivet Tilsyn af hver sin Arkitekt, alt efter hvilke Styrelsesgrene de enkelte Bygninger henhører under, saaledes at en
enkelt By maa besøges af 6 å 8 tilsynsførende Arkitekter.
At der. derved paaføres Staten ganske unødvendige Udgifter, og at en Simplifisering
paa dette Punkt maa anses for paakrævet, forekommer indlysende.
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Bilag 6.

Uddrag af Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet den 19. Juni 1924
nedsatte udvalg angaaende Statens Bygningsvæsen.
(Betænkningen afgivet den 2. December 1929).

Det maa anses for at være det rette, at Bygningsinspektørernes Tilsyn udvides til
at gælde alle Statsbygninger under de civile Ministerier,og det kan ikke anses for nødvendigt,
at der benyttes særlige Arkitekter til f. Eks. Forstvæsenets, Fængselsvæsenets eller Sindssygevæsenets Ejendomme. Opgaverne her er ikke anderledes, end at en velbegavet, dygtig
Arkitekt paa kort Tid kan sætte sig ind i, hvorledes saadanne Ejendomme, som tjener
ganske specielle Øjemed, bedst og billigst vedligeholdes forsvarligt.
Tilsynet ved andre Arkitekter kan vel være betryggende i bygningsmæssig Henseende, men j o flere tilsynsførende Arkitekter der er, desto mindre Ensartethed vil der blive
i Bygningstilsynet, og Tilsynet bliver kostbart og medfører megen Tidsspilde; alene Udgifterne til Rejse- og Dagpenge vil blive meget betydelige, naar forskellige Arkitekter skal
rejse Landet rundt og hver tilse maaske forholdsvis faa Bygninger. Bygningsinspektørerne
derimod — bortset fra dem, der har Bopæl i København — bor i deres Distrikter, kan for.ud
planlægge Tilsynsrejserne og har i de allerfleste Tilfælde alligevel for andre Ministerier
Ærinde til det Sted, hvor der ligger en Bygning, som tilses af en særlig udpeget Arkitekt,
at Staten har 2 Bygninger paa Anholt, 1 Postbygning og 1 Kommunelægebygning; den kgl.
Bygningsinspektør havde tidligere Tilsynet med postbjfgningen, medens Arkitekt Varming
som Justitsministeriets Arkitekt rejste fra København til Anholt for at tilse Kommunelægeboligen; dette Forhold blev dog senere simplifiseret, da Sagerne angaaende Sundhedsvæsenet gik over til Indenrigsministeriet, idet Bygningsinspektøren i Aalborg da fik overdraget Tilsynet med Kommunelægeboligen. Efter at Tilsynet med Post- og Telegrafvæsenets
Bygninger hovedsagelig er overgaaet til Post- og Telegrafvæsenets Ingeniører, har disse
Tilsynet med Postbygningen, medens den kgl. Bygningsinspektør i Aalborg fører Tilsyn
med Kommunelægeboligen.
Det anførte Eksempel, der omhandler et meget afsides liggende Sted, er maaske nok
særlig grelt, men det fremhæver klart Urimeligheden i, at flere forskellige skal have Tilsyn
med Statsbygninger paa samme Sted, og navnlig naar vedkommende Arkitekt har Bopæl
i København og skal rejse udover Sjælland til Distrikter, som er underlagt de lokale Bygningsinspektører.
I de Tilfælde, hvor Tilsynet føres af vedkommende ikke bygningssagkyndige Bruger
eller Brugerens Repræsentant, eller disse i hvert Tilfælde lader udføre visse Arbejder, er der
naturligvis den Fordel, at de bor paa Stedet, men alligevel bør Bygningsinspektøren have
Tilsyn med saadanne Bygninger. Vel maa det erkendes, at der rundt omkring i Landet kan
være Embedsmænd (Rektorer, Overlæger og andre), som er i Besiddelse af en Del bygningsmæssig Indsigt, men dette er absolut Undtagelser. Ikke desto mindre bør der i dette Forhold
ske den Ændring, at Tilsyn ved i bygningsmæssig Henseende usagkyndige Mellemled bortfalder. En samlet ensartet Ordning med betryggende sagkyndigt mere eller mindre effektivt
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Tilsyn efter Bygningernes Karakter og Behov maa derfor anses paakrævet. Endogsaa ved
Bygninger, der forvaltes af bygningskyndige, f. Eks. ved Christiansborg, Ministerialbygningerne og Palæerne paa Amalienborg, hvor der for Tiden er ansat akademiske Arkitekter
som Slots- og Palæforvaltere, der vilde være velegnede til at føre det bygningsmæssige Tilsyn
med de dem i administrativ Henseende underlagte Bygninger, er Bygningerne alligevel,
for at ikke Ensartetheden skal brydes, underlagt en Bygningsinspektor, uden at dette Forhold paa noget Punkt vides at have medført Vanskeligheder.
Den nuværende Ordning, hvorefter Bygningsinspektørerne er konstituerede og
lønnes med et fast beløb, 6 000 Kr. aarlig -f- 5 pCt. Tillæg for Udførelse af Bygningstilsynet,
hvortil hører Vedligeholdelsesarbejdernes Udførelse, samt 3 pCt. af Udgifterne ved de
Hovedistandsættelsesarbejder eller Nybygningsarbejder, det overdrages Bygningsinspektøren at udføre, bør afløses af en Ordning, hvorefter Bygningsinspektørerne ansættes som
Tjenestemænd og bliver pensionsberettigede. Angaaende Bygningsinspektørernes Medhjælpere og Ingeniører vilde det vel ogsaa være det rette, om det Mindsteantal, der til
Stadighed er Brug for, blev Tjenestemænd, saaledes som det er Tilfældet i andre Lande
og under Københavns Kommune, men Udvalget skal ikke stille bestemt Forslag om, at
dette sker i Øjeblikket, men skal pege paa, at det vil være gavnligt for Staten at knytte
de dygtigere af disse Arkitekter (Konduktører og Assistenter) noget nærmere til sig, end
Tilfældet er for Tiden, hvor de er udsatte for at faa deres Afsked, saafremt en ny Bygningsinspektør ikke ønsker at antage dem. Den Usikkerhed, som de paagældendes Stilling saaledes er præget af, vil maaske bevirke, at adskillige dygtige Arkitekter i Tide søger bort
fra Inspektoraterne.
Xaar de nuværende 6 Bygningsinspektører fastansættes, og der gives dem den fornødne Medhjirlp — samt Hjælp af lokale Arkitekter og Ingeniører udenfor Bygningsinspektørens Hjemsted — vil de formentlig kunne overkomme Tilsynet med alle statsbygningerne og Indførelsen af Vedligeholdelsesarbejder og de Istandsættelsesarbejder, som
udkræves til Bygningernes Bevaring. Bygningsinspektørerne vil saaledes ikke faa megen Tid
til Nybyggeri, men dette vil heller ikke fortrinsvis blive udført af Bygningsinspektørerne,
idet Udførelsen af Nybygningerne og større Om- og Tilbygninger bør fordeles mellem de
Mænd, der har de fornødne Kvalifikationer, i hvilken Henseende kan anføres, at der i Nutiden
rundt om i Landet findes Arkitekter og Ingeniører, som er fuldtud kvalificerede til at deltage
i Udførelse af Statsarbejde. I Tilfælde, hvor det overlades en Bygningsinspektør at udføre et
Byggeforetagende, maa der tillægges Bygningsinspektøren et passende Vederlag for at udføre dette Arbejde udenfor sin Embedsgerning. Bygningsinspektørerne maa ogsaa — efter
indhentet Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde — kunne paatage sig Opførelsen af en Privatbygning, og det maa ogsaa anses for at være af en ikke ringe Betydning for Staten, at Bygningsinspektørerne har Føling med privat Byggevirksomhed. En saadan Ordning maa ogsaa
anses for nødvendig, for at Staten kan faa betydelige Arkitekter til at søge Stillingerne som
Bygningsinspektører.
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Bilag 7-

Uddrag af Betænkning afgivet af Underudvalget i det af Indenrigsministeriet den
19. Juni 1924 nedsatte Udvalg angaaende Statens Bygningsvæsen.
(Betænkning afgivet den 23. November 1927).

Tilsynet med Statsbygningernes Vedligeholdelse er imidlertid af meget forskellig

Art, ogsaa den Maade, hvorpaa Vedligeholdelsesbeløbene stilles til Raadighed, er ret forskellig under de forskellige Ministerier. De kgl. Bygningsinspektører har i mange Tilfælde
Ansvaret for den fulde Vedligeholdelse af de dem underlagte Bygninger og de til Vedligeholdelsen bevilgede Beløb, men i mange Tilfælde kun et ringe eller et værdiløst Tilsyn
med Bygningerne, og i flere Tilfælde har Bygningerne slet intet bygningskyndigt Tilsyn.
I nogle Tilfælde har en af vedkommende Ministerium eller Institution udpeget Arkitekt
Tilsyn. Kontrolleringen af Arbejdets Udførelse, af Arbejdets Godhed og Hensigtsmæssighed lægges ofte i de skiftende Brugeres Hænder, ligesom den kritiske Behandling af Regningerne overlades til den tilfældige Bruger, som i Reglen er ganske ukyndig i Bygningssager og savner Kendskab til Arbejds- og Materialpriser.
Forholdet f. Eks. for Statsskolerne er dette, at der gives Rektorerne Raadighed
over det aarlige Vedligeholdelsesbeløb, og de kan anvende dette efter eget Tykke, jfr.
Skrivelse af 30. April 1923 fra Undervisningsministeriet (Bilag 3). Da Skolerne kun kan
istandsættes i Sommerferierne, hvor Rektorerne i Almindelighed er borte, overlades Tilsynet ofte til Pedellen.
Bygningsinspektørens Syn een Gang om Aaret behøver Rektoren ikke at tage
til Følge og er derfor ret betydningsløst.
Overfor Præstegaardene udføres Tilsynet af Bygningskonsulenter (saakaldte Præstegaardskonsulenter), hvis Virksomhed i flere Tilfælde med Grund har været underkastet
Kritik, idet de ikke forlanges at være i Besiddelse af en videregaaende Uddannelse og derfor ofte har savnet Blik for de arkitektoniske Værdier, Præstegaardene er i Besiddelse af.
Overfor Kirkerne er Forholdet endnu grellere. Her er en betydelig Myndighed lagt
i Menighedsraadenes Haand, uden at der til enhver Tid er krævet saavel fagligt som
arkæologisk og kunsthistorisk Medvirken, og Følgen heraf er blevet, at overmaade mange
Værdier, der kunde have været reddet, er gaaet tabt.
Hvad angaar Justitsministeriets Bygningsvæsen, hvor Tilsynet for 46 Bygningers
Vedkommende er underlagt de kgl. Bygningsinspektører, medens de øvrige 82 Bygninger
er underlagt Arkitekt Varming, skal bemærkes, at da Bygningsinspektør Varmning —
rent bortset fra, at det er ham umuligt efter hans egne Udtalelser vedblivende at overkomme Arbejdet som Arkitekt for Justitsministeriet — ikke samtidig kan være Bygningsinspektør i sit eget Distrikt og tillige have en stor Del af Justitsministeriets Bygninger i
]2
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sine Kollegers Distrikter, for hvilket Tilsyn der af Justitsministeriet udredes Honorarer
ra. v. for Tilsyn, som Bygningsinspektørerne er pligtige til uden. Vederlag at udføre, maa
det anses for rigtigt, at samtlige Justitsministeriets Bygninger snarest underlægges de respektive Bygningsinspektører, hvilket Justitsministeriet i Skrivelse af 13. Marts 1926
har udtalt ikke at ville modsætte sig. Skønt Direktoratet for Fængselsvæsenet anser den
nuværende Ordning med faste Konsulenter og Tilsynsførende for nødvendig, som anført
foran Side 8, for sine Bygningers Vedkommende, kan det dog ikke ses, at der kan være
noget til Hinder for, at Christianshavns og Vridsløselille Straffeanstalter, hvor Tilsynet
for Tiden føres henholdsvis af de faste Haandværkere (en Murermester og en Malermester)
og en af Justitsministeriet antaget Arkitekt, overgaar til Bygningsinspektør Varming
som kgl. Bygningsinspektør, medens Straffeanstalterne i Nyborg og Horsens underlægges
henholdsvis Bygningsinspektøren i Odense og i Horsens; derved opnaas, at den bygningsmæssige Tilsynsførende med de 4 Straffeanstalter bor saa at sige i umiddelbar Nærhed
af de paagaldende Bygninger, hvilken Fordel for Nyborg og Horsens Straffeanstalters
Vedkommende synes indlysende, da der kun medgaar ringe Tid for Bygningsinspektøren
med at komme til de paagældende Bygninger, og Udgifterne til Rejse- og Dagpenge bliver
meget ringe i Modsætning til, hvad der er Tilfældet, naar den tilsynsførende bor i København.
For Fremtiden foreslaas, at de kongelige Bygningsinspektører, der siden 1856
har været konstituterede, fastansættes og normeres med en Grundløn af 12 000 Kr., og
det maa anses paakrævet, at de kgl. Bygningsinspektører under Hensyn til, at Stillingerne
almindeligvis besættes med Mænd i en modnere Alder, ved Ansættelsen sikres en passende
Pensionsalder.
Bygningsinspektørerne bør herefter være forpligtet til, foruden deres raadgivende
Virksomhed, at føre Tilsyn med de forskellige Bygninger, at udføre Vedligeholdelses- og
nødvendige Istandsættelsesarbejder samt at udføre mindre Ombygninger.
Udførelsen af Nybygninger og større Om- og Tilbygninger bør ikke være forbeholdt
nogen enkelt Kreds af Arkitekter og Ingeniører; Arbejdet bør fordeles mellem de Mænd.
der har de fornødne Kvalifikationer, baade kongelige Bygningsinspektører og private
Arkitekter os Ingeniører. Ogsaa i denne Forbindelse ønsker man at pege paa de ovenfor
omtalte Arkitekter og Ingeniører, som er bosat rundt om i Landet.
Er et saadant Arbejde blevet udført af en privat Arkitekt, skal det modtages af
Staten ved en Afleveringsforretning til den kongelige Bygningsinspektør, gennem hvem
det senere Tilsyn skal foregaa.
Saavel Bygningsinspektører som tilkaldte Arkitekter og Ingeniører skal have
Betaling for udførte Skitser til Nybygninger og større Om- og Tilbygninger, men Betalingen for Skitser, saavelsom Betaling for det endelige Arbejde bør i hvert enkelt Tilfælde
forud aftales med Bygningsraadet.
De kongelige Bygningsinspektører bør som hidtil have Ret til at paatage sig privat
Arbejde.
Af et Mindretal inden for Underudvalget udtaltes:
Naar Flertallet ikke finder, at der i det foreliggende Materiale er tilstrækkeligt
Grundlag for nu at træffe et endeligt Valg for Bygningsvæsenets Retningslinier og Bmbedsvæsen, kan vi ikke heri være enig med Flertallet. Det foreliggende Materiale er efter
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vor Opfattelse meget udtømmende og blotter de Mangler, der klæber ved den nuværende
Ordning. Det fremgaar af de foreliggende Oplysninger, hvormeget de normale Udgifter
til Vedligeholdelse og Hovedistandsættelser aarlig udgør for Statens Bygninger, og hvormeget det nuværende Tilsyn koster.
Af det indsamlede Materiale fremgaar, at Tilsynet med Vedligeholdelsen af Statens Bygninger er forskellig under de forskellige Ministerier; snart har de et bygningskyndigt Tilsyn, snart et ukyndigt og skiftende Tilsyn baade i Bedømmelsen af det udførte
Haandværksarbejde og af Bygningsregnskabet, hvilket sidste maa anses for meget uheldigt, da en forsømt Vedligeholdelse af en Bygning uva^gerlig fører til en kostbar Hovedreparation. Bedømmelsen af et Bygningsregnskab kræver Kendskab til Priser og Kyndighed i Bedømmelsen af Haandværksarbejde.
Der bør indføres ensartede og faste Regler for Bygningstilsynet, og al Administration af Statens Bygningsvæsen bør samles paa et Sted i Stedet for som nu at behandles i alle
Ministerier; kun ved at alle Statens Bygninger stilles under samme Administration, kan
Ensartethed og Sammenligninger imellem de forskellige Vedligeholdelsesbeløb gøres paa
betryggende Maade.
Under de nuværende Forhold er hver Etatsstyrelse paa en Maade Bygherre for
de, til Etaten hørende Bygninger; der opstaar derved, bevidst eller ubevidst, en særlig
Hensyntagen til de enkelte Medlemmer indenfor Etaten — fordi de tilhører Etaten — som
gør Vedligeholdelsen dyrere end nødvendigt og dyrere end, hvor alle Etater behandles
paa samme Maade fra een Administration. Dette Forhold viser sig endnu grellere, naar
Talen er om Nybygninger.
Flertallets Forslag tiltræder ogsaa Oprettelsen af det ministerielle Kontor — Statsbygningskontor — som det centrale i administrativ Henseende. Dette er altsaa enstemmigt.
Det bygningstekniske og kunstneriske Tilsyn med Statens Bygninger bør i videst
mulig Udstrækning underlægges de kongelige Bygningsinspektører, dog undtaget Statsbanernes og en Del af Krigsministeriets Bygninger. Ansvaret for disse store Værdiers
forsvarlige Forvaltning maa lægges, hvor fornøden teknisk og kunstnerisk Viden og Erfaring er til Stede.
Den samlede Bygningsmængde, der underlægges Bygningsinspektørerne, vil
blive ca. 900 imod ca. 600 Bygninger nu.
En Del af Bygningsinspektørernes Virksomhed — den raadgivende — omfatter
igennem Kirkeministeriet saa godt som alle Landets ca. 2000 Kirker. Ved Forandringer
og Istandsættelser af Kirkerne og deres Inventar er Bygningsinspektørerne raadgivende.
og dette Arbejde er aarlig af betydeligt Omfang, er til Hjælp for Menighedsraadene og til
Sikkerhed for Bevaring af vore gamle Kirker. Denne Del af Bygningsinspektørernes Arbejde maa anses for meget nødvendig og bør bevares fuldt ud, snarere betydelig udvides,
og bør ogsaa omfatte Præstegaardene og Bedømmelsen af Folkeskolernes Bygningsplaner.
Endvidere bør Bygninger, der tilhører Institutioner, hvis Økonomi helt eller delvis er baseret paa Statens Tilskud, efterhaanden underlægges Bygningsinspektørernes
Tilsyn; ogsaa med de i Henhold til Bygningsfredningsloven fredede Bygninger bør Bygningsinspektørerne have et vist Indseende.
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Bygningsinspektørerne skal med Ministeriets Godkendelse kunne udføre enkelte
private. Byggearbejder, idet det maa anses for værdifuldt for Staten, at Bygningsinspektørerne holder sig i nøje Føling med privat Byggevirksomhed. En saadan Frihed maa desuden anses for nødvendig, for at Staten kan være sikker paa at faa de betydeligste Mænd
til at søge disse Stillinger.
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Bilag 8.

Uddrag af den af Statens Bygningsraad i Henhold til § 2 i Lov Nr. 52 af 14. Marts
1931 om Statens Bygningsvæsen afgivne Betænkning.
(Betænkningen afgivet den 15. November 1933).

Bygningsraadet föreslåar herefter, at Bygningsinspektørerne overtager Tilsynet
med samtlige indenfor hver enkelts Distrikt beliggende civile Statsbygninger; herved opnaas ogsaa, at de Bygninger, der hidtil har savnet bygningskyndigt Tilsyn, kommer ind
under et saadant. Det er muligt, at Tilsynet med en Mængde Bygninger ikke behøver at
være særlig hyppigt, maaske vil et Bygningssyn hvert andet eller tredie Aar i flere Tilfælde være tilskrækkeligt. Bygningsinspektørerne bør foruden den egentlige Tilsynsvirksomhed
lede Udførelsen af Arbejder, der tjener til Bygningernes Vedligeholdelse og Bevaring, ligesom det bør kunne paalægges dem at udarbejde Forslag til Nybygninger, Om- og Tilbygninger eller andre Bygningsarbejder og ogsaa lede Udførelsen af saadanne. Ledelsen af
større Om- og Tilbygningsarbejder og navnlig større Nybygningsarbejder bør dog ikke
ensidigt overdrages de faste Bygningsinspektører, idet en saadan Fremgangsmaade i
Længden vil kunne virke hæmmende for nye Tanker og Anvendelsen af nye Metoder.
Endvidere bør Bygningsinspektørerne være Bygningsdirektoratets Konsulenter
i alle forekommende Spørgsmaal om eksisterende eller tilkommende Bygninger.
For Kirkebygningernes Vedkommende vilde det være af stor Vigtighed, om Bygningsinspektørernes Konsulentvirksomhed blev udvidet i hvert Fald til at foretage Syn,
naar de Arbejder, hvorover Bygningsinspektøren har afgivet Erklæring, er udført.
For saa vidt angaar Præstegaardene, vilde det ligeledes være af stor Betydning,
om Bygningsinspektørerne blev anmodet om at udøve samme Virksomhed somforan fremhævet for Kirkernes Vedkommende, idet Kirkerne og mange af de ældre Præstegaarde
kræver fagligt arkæologisk og kunstforstandigt Tilsyn. Med Hensyn til de fredede Bygninger vilde det ogsaa være af Værdi, om der blev etableret et vist Tilsyn med disse Bygninger, idet Det særlige Bygningssyn næppe kan varetage dette Arbejde og derfor i det
Omfang, Tilsyn skal føres, maa henvende sig en Arkitekt herom.
Da der formentlig fra Statens Side bør være et mere eller mindre effektivt Tilsyn
med Bygninger, som tilhører Institutioner, hvis Økonomi helt eller delvis er baseret paa
Statstilskud, bør ogsaa dette Tilsyn varetages af Bygningsinspektørerne.
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Bilag 9.
Den 9. Maj 1947.

Som kgl. Bygningsinspektører har vi at gøre med alle Landets Kirker. De danske
Kirkebygninger er af enestaaende kulturel Værdi, og Landsbykirkerne er af et Enhedsog Helhedspræg, som næppe findes tilsvarende i andre Lande. Det er derfor ganske særlig
magtpaaliggende, at disse Værdier værnes og bevares. Men gennem de Erfaringer, vi har
gjort, har det vist sig, at de nugældende Love m. v., som paa mange Maader er meget
omhyggelige og detaillerede, ikke giver tilstrækkelig Mulighed for at værne Kirkerne paa
betryggende Maade. Vi tillader os da at henvende os til Ministeriet med det Formaal at faa
Forholdene forbedrede.
Hovedfejlen er den, at der savnes tilstrækkelig kyndigt bygningsmæssigt Tilsyn
med den almindelige Vedligeholdelse.
Alle de Bygninger, vi har direkte Tilsyn med Vedligeholdelsen af, skal aarligt tilses
af os ved Gennemgang paa Stedet. Men naar selv de mindste Skovfogedsteder har et saadant Tilsyn, er det aldeles urimeligt, at en Kirke er langt ringere stillet.
Den Bygningskyndige, som nu skal bistaa et Menighedsraad, er en lokal Haandværker, hvilket kan være godt og rimeligt, da han særlig kender Forholdene paa Stedet, men
det er langtfra nok, fordi, hans Viden er begrænset til hans eget Fag, saa at Overblikket
savnes. Selv den Bygningskyndige, som skal bistaa ved Provstesynene, har langt fra altid
fornødne Forudsætninger derfor.
Der er næsten altid stor Lyst og Vilje hos Menighedsraadene til at behandle Kirkerne godt, og tilmed er der ofte stor Trang til at faa kyndig Vejledning, men som Forholdene nu er, mangler Menighedsraadene naturlig Lejlighed til at faa en saadan Vejledning
Det medfører, at mange Arbejder bliver grebet forkert an fra Begyndelsen, saaledes at
det kan være meget vanskeligt og give Anledning til urimelige Konflikter bagefter, naar
vi som Bygningsinspektører har faaet Sagen og skal se paa Forslaget paa Stedet at faa
drejet Forholdene ind i det rette Spor, som straks burde være fulgt.
Der er mange smaa og store Ting at nævne som Eksempler paa de skadelige Følger
af manglende Tilsyn —• skæmmende Lysestager, Sengeforliggere foran Alteret, tarvelige
Møbelhandler- Spisestuestole som Kontorstole, mærkelige Væg- og Inventarfarver; almindeligt forekommende er Fornyelse af Varmeanlægget, hvor Menighedsraadet spørger et
eller andet Varmefirma uden at forståa, at dette Firma alene tager sig af det rent varmetekniske men ikke kan tage sig af Tilpasningen i Kirken, den gode og hensynsfulde Forbindelse
med Inventar og Rum, der jo saa tit i Forvejen er overordentlig fint udformet og smukt
samarbejdet i en Helhed, som det nok kan være en værdig Opgave at faa det nye til at passe
godt sammen med. Og drejer det sig f. Eks. om Kirkegaardsudvidelse, er der ofte forhandlet
saa indgaaende derom, inden vi hører derom, at det bliver ugørligt at faa ændret noget
af Betydning for at opnaa en smukkere eller mere velindrettet Kirkegaard — et Forhold,
som iøvrigt navnlig burde kontrolleres af en af de paa dette Omraade særlig fagkyndige
Havearkitekter.
Menighedsraadene vil i langt de fleste Tilfælde gerne have gode Raad, blot der
maa blive Mulighed for at bistaa dermed i Tide og saaledes, at Fagkundskaben er til Raadighed paa en naturlig Maade, naar Sagerne bliver aktuelle.
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I Tilslutning til Drøftelserne ved Mødet i Ministeriet den 15. April 1947 kan vi
foreslaa en Ordning, hvorved Tilsynet for et vist afgrænset Omraade, f. Eks. et Amt eller
et Antal af c. 100 Kirker aftales med en fuldt kvalificeret Arkitekt; ved Udpegning af disse
Arkitekter vil vi gerne medvirke. Vedkommende skal deltage i det aarlige Syn sammen med
den lokale Bygningskyndige og iøvrigt være til Menighedsraadets Disposition i Aarets
Løb med Vejledning.
Hvis der herfor gives en Betaling af 50—75 Kr. pr. Kirke, vil det formentlig give
et Eksistensgrundlag, saa at en dygtig ung Arkitekt kan flytte ud i Distrikter, hvor der
hidtil ikke har været Mulighed for, at gode Folk kan slaa sig ned.
Arbejder udover Vedligeholdelsen kan ogsaa forestaas af en Tilsynsførende, men
i alle Tilfælde som hidtil kun efter forudindhentet Tilladelse gennem Ministeriet og under
Bygningsinspektørens Kontrol.
Der er formentlig ikke Tvivl om, at ethvert Menighedsraad vil kunne udrede det
nævnte beskedne Beløb aarligt, men kan der under en eller anden Form af Ministeriet
stilles en Del af Beløbet, eller det hele til Raadighed for Menighedsraadene paa anden Maade, vil det sikkert lette Sagens Gennemførelse.
Hovedsagen er utvivlsomt, at det stadige Tilsyn har fornøden Kyndighed. Men desuden maa det være meget magtpaaliggende, at ogsaa Provstesynets Bygningskyndige bliver
en virkelig kyndig Arkitekt; maaske kan der ved Udpegningen af disse Bygningskyndige
forhandles med Bygningsinspektøren i vedkommende Distrikt, saaledes som Tilfældet —
saa vidt vi ved — allerede er ved Udpegningen af Bygnmgskonsulenterne ved Præstegaardene.
Vi føler os baade berettigede og forpligtede til at søge at rette de Fejl, der efter vor
Overbevisning findes. Det bør være en selvfølgelig Ting, at vore dejlige Kirker bliver ligesaa godt og helst bedre tilset aarligt, end alle de ofte mindre værdifulde Bygninger, vi som
Bygningsinspektører har Tilsyn med.
Endelig vil vi gerne gøre opmærksom paa, at det, naar Arbejder tillades udført,
burde være saaledes, at Beløbene, der bevilgedes, ikke udbetales, forinden vi som Bygningsinspektører har godkendt, at Arbejdet er udført, saaledes som vi har anbefalet, det kunde
gøres.
Ejnar Packness.
V. Norn.
Knud Lehn Petersen.
A. Maar.
Thomas Havning.
G. Gottlob.
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Bilag io.
KIRKEMINISTERIET.
Kobenhavn, den 21. April 194S.

Formanden for det af Forvaltningskommissionen nedsatte Amtsudvalg, Hr. honst.
Stiftamtmand M. J. Clausen, Blegdamsvej 6.

Amtsudvalget har udbedt sig en Forhaandsudtalelse fra Kirkeministeriet i Anledning af, at det i den Betænkning, som Udvalget agter at afgive til Forvaltningskommissionen, indstilles, at der som Led i en paakrævet Decentralisering af Statens forskelligartede
Funktioner i Forhold til Byggeriet ansættes et Antal af c. 20 Amtsarkitekter, og at der til
disse bl. a. henlægges ialt väsentligt det Tilsyn med Folkekirkens Kirkebygninger, som
hidtil er udøvet af de kgl. Bygningsinspektører, hvis Antal samtidig foreslaas nedsat fra
6 til c 3.
Saaledes foranlediget skal Kirkeministeriet som en foreløbig Udtalelse i Sagen bemærke følgende:
De kgl. Bygningsinspektørers Virksomhed som Tilsyn for Folkekirkens Kirkebygninger er ikke fastlagt ved detailler ede Bestemmelser i den gældende kirkelige Lovgivning,
hvor de hidtil kun har været nævnt i den almindelige Bestemmelse om Tilsynet med Kirkerne m. v. i § 6 i Lov Nr. 282 af 30. Juni 1922 om Vedligeholdelse af Kirker og Kirkegaarde
m. v., hvor det i Stk. 3 hedder, at det skal paases, at der, .,naar Ombygning eller Foandring
ved Kirkebygningen eller dens Tilbehør skal finde Sted, altid forud sker Henvendelse herom
til Ministeriet, medens dette gennem sine sagkyndige Konsulenter, de kongelige Bygningsinspektører og Nationalmuseet, paaser, at der foruden til Kirkebygningens og Inventarets
Betydning som historisk Mindesmærke tillige tages tilbørligt Hensyn til, at Kirkens Tjenlighed til gudstjenstligt Brug ikke herved forringes." Hertil er ved Vedligeholdelseslovens
Revision ved Lov Nr. 103 af 15. Marts 1947, jfr. Lovbekendtgørelse af 23. September 1947,
føjet en særlig Bestemmelse om, at der skal afleveres en Genpart af Tegninger og Beskrivelse
af nye Kirker til vedkommende kgl. Bygningsinspektør.
De kgl. Bygningsinspektørers meget omfattende og værdifulde Bistand ved Kirkernes Vedligeholdese, ved Opførelse af nye Kirker m. v. maa derfor siges nærmest at hvile
paa et faktisk Grundlag, paa en mangeaarig Tradition, der formentlig gaar helt tilbage
til Aaret 1856, da der — efter hvad der er nærværende Ministerium bekendt — første Gang
blev konstitueret kgl. Bygningsinspektører, og da disses Bistand i Forhold til Kirkerne
altid har været ydet gratis, maa den betragtes som et af Eksemplerne paa den Støtte, som
Staten i Henhold til Grundlovens § 3 yder den danske Folkekirke, en Støtte, for hvilken
nærværende Ministerium altid har været meget taknemlig, hvad der ogsaa gælder den
Bistand, der paa tilsvarende Maade ydes af Nationalmuseet, særlig for saa vidt angaar
Tilsynet med vore gamle Kirkebygninger.
Fremdeles har Ministeriet altid haft et levende Indtryk af, at de kgl. Bygningsinspektørers Arbejde med vore Kirkebygninger af dem betragtes som en kærkommen Del
af deres Embedsvirksomhed, som de omfatter med en særlig Omhu og Interesse.
Som et Udslag heraf har man derfor ogsaa betragtet den som Bilag 9 til Amtsudvalgets Betænkning (Side 64) optagne Henvendelse af 9. Maj 1947 fra samtlige Bygningsinspektører til Kirkeministeriet, hvori det — i den Hensigt at søge tilvejebragt et bedre
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og mere betryggende lokalt Tilsyn med vore Kirker — foreslaas, at der for et vist begrænset
Omraade, f. Eks. et Amt eller et Antal af c. 100 Kirker, ansættes en fuldt kvalificeret Arkitekt, der skal deltage i det aarlige Kirkesyn og iøvrigt være til Kirkebestyrelsens (normalt
Menighedsraadets) Disposition i Aarets Løb med fornøden Vejledning. For en saadan Bistand skulde der ydes et aarligt Vederlag af 50—75 Kr. pr. Kirke, og det anføres, at der
herved skulde kunne skaffes et Eksistensgrundlag, saa dygtige unge Arkitekter kunde flytte
ud i Distrikter, hvor der hidtil ikke har været Mulighed for dem for at slaa sig ned.
De kgl. Bygningsinspektørers Henvendelse til Ministeriet har i høj Grad fundet
Tilslutning hos Direktøren for Nationalmuseet, Dr. phil. Nørlund, der i en herfra indhentet
Erklæring udtaler, at en Omlægning af Administrationen af Kirkernes Vedligeholdelse er
uomgængelig nødvendig, og at Nationalmuseet med Glæde hilser det af de kgl. Bygningsinspektører tagne Initiativ og giver det fremsatte Forslag sin bedste Anbefaling.
Ministeriet har derefter udbedt sig en Udtalelse om Forslaget fra Stiftsøvrighederne,
der atter har indhentet Erklæringer fra de enkelte Provstiudvalg, som imidlertid i det store
og hele ikke har kunnet anbefale Forslaget til Gennemførelse, men har henledt Opmærksomheden paa, at en væsentlig og formentlig tilstrækkelig Forbedring af de nuværende
Tilsynsforhold antagelig kunde opnaas, saafremt det fastsattes, at den af Provstiudvalget
valgte bygningskyndige Mand (se Vedligeholdelseslovens § 32) fremtidig skulde være en
kvalificeret Arkitekt, hvis Valg eventuelt skulde godkendes af Kirkeministeriet.
I Tilslutning til Provstiudvalgene har Stiftsøvrighederne (bortset fra en enkelt)
herefter udtalt Betænkeligheder ved Forslagets Gennemførelse, bl. a. ogsaa af økonomiske
Grunde, idet man ikke har ment at kunne paalægge Kirkerne at udrede det omtalte Vederlag til et særligt Arkitekttilsyn.
Kirkeministeriet maa for sit Vedkommende erkende, at omend Kernen i Bygningsinspektørernes og i Amtsudvalgets Forslag er den samme, nemlig Ansættelse af c. 20 Arkitekter til at føre et forøget Tilsyn med vore Kirkebygninger, saa er Udformningen af Planen
langt mere fast og tiltalende i Amtsudvalgets Forslag, der drejer sig om Ansættelse af Amtsarkitekter, der skal være Statstjenestemænd og lønnes med en Grundløn af 9 600 Kr.,
stigende efter 5 Aar til 10 500 Kr. aarlig eller en Slutløn med samtlige Tillæg paa c. 17 000
Kr. aarlig. Naar der hertil kunde ydes et aarligt Honorar paa c. 5 000 Kr. for Tilsyn med
Kirkerne, tilvejebragt ved, at hver Kirke indbetaler 50 Kr. aarlig til Statskassen som Tilskud til Lønning af Amtsarkitekterne, skulde disse ikke have Ret til privat Praksis. En
Parallel til en saadan Aflønning vilde man have i Provstelønnen, se § 10, Stk. 2 — 4, i
Lov Nr. 418 om Folkekirkens Lønningsvæsen uden for København og Frederiksberg m. m.,
hvorefter der som Bidrag til Provstelønnen, der iøvrigt udredes af Statskassen, se Lovens
§ 44 Nr. 5, af hver Kirke aarlig indbetales 40 Kr.
Hvad der imidlertid maa være særlig afgørende for Kirkeministeriets Syn paa Sagen, er den Omstændighed, at en Nedskæring af de kgl. Bygningsinspektørers Antal til
c. det halve og en Omlægning af de tilbageblivende Bygningsinspektørers Arbejde vil kunne
medføre, at man i Løbet af kortere Tid vil staa overfor det Faktum, at det vil være umuligt
(eller ialtfald meget vanskeligt) at skaffe Kirkerne et tilstrækkeligt sagkyndigt Tilsyn til
Afløsning af det nuværende Tilsyn ved Bygningsinspektørerne, medens man paa den anden
Side ved Hjælp af de foreslaaede Amtsarkitekter mod en for den enkelte Kirke økonomisk
overkommelig aarlig Ydelse vilde kunne skaffe Kirkerne et nyt lokaliseret sagkyndigt og
effektivt Tilsyn, idet det forudsættes, at Amtsarkitekterne ialtfald en Gang aarligt, nemlig
i Forbindelse med det ordinære Kirkesyn, tilser hver Kirke, og at Kirken ikke i den Anledning skal udrede Befordringsgodtgørelse, Dagpenge el. lign. til Amtsarkitekten, idet
saadanne Udgifter forventes afholdt af Statskassen i Forbindelse med de andre Udgifter
af denne Art ved hans øvrige Embedsvirksomhed.
13
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Det tilføjes yderligere, at det maa vavre en Forudsætning for, at man fra kirkelig
Side kan tiltræde den paatænkte Ordning, at der ved Udvælgelsen af Amtsarkitekterne
tages Hensyn til Kirkernes særlige Forhold, idet ikke enhVer — iøvrigt dygtig — Arkitekt
kan antages at være fuldt fortrolig med gammel dansk Kirkebygningskunst og de særlige
Hensyn af arkitektonisk og arkæologisk Art, som denne Kunst udkræver.
Ministeriet maa dog paany understrege, at Bemærkningerne i nærværende Skrivelse
maa betragtes som rent foreløbige og afgivne med alt Forbehold, da det, forinden endeligt
Standpunkt kan tages, vil være nødvendigt at gøre Sagen til Genstand for alsidig Drøftelse,
først og fremmest med de kgl. Bygningsinspektører og Direktøren for Nationalmuseet,
men dernæst ogsaa med Stiftsøvrighederne og eventuelt Provstiudvalgene m. fi.
Saafremt man sluttelig maatte bestemme sig til at søge skaffet den fornødne Lovhjemmel for Gennemførelsen af en Nyordning som den omtalte, kunde Ministeriet tænke
sig, dette sker ved Indførelse af en kortfattet Bestemmelse i en kommende Lov om Decentralisering af Statens forskellige Funktioner i Forhold til Bygningsvæsenet. Ved en saadan
Bestemmelse skulde det da i Forbindelse med Hjemmel for Ansættelse af Amtsarkitekter
fastsættes, at disse i det væsentlige overtager det af de kgl. Bygningsinspektører hidtil
udøvede Tilsyn med Folkekirkens Kirker m. v. og tillige deltager i det ovenfor nævnte
aarlige Eftersyn af Kirkerne, imod at der som Tilskud til Lønning m. v. af Amtsarkitekterne
aarlig udbetales et Beløb af 50 Kr. af hver Kirke, hvorhos Kirkeministeriet i samme Lovbestemmelse maatte bemyndiges til ved kgl. Anordning at fastsætte nærmere Regler for
Amtsarkitekternes Tilsyn og navnlig for deres Samarbejde med de bestaaende kirkelige
Tilsynsmyndigheder.
Frede Nielsen.

I

Louis Petersen.
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Bilag II.
MINISTERIET FOR BYGGERI OG BOLIGVÆSEN
Slotsholmsgade 16
København K., den 8. oktober 1948

I anledning af det med forvaltningskommissionens skrivelse af 12. juli 1948 modtagne udkast til betænkning fra forvaltningskommissionens udvalg 7 angående indførelse
af en amtsarkitektordning m. v. skal man meddele, at ministeriet for byggeri og boligvæsen i princippet kan tiltræde de i udkastet indeholdte forslag.
På forskellige punkter kan ministeriet imidlertid ikke tiltræde betænkningen,
jfr. nærmere nedenfor, og i al almindelighed ønsker man at tage det forbehold, der må
følge af, at det er meget vanskeligt for ministeriet på grund af dets korte funktionstid
at bedømme den foreslåede ordnings rækkevidde og konsekvenser. Man skal herom nærmere bemærke, at ministeriet straks ved dets oprettelse anmodede forvaltningskommissionens sekretariat om bistand ved organiseringen af ministeriets forskellige forvaltningsgrene. For så vidt angår byggenævnet har man modtaget 3 rapporter fra forvaltningskommissionen, hvilke alle er blevet fulgt. Det er endvidere aftalt mellem ministeriet og
chefen for kommissionens sekretariat, at man nu skal arbejde med bygningsdirektoratet
og ministeriets øvrige kontorer. Ved oprettelsen af ministeriets distriktskontorer for materialefordelingen i Århus, Aalborg, Fredericia og Esbjerg udtalte ministeriet, at man ikke
herved ville foregribe en kommende amtsarkitektordning, men det er på den anden side
klart, at ministeriet ikke på nærværende tidspunkt har indhøstet tilstrækkelige erfaringer
fra den nugældende ordning til, at det er muligt med sikkerhed at bedømme, hvorledes
en eventuel nyordning, der også skal omfatte materialefordelingen, bedst kan organiseres.
Og det er i det hele taget vanskeligt at tage endelig stilling til den foreslåede nyordning,
så længe man ikke har bragt i erfaring, hvorledes den nuværende ordnings effektivitet må
bedømmes.
Under hensyn til det således anførte ser man sig ikke i stand til at kunne anbefale
fremsættelsen af lovforslag om en nyordning inden for det af udkastet til betænkningen
omhandlede område før tidligst i oktober 1949.
Med hensyn til forslagets enkeltheder skal anføres følgende:
1) ad side 6—7: Under en studierejse til Sverige har repræsentanter for boligministeriet benyttet lejligheden til at indhente nærmere oplysninger om den svenske
lensarkitektordning. Man har udarbejdet vedlagte nærmere redegørelse, som henstilles
optaget i betænkningen i stedet for det i udkastet side 6—7 anførte.
2) ad side 11: De tre sidste linier foreslås affattet således:
„Hvis der i de kommende år f. eks. regnes med en lej lighedstil vækst med offentlig
støtte på ca. 15 000 årlig, kan antallet af sager forventes at stige med ca. 2 000 årligt".
3) ad side 12 ff: Medens ministeriet intet har at erindre mod, at tilsynet me'!
det statsstøttede massebyggeri (etagebyggeri og samlet byggeri af et større antal lave huse)
overlades til amtsarkitekterne, kan ministeriet ikke tiltræde, at godkendelsen af den trk-
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niske side af dette byggeri lægges ud til amtsarkitekterne. Det bemærkes herved, at en
decentralisation på dette område ville nødvendiggøre, at centralmyndigheden gav faste
retningslinier for amtsarkitekternes virksomhed, hvilket for et sagområde som dette ville
være uheldigt, da det ville hæmme de ofte værdifulde impulser, der kommer fra private
arkitekter: i modsætning til, hvad der ellers ofte er tilfældet, ville en decentralisation her
netop give en usmidig ordning.
Endvidere bemærkes, at det er noget tvivlsomt, om amtsarkitekterne, der får
en lang række betydningsfulde og forskelligartede opgaver, vil være i stand til til stadighed
at være fuldt på højde med udviklingen også inden for det store og betydningsfulde område,
som moderne massebyggeri er. Det kan også anføres, at der ikke ved en decentralisation
af den tekniske behandling af det høje byggeri — som ved decentralisationen af det lave
byggeri - sker nogen forbedring gennem et stort kontorapparats uddeling på mindre
enheder, idet der her kun er tale om at decentralisere et arbejde, der nu udføres af 2 konsulenter med tilsammen 2—3 arkitektuddannede medhjælpere.
Ministeriet er herefter nærmest stemt for at bibeholde den nuværende i Århus
bosatte konsulent som ministeriets tekniske medarbejder med hensyn til godkendelsen af
den tekniske side af massebyggeriet i Jylland og på Fyn, medens godkendelsen af massebyggeriet i den øvrige del af landet foretages af ministeriets arkitektafdeling, hvorved
bemærkes, at den nuværende arkitektkonsulent for dette område har anmodet om sin
afsked.
Ministeriet har dog intet at erindre inod, at vedkommende lovbestemmelse formuleres på en sådan måde, at det, hvis forholdene senere måtte vise sig at tale derfor,
bliver muligt at lægge også dette område ud til amtsarkitekterne.
4) ad side 14, 18 og 19: Betænkningen foreslår, at amternes afgørelser i statslånesager skal være endelige, undtagen i visse tilfælde, hvor et afslag skyldes den tekniske
bedømmelse af sagen, samt at amternes afgørelser vedrørende dispensationer fra bygningslovgivningen skal være endelige bortset fra spørgsmål om, hvorvidt loven er rigtigt
anvendt i det enkelte tilfælde.
Ministeriet må anse disse sondringer mellem tilfælde, hvor der er rekurs til højere
myndighed, og hvor der ikke er det, for mindre rationelle, hvortil kommer, at det overhovedet findes betænkeligt i noget tilfælde at afskære rekurs, da amternes bedømmelse
kan være forskellig, og sagerne er af stor betydning for ansøgerne, løvrigt vil ankesagerne
mrppe blive talrige, og de vil give ministeriet god anledning til at bedømme amternes
administration.
For bygninsdispensationernes vedkommende bør der næppe træffes nogen dispositioner, der kan foregribe den nu nedsatte byggelovskommissions arbejde.
Da der nu som anført er nedsat en byggelovskommission, må teksten på side 18
nederst ændres.
5) ad side 24 f: Ministeriet anser det for et stort fremskridt, at kommunerne
kan rådføre sig med amtsarkitekterne angående udarbejdelsen af byplanvedtægter og bygningsvedtægter- og reglementer, og at amtsarkitekterne kan føre tilsyn med vedtægternes
og reglementernes gennemførelse. Ministeriet må derimod fraråde, at godkendelsesmyndigheden, for så vidt angår byplanvedtægterne og bygningsreglementerne i sognekommunerne, tillægges amtsrådene.
For sa vidt angår byplanarbejdet bemærkes, at dette er af meget omfattende og
alsidig karakter, og at det veksler fra sted til sted efter de pågældende områders særlige
forhold.
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Forarbejderne til en byplan kan ikke begrænses til de forhold, der særlig nævnes
i byplanlovens § 2, nr. 1—9, men må også omfatte f. eks. spørgsmålet om byens forventede
fremtidige størrelse, hvilke områder, man vil søge fredet i henhold til fredningslovgivningen, placeringen af statsinstitutioner (f. eks. flytning af en jernbanestation), regulering
af amtsveje, der fører til byen, eventuelle indlemmelser o. s. v., altså også forhold, der ikke
kan reguleres af kommunalbestyrelsen som byplanmyndighed, men som fastlægges af
andre myndigheder, som fredningsnævnet, statsbanerne, amtsrådet og indlemmelsesmyndighederne.
Som følge af disse forhold vil generelle direktiver for byplanarbejdet ikke kunne
gives i noget omfang af betydning. Hertil kommer, at amtsrådene vil få et for lille erfaringsområde, da der jo kun er byplanpligt for de større bebyggelser (over 1 000 indbyggere),
løvrigt opstår de vanskeligste byplanproblemer ofte i de landkommuner, der her bliver
tale om, nemlig de større stationsbyer, hvor der ofte foregår en betydelig udvikling, medens
man savner det fornødne administrationsapparat og den fornødne tekniske bistand (stadsingeniør, kommuneingeniør), Navnlig i de storkøbenhavnske kommuner og i forstadskommunerne vil det virke meget besværligt, hvis den stadfæstede myndighed ligger hos
en anden instans end i hovedstaden eller vedkommende købstad.
Med hensyn til bygningsreglementerne bemærkes, at disse bør godkendes af den
samme myndighed, som godkender byplanvedtægterne. For de tekniske dele af bygningsreglementerne vil ulejligheden ikke være stor, da man her har et normalreglement at gå
frem efter, men det afgørende er, at bygningsreglementerne indeholder væsentlige byplanmasssige bestemmelser (grundstørrelser, zoneinddelinger med hensyn til bygningshøjde
og beboelses- og udnyttelsesgrad og med hensyn til bebyggelsesarter (boliger, industri)).
Men også her kan ministeriet tiltræde, at vedkommende lovbestemmelse affattes
således, at den muliggør på et senere tidspunkt at lægge godkendelsesbeføjelsen ud, eventuelt i begrænset omfang. For bygningsreglementernes vedkommende bør endelig stilling
ikke tages, før byggelovskommissionen har taget stilling til spørgsmålet.
6) ad side 29: Det må anføres, at der også er oprettet et materialekontor for
Bornholm (i Rønne).
7) ad side 31: Mod forslaget om at undtage de direktoratsprægede styrelser
fra bygningsdirektoratets medvirken i sager om nybyggeri — for så vidt angår bestemmelserne d—h — skal intet indvendes, da disse bestemmelser alligevel ikke overholdes. En
følge deraf er, at ændringen ingen arbejdsmæssig lempelse vil medføre for byggedirektoratet.
Derimod må ministeriet fraråde undtagelsen også fra a—c. Ganske vist volder det
også megen vanskelighed at få disse bestemmelser overholdt. Men bygningsdirektoratet
har stadig set det som sin opgave at fastholde betydningen af disse bestemmelsers overholdelse. Det var nemlig et hovedpunkt i nyordningen i følge loven af 1942, at bygningsdirektoratet skulle deltage i sagerne om nybygninger m. v. på et så tidligt tidspunkt som
muligt og derfor også skal følge og deltage i forberedelserne til projekteringen. Det er også
en nødvendig forudsætning for, at bygningsdirektoratet kan afgive den under c omhandlede
erklæring, at man er blevet bekendt med og har kunnet bedømme de brugskrav, der ligger
til grund for projekteringen. Det har også vist sig muligt i flere tilfælde at ordne denne
deltagelse fra bygningsdirektoratets side i det forberedende arbejde på en praktisk måde,
såsom ved deltagelse i nedsatte byggeudvalgs drøftelser, hvorved formålet er opnået,
uden at der på nogen måde er voldt komplikationer eller unødig vidtløftiggørelse af
sagernes behandling.
8) ad side 47 f: Det må anføres, at der nu af boligministeriet er nedsat et udvalg vedrørende de nævnte spørgsmål.
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9) ad side 51 ff: Det henstilles, at afsnittet om administrationen af den ekstraordinære lejelovgivning beror, idet dette spørgsmål er taget op til behandling af det af
ministeriet under 30. april 1948 nedsatte udvalg, der har til opgave at fremkomme med
forslag til ændringer i denne lovgivning. Man kan iøvrigt i princippet tiltræde udkastet.
10) ad side 62: Linie 7—10 i stk. 2 henstilles rettet til følgende:
,
er der med et årligt byggeri af f. eks. 3 000 parcelhuse med statslån regnet
med, at ca. halvdelen af husene opføres som massebyggeri . . . .".
Sidste stykke foreslås ændret til følgende:
,,b. Det store byggeri. Hvis der f. eks. regnes med ca. 7 000 etagelejligheder med
statsstøtte om året, hvortil kommer de ovenfor under a. nævnte ca. 1 500 parcelhuse,
der ventes opfort som massebyggeri, kan udgifterne ved den arkitektmæssige behandling
af disse sager ifølge boligministeriet anslås til . . . .".
11) ad side 66. Under hensyn til usikkerheden med hensyn til de anførte tal
for udgifter og besparelser ved amtsarkitektkontorernes gennemførelse, ville man anse
det for rigtigst, at sidste punktum på side 66 udgik.
Johs. Kjærbøl.
Wamberg.

IV. Betænkning vedrørende forhold i undervisningsministeriets
1. departement.
Indledning.
Til nærmere undersøgelse af undervisningsministeriets særlige forhold nedsatte
forvaltningskommissionens udvalg 7 — decentralisationsudvalget — den 24. februar 1948
et arbejdsudvalg, hvis sammensætning er følgende:
departementschef i finansministeriet E. Dige, formand,
—
i statsministeriet Andr. Møller,
amtmand P. C. von Stemann, Rønne,
sognerådsmedlem Jens Jensen, Rørbæk pr. Vesterlund,
kommunaldirektør Hans Nielsen, Aalborg.
Departementschef Barfod er beskikket til at deltage i udvalgets arbejde for så
vidt angår undervisningsministeriets 1. departement, under hvis område alle de i denne
betænkning omhandlede forhold henhører. Endvidere har kontorchef Abitz, Bornholms
amt, Rønne, deltaget i udvalgets møder samt deltaget i udarbejdelsen af udvalgets betænkning. Fung, fuldmægtig i finansministeriet Leo Nielsen har fungeret som udvalgets
sekretær.
Som grundlag for en betydelig del af drøftelserne har arbejdsudvalget anvendt
en af kontorchef Abitz efter anmodning af forvaltningskommissionen udarbejdet redegørelse om mulighederne for decentralisation af folkeskolens administration. Endvidere
har man gennemgået de til undervisningsministeriet henhørende sagområder efter nogle
til dette brug udarbejdede lister. Arbejdsudvalget har derhos ved sine møder forhandlet
med forskellige tjenestemænd under undervisningsministeriet for at få disses syn på foreliggende spørgsmål. Der har under udvalgets møder foruden forslag til decentralisation
været fremsat forslag til forenkling og rationalisering af administrationen under undervisningsministeriet på anden vis. I det omfang arbejdsudvalget har anset det for naturligt og formålstjenligt, er sådanne spørgsmål optaget til drøftelse.
På grundlag af arbejdsudvalgets indstilling skal kommissionen afgive efterfølgende:
Betænkning vedrørende visse forhold i undervisningsministeriets 1. departement.
Det er kommissionens opfattelse, at en række sagområder henhørende under
nævnte departement kan lægges ud til lokale myndigheder, idet de til folkeskolens administration oprettede, allerede bestående lokale organer (skoleråd, skoledirektioner m. v.)
er velegnede til i større omfang end nu at behandle sager, som efter nugældende praksis
og lovregler afgøres i undervisningsministeriet.
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A. Læreres ansættelse og afskedigelse.
Kommissionen har gjort sig bekendt med det forslag til revision af lov nr. 211 af
20. maj 1933 om folkeskolens styrelse og tilsyn m. v., som er udarbejdet af den af undervisningsministeriet den 26. november 1946 nedsatte kommission og nu fremsat som lovforslag. Som det vil fremgå af det følgende, er der i dette forslag foretaget ændringer
eller tilføjelser i overensstemmelse med de forhandlinger, der er ført i kommissionen.
I lovforslaget indeholdes blandt andet også nogle forslag til ændring af lovgivningen, som
henlægger visse afgørelser vedrørende ansættelsen og afskedigelsen af lærere, der efter
den nugældende lovgivning er hos undervisningsministeriet, til de lokale myndigheder.
Det drejer sig om følgende bestemmelser:
1) Det er foreslået, at den kaldsberettigede, selv om antallet af kvalificerede ansøgere
til et lærerembede er mindre end 3, dog kan beslutte, at embedet skal besættes med
en af de kvalificerede ansøgere, jfr. forslagets § 38, stk. 7.
2) Fastsættelsen af læreres tjenestealder foreslås henlagt til skolerådene, bortset fra
fastsættelsen ved den første ansættelse, jfr. forslagets § 29, stk. 5.
3) Afskedigelse af fast ansatte lajrere efter ansøgning uden pension foreslås henlagt
- også ^ købstæderne — til den kaldende myndighed, jfr. forslagets § 40, stk. 1.
4) Afskedigelse efter ansøgning med pension af en lærer på grund af alder foreslås henlagt til den kaldende myndighed, jfr. § 40, stk. 2.
5) Pensionens beregning foreslås i alle tilfælde henlagt til skolerådet, jfr. § 29, stk. 4,
og § 40, stk. 2 og 3.
Disse forslag kan kommissionen tiltræde. Det må anses for overflødigt at kræve
ministeriets afgørelse i disse spørgsmål, og det vil derfor være ubetænkeligt at lade sådanne sager ekspedere af de lokale myndigheder, en ordning, der naturligvis vil fremme
sagens afgørelse.
Efter kommissionens opfattelse vil imidlertid endnu nogle afgørelser vedrørende
læreres ansa>ttelse og afskedigelse kunne henlægges til de lokale myndigheder:
a) Efter den nugældende tilsynslovs § 30, stk. 8, er det undervisningsministeriet,
der kan tillade, at et embede besættes uden opslag, og denne bestemmelse er gentaget
i lovforslaget, § 38, stk. 10. Kommissionens medlemmer er enige om, at det altid må være
en undtagelse, at stillingerne besættes uden opslag, men det er oplyst, at tilladelse til
at undlade opslag som en fast regel gives af ministeriet i flere bestemte tilfælde, navnlig
hvor den stedlige timelærer ønskes ansat i et fast embede ved den samme skole og hans
ansættelse som timelærer har fundet sted efter opslag på sædvanlig måde, og det ville
således ikke i praksis betyde nogen ændring af principiel karakter, om skoledirektionerne
og byrådene blev bemyndiget til at ansætte lærere uden opslag i de anførte tilfælde. Det
foreslås derfor, at der til forslagets § 38, stk. 10. føjes:
„Ministeren kan dog bemyndige de kaldende myndigheder til i bestemt afgrænsede
tilfælde at træffe beslutning herom".
b) I lærerlønningslovens § 4, stk. 2, 2. pkt., bestemmes det, at den helbredsattest,
som førsteansiBttelsen i en tjenestemandstilling er betinget af, skal forelægges undervisningsministeriet, og der er indenfor kommissionen enighed om, at det med de regler, som
nu galder for tjenestemændenes helbredsforhold, er nødvendigt at indsende til ministeriet
alle attester, som kan give nogen som helst anledning til tvivl.
En meget stor procentdel af lægeattesterne angiver så ubetingede besvarelser,
at de tilsyneladende ikke giver anledning til tvivl om, at vedkommende kan ansættes som
tjenestemand. Efter de erfaringer, der er indvundet efter nedsættelsen af statens helbreds-
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nævn, der får forelagt helbredsspørgsmål af den her omhandlede art, har det dog vist sig.
at der er opstået tvivlsspørgsmål på grundlag af indhentede supplerende oplysninger.
Der er enighed indenfor kommissionen om, at det vil være meget ønskeligt på dette
område at opnå en decentralisation og forenkling, således at man undgik at skulle indsende
alle disse lægeattester til undervisningsministeriet. For statens vedkommende gælder
imidlertid som almindelig regel ifølge tjenestemandslovens § 6, stk. 7, at spørgsmålet om,
hvorvidt der i pågældendes alder eller almindelige helbredstilstand måtte findes nogen
hindring for ansættelse i pensionsberettigende stilling, skal forelægges finansministeriet.
Da betingelserne for den helbredstilstand, der kræves af statens og folkeskolens tjenestemænd, må ses ud fra samme hovedsynspunkt, kan spørgsmålet om en decentralisation
og forenkling på dette område ikke løses uden sammenhæng med statens almindelige regler, og der er derfor enighed om, at spørgsmålet om nødvendigheden af at indsende samtlige lægeattester af denne art til central behandling og bedømmelse senere tages op til
generel overvejelse indenfor kommissionen.
B. Skoleplaner m. v. for skoler få landet.

Efter de nu gældende bestemmelser skal alle skoleplaner stadfæstes af undervisningsministeriet. Hvert 10. år skal alle skoleplaner forelægges til revision. Også alle ændringer af skoleplanerne skal have undervisningsministeriets godkendelse, selv om det
kun drejer sig om ændringer, der direkte følger af ny lovgivning. Dette arbejde med skoleplanerne, deres journalisering og gennemgang betyder en stor belastning for ministeriet;
efter et af ministeriet foretaget skøn udgør skoleplanssagerne omtrent halvdelen af sagerne
i 1. departements 1. kontor. Og i en mængde tilfælde er forelæggelsen af skoleplanen kun
ganske formel. Der må derfor kunne ske en betydelig begrænsning af forelæggelsen af
disse sager, hvilket kan medføre en følelig aflastning for ministeriet både i det løbende
arbejde og ved de 10-årige revisioner.
Den af undervisningsministeriet nedsatte kommission foreslår, at der gives hjemmel for undervisningsministeriet til at bemyndige skoledirektionerne til at stadfæste
sådanne ændringer i skoleplanerne, som er en direkte følge af skolelovgivningen eller af
rent midlertidig karakter, og med hensyn til hvilke der er enighed hos de lokale myndigheder,
jfr. lovforslagets § 18, stk. 2.
En sådan udvidelse af direktionernes myndighed på dette område finder kommissionen imidlertid utilstrækkelig.
a) For den almindelige landsbyordnede skole er stadfæstelsen af skoleplanen i alt
væsentligt kun en konstatering af, at de i lovgivningen om folkeskolen fastsatte regler
er opfyldt. Den nærmere udformning af denne skoleform hviler derhos i højere grad end
skolen i købstæderne på et nøje kendskab til de lokale forhold, og de spørgsmål, der her
opstår, skønnes normalt ikke at være større, end at amtsskolekonsulenten må antages
at være i besiddelse af den sagkundskab, som er fornøden til at vejlede de kommunale
myndigheder og skoledirektionen.
De spørgsmål, der opstår under overvejelsen af den landsbyordnede skoleplans
tilrettelæggelse, vil desuden som oftest være så små, at det synes overflødigt, at ministeriet
skal beskæftige sig med disse.
Dette gælder dog selvfølgelig kun i de tilfælde, hvor der er fuldstændig enighed
blandt de lokale myndigheder. Så snart blot een af de lokale myndigheder, som skal
beskæftige sig med disse sager, ikke kan tiltræde planen, må den forelægges ministeriet
til afgørelse.
14
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Derimod vil det være naturligt, at der skal ske indberetning til undervisningsministeriet om alle stadfæstede skoleplaner og ændringer i disse. Når dertil kommer, at
undervisningsministeriet fra de lokale skolemyndigheder modtager detaillerede årlige
indberetninger om hver enkelt skoles forhold, vil ministeriet have materiale nok til at
følge forholdenes udvikling og stille krav om ændringer, hvis der foreligger uoverensstemmelser med lovgivningen.
1 betragtning heraf foreslår kommissionen, at godkendelsen af skoleplanerne for
den landsbyord nede skole inden for lovgivningens regler henlægges til skoledirektionerne
i alle tilfælde, hvor der er enighed blandt de lokale myndigheder. For den købstadsordnede
skoles vedkommende kan kommissionen tiltræde det af undervisningsministeriets kommission stillede forslag, hvorefter ministeriet kan bemyndige skoledirektionerne til også
for den købstadsordnede skole at stadfæste bestemte ændringer i skoleplanerne, som er
en direkte følge af skolelovgivningen, eller af rent midlertidig karakter og med hensyn
til hvilket der er enighed hos de lokale myndigheder.
I overensstemmelse med disse synspunkter er lovforslagets § 18, stk. 2 nu affattet
således:
,,Skoledirektionen stadfæster skoleplaner og ændringer i disse efter regler, der
herom fastsættes af undervisningsministeren: om foretagne ændringer i bestående skoleplaner sender skoledirektionen meddelelse til undervisningsministeriet.
Er der ikke hos de lokale myndigheder enighed om det fremsatte forslag, eller
hører dette efter de af ministeriet givne regler til dem, der skal forelægges ministeriet,
indsender skoledirektionen med sin erklæring forslaget til ministeriet til stadfæstelse''.
Denne formulering forudsætter, at der af ministeriet udstedes en bemyndigelse til
skoledirektionerne i overensstemmelse med de foran givne retningslinier.
b) I skoleplanen skal der blandt andet indeholdes bestemmelser vedrørende
lærerembedernes antal, art og lønning, og når fastsættelse heraf sker i overensstemmelse
med lovgivningens regler, giver dette ikke anledning til særlige bemærkninger. Dette gælder
også det i lærerlønningslovgivjiingens § 33 a, stk. 1, omhandlede ledertillæg, som kun
ydes ved det landbyordnede skolevæsen, og som de lokale myndigheder selv beregner,
såfremt der er enighed iblandt dem, hvad der praktisk talt altid vil være, da reglerne herfor er nøje fastsat i loven.
Derimod fastsættes det i lærerlønningsiovgivningens § 33 b, stk. 2, at det er undervisningsministeriet, der efter indstilling fra kommunalbestyrelsen skal afgøre, om een
eller flere af de i § 33 b. lønnede lærere skal lønnes efter samme paragrafs litra a, altså
som første- og enelærere.
Det er for kommissionen oplyst, at undervisningsministeren, endog uanset skoledirektionens standpunkt, som en fast regel følger indstillingerne herom fra skolekommissioner og sogneråd om en sådan forhøjelse af normeringen, idet man her lægger vægt på, at
en væsentlig del af lønningerne betales af kommunen, hvorfor man ikke ser det som sin
opgave at modvirke disse forbedringer af lærernes kår.
Under hensyn hertil synes der ikke at være nogen betænkelighed ved at give
undervisningsministeriet mulighed for at hentegge afgørelsen af dette spørgsmål til skoledirektionen i overensstemmelse med de retningslinier, som undervisningsministeriet
følger nu.
Herefter kunne der være grund til at foreslå en ændring af den nævnte bestemmelse
i lærerlonningsloven, men da en nyere lov, der fastsætter en udvidelse af de lokale skolemyndigheders beføjelser, altid må gælde forud for den ældre lov, der giver regler om disse
forhold og samtidig nævner, at bestemmelser herom tages af ministeriet, mener kommissio-
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nen ikke, at det er nødvendigt, at der foretages ændringer også i de ældre organisatoriske
love — folkeskoleloven og lærerlønningsloven -- med hensyn til dette forhold.
c) Blandt de bestemmelser, der skal træffes i skoleplanen, er også fastsættelsen af
skoleårets begyndelsestidspunkt, der i folkeskolelovens § 9 er fastsat til 1. april dog således
at undervisningsministeriet under særlige omstændigheder kan tillade, at skoleårets begyndelse ændres til et andet tidspunkt. Det er oplyst for udvalget, at ministeriet i praksis
hyppigt anvender sin dispensationsbeføjelse til at tillade, at skoler, der har den vestjyske
skoleordning, begynder skoleåret den 1. maj, og at skoler i byer med eksamensskoler begynder skoleåret efter sommerferien.
Kommissionen mener, at det vil være ubetænkeligt at henlægge bemyndigelsen til
at give dispensation i de 2 foran nævnte tilfælde til skoledirektionerne, og disses beføjelse
hertil ligger allerede deri, at man overlader stadfæstelse af skoleplanerne til skoledirektionerne efter regler fastsat af undervisningsministeren, der heri også vil kunne fastsætte
regler om skoleårets begyndelse.
Ved de således foreslåede ændringer vil indsendelse til ministeriet kunne undgås
ikke alene af alle almindelige planlægninger af de landsbyordnede skolers skoleplaner, og
disses revision hvert 10. år, men også af alle afgørelser om omdannelser af embeder, normering af nye embeder, nedlæggelser af embeder, flytning af skoleåret og fastsættelse af
ledertillæg. Desuden kan i tilslutning hertil følgende afgørelser henlægges til skoledirektionerne for de landsbyordnede skoler:
d) Afløsningerne af jordlodder, jfr. lærerlønningslovens § 27.
Det bestemmes herom, at afløsning af den lærerembedet tillagte jordlod efter skoledirektionens indstilling kan bifaldes af undervisningsministeriet, når kommunalbestyrelsen
og læreren er enige om at ønske den, dog at myndighederne ikke kan modsætte sig lærerens
ønske, når jorden ligger over 1000 alen fra lærerboligen, og i lærerlønningslovens § 27 er det
fastsat, at ministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen fastsætter værdien af det
årlige fradrag for jordlodden, samt at kommunalbestyrelsen har ret til at kræve afløsning
af jordlodden ved indtræffende vakance.
Idet kommissionen går ud fra, at undervisningsministeriet normalt ikke modsætter
sig de afløsninger af jordlodder, som tiltrædes af de lokale myndigheder, og at beregningen
af afløsningssummer herfor sker efter retningslinier, som er så faste og klare, at skoledirektionerne kan gennemføre dem i de enkelte tilfælde på egen hånd, må man være af den opfattelse, at alle afgørelser i disse sager uden betænkelighed må kunne henlægges til skoledirektionerne. Det foreslås herefter, at der til det udarbejdede forslag til en ny skoletilsynslov § 19, stk. 1, hvorefter skoledirektionen afgør alle sager om embedslån og godkendelse
af forpagtningskontrakter omskolelodder, tilføjes: „samt fastsætter det fradrag i lønnen,
som skal beregnes for en et lærerembede tillagt jordlod og bifalder afløsningen af en sådan,
e) Efter folkeskolelovens § 27, stk. 1, 3. punktum kan der efter undervisningsministeriets bestemmelse tillægges en lærer, der gør tjeneste ved flere skoler, en befordringsgodtgørelse, hvis størrelse fastsættes på skoleplanen.
For de skoleplaner, der efter det foran fremsatte forslag iøvrigt kan godkendes af
skoledirektionen, synes der ikke at være anledning til at kræve ministerens afgørelse af
dette spørgsmål.
Dette kan formentlig i disse tilfælde helt overlades til de lokale myndigheder, og
undervisningsministeriet vil kunne optage fastsættelsen af befordringsgodtgørelser, der
skal optages på skoleplanen, blandt de forhold, som skoledirektionen bemyndiges til at afgøre, idet det forudsættes, at der af ministeriet gives bestemte regler, hvorefter sådan
fastsættelse kan finde sted. Det bemærkes i denne forbindelse, at de nærmere vilkår for
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embedet i denne henseende vil være klart for læreren ved hans ansøgning om embedet.
således at der ikke ses at være nogen grund ti] at tillægge ham nogen særlig ret i forbindelse
hermed.
f) 1 folkeskolelovens § 23, stk. 2, 2. punktum er det fastsat, at undervisningsministeren i visse tilfælde kan tillade, at undervisningen i særlige fag sker af andre end skolens
lærere, der lønnes med timebetaling, som fastsættes på skoleplanen. Også denne beslutning
skønnes det naturligt at overlade til den myndighed, som godkender skoleplanen, i hvilken
henseende bemærkes, at amtsskolekonsulenten i disse tilfælde må være tilstrækkelig sagkyndig til at give de lokale myndigheder den fornødne vejledning.
Dette er et skoleplansspørgsmål, der efter samme regler som nævnt ovenfor ved
undervisningsministeriets bekendtgørelse kan henlægges til skoledirektionerne.
g) Den i lærerlønningslovens § 7, stk. 1, givne bemyndigelse for undervisningsministeriet til at give en lærer tilladelse til at træde uden for nummer uden lønning i indtil
3 år kan efter kommissionens skøn uden betænkelighed, overføres til skoledirektionerne på
landet, og med samme forbehold måtte den for købstædernes vedkommende kunne gives
byrådene. Derimod findes der ikke anledning til at ændre den i samme paragraf stk. 2, sidste
punktum fastsatte regel om, at tilladelse for en lærer til at lade sit embede besørge ved vikar
under videre uddannelse i mere end 2 år kun kan gives af undervisningsministeren, men
man kunne dog tænke sig, at den i bestemmelsen omhandlede frist pä 2 år udvides til at
omfatte 3 år. Da lærerens embede i disse tilfælde besørges af en vikar, altså en mindre kvalificeret lærer, samtidig med at der udbetales løn til en fuldtuddannet lærer, ofte endog med
flere alderstil hog, knytter der sig her blandt andet en økonomisk interesse for staten til at
holde tilladelser af denne art inden for snævre rammer.
Det foreslås derfor, at § 7, stk. 1, første punktum affattes således:
„Efter indstilling fra de stedlige skolemyndigheder kan skoledirektionen på landet
og byrådet i købstæderne give en fastansat lærer tilladelse til at træde uden for nummer
uden lønning i begrænset tid i almindelighed ikke udover 1 år". Endvidere foreslås den i
nævnte lovs § 7, stk. 2, omhandlede frist ændret fra 2 til 3 år.
h) Efter folkeskolelovens § 54 kan undervisningsministeriet tillade afvigelse fra lovens
bestemmelser med hensyn til børn af medlemmer af trossamfund udenfor folkekirken,
hvis la^re gør afvigelser fra lovens bestemmelser til en samvittighedssag for forældrene. Dette
er særligt bragt til anvendelse med hensyn til fritagelse for skolegang om lørdagen til børn,
hvis forandre hører til 7. dags adventisters trossamfund. Da det formentlig er muligt at
overlade afgørelsen af sådanne fritagelser i overensstemmelse med de af undervisningsministeriet givne retningslinier til skolekommissionerne foreslås folkeskolelovens § 54 ændret således, at der tilføjes:
..Undervisningsministeren kan bemyndige skolekommissionerne til i bestemte tilfælde at tillade sådanne afvigelser efter regler, fastsat af ministeren."
j) Efter den gældende tilsynslovs § 15, stk. 2, er det principielt skoledirektionen,
der godkender planer og overslag vedrørende opførelse og ombygning af skolebygninger
og valg af byggepladser, men der er dog så betydelige undtagelser fra denne bestemmelse,
at det kun er en meget begrænset dispositionsret, som er levnet skoledirektionen i praksis.
Såfremt planerne omfatter tjenesteboliger, skal de godkendes af ministeriet, tilsynslovens § 15, stk. 2, sidste stk., og det samme gælder efter folkeskolelovens § 56, stk. 1,
om planer og tegninger til gymnastiksale. Disse regler er foreslået ophævet ved § 19, stk. 2,
i det fremsatte forslag til ændring af tilsynsloven, og kommissionen kan tiltræde, at denne
ændring gennemføres. Opmærksomheden skal i denne forbindels henledes på den i nærværende betænkning optagne indstilling om en amtsarkitektordning. Dennes gennemførelse
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vil gøre det muligt for skoledirektionen at skaffe sig en sagkyndig medhjælp ved behandling
af disse sager, hvis assistance vil være tilstrækkelig til at sikre, at de af undervisningsministeriet fastsatte regler bliver fulgt.
k) Såfremt der søges tilskud efter folkeskolelovens § 63, således som den er affattet ved lov nr. 96 af 15. marts 1946, kræves der, at planer og tegninger til alle bygningsarbejder, som omfattes af ansøgningen, skal godkendes af undervisningsministeriet. Denne
regel er efter drøftelse i arbejdsudvalget udgået i det af undervisningsministeriet fremsatte
lovforslag om folkeskolens styrelse og tilsyn, jfr. forslaget § 19, stk. 2.
Det er kommissionens opfattelse, at en sådan godkendelse af planer og tegninger
af ministeriet ikke er fornøden, såfremt den påtænkte amtsarkitektordning bliver ført ud i
livet.
Selv hvor der skal ydes tilskud fra staten, vil det formentlig være muligt at give
amtsarkitekterne de fornødne instruktioner om indretningen af de bygninger og lokaler,
til hvilke tilskud kan gives, således at det bliver muligt, at lade andragenderne færdigbehandle lokalt og kun kræve selve tilskudsandragendet indsendt til ministeriet, uden at det
er fornødent, at ministeriet påny behandler planer og tegninger for byggearbejderne. Dette
ville også være i overensstemmelse med principperne for den påtænkte amtsarkitektordning, hvor det var hensigten at lade en stor del af sagerne vedrørende statens støtte til
byggeriet afgøre lokalt.
Det bemærkes i denne forbindelse, at der i forvejen af kommunalebestyrelsen skal
indhentes tilladelse fra indenrigsministeriet eller amtsrådet til erhvervelse af arealer og
optagelse af lån til skolebyggeri, og at der f. eks. til idrætspladser ofte søges tilskud hos
arbejdsministeriet efter reglerne om beskæftigelsesarbejder, således at det, udover de i
skoleloven fastsatte regler, ofte er nødvendigt for andre ministerier at beskæftige sig med
disse sager, der herved kan blive ret komplicerede, hvorfor en forenkling på de punkter,
hvor det er muligt, er meget ønskelig.
1) I forbindelse med disse sager vil ofte kræves udstykning af de arealer, som skal
benyttes til skolebygninger eller idrætspladser. Efter aftale med undervisningsministeriet
forelægger landbrugsministeriet disse sager for undervisningsministeriet, inden tilladelse
til udstykning gives. Resultatet heraf er, at kommunerne, der måske kun har ment at kunne
benytte en gunstig lejlighed til at købe et efter disses skøn egnet areal, bliver nødt til at
udarbejde så nøjagtige planer for arealets anvendelse, at ministeriet kan danne sig et billede
heraf, og da kommunerne desuden skal have indenrigsministeriets eller amtsrådets samtykke
til at erhverve arealet, vil det ses, at en så forholdsvis simpel sag som denne kan komme til
at kræve en række ministeriers medvirken med det formål at påse, at de beslutninger, som
de ansvarlige kommunale myndigheder har truffet, nu også virkelig er i overensstemmelse
med kommunens interesse. Indenrigsministeriet påser, at købet er i overensstemmelse
med de økonomiske interesser; over for undervisningsministeriet skal det på forhånd
dokumenteres, at arealet kan anvendes til de påtænkte skoleformål, og matrikelmyndighederne påser, at kommunen nu også har sikret sig de to nævnte ministeriers tilladelse.
Hvis en kommune under tilsvarende forhold køber et areal, som ikke kræver udstykning, er der ingen myndighed, der påser, at den nu også har sikret sig tilsynsmyndighedens tilladelse, eller at undervisningsministeriets afgørelse af arealets anvendelighed
til formålet foreligger, idet undervisningsministeriet i så fald ikke ser det som sin opgave
at udøve en sådan kontrol.
Formålet med matrikelmyndighedernes kontrol er at sikre undervisningsministeriet mod senere at blive udsat for pres fra kommunerne ved skoleplanens senere forelæggelse motiveret med, at kommunen har investeret penge i arealerne, idet man sidestiller
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det med matrikelmyndighedernes kontrol med, at der ikke i bygnings-, byplan- eller
naturfredningsloven findes noget til hinder for, at arealerne kan anvendes som tilsigtet.
De to forhold er formentlig ikke helt analoge, og der kan i hvert fald være grund til
at begrænse disse høringer og indskrænke sig til at indhente en udtalelse fra skoledirektionerne i stedet for fra undervisningsministeriet, når det drejer sig om skoler på landet,
hvilket også ville være i god overensstemmelse med den foran foreslåede udvidelse af deres
myndighed i forbindelse med skoleplanerne.
C. Skolefondenes regnskabsvæsen og skoleudgifternes fordeling.

Kommissionen har desuden drøftet skolefondens regnskabsvæsen og reglerne om
skoleudgifternes fordeling.
Skolefondenes regnskabsvæsen er efter den reform, der blev gennemført i 1944
på grundlag af den betænkning, som blev afgivet af undervisningsministeriets udvalg af
L2. april 1940 bragt indenfor faste former for hele landet, der samtidig med, at ansvaret
for regnskabsførelsen stadig ligger hos skolerådene, imødekommer alle rimelige krav på
ensartethed og mulighed for kontrol.
Det ma i denne henseende bemærkes, at skolerådenes administration af skolefondene
udgør et vigtigt led i tilrettelæggelsen af den lokale administration af skolevæsenet. I tidsrummet mellem skolerådenes møder udøves der dog gennem det stående forretningsudvalg
og amtskontorerne, hvorfra den stedlige administration føres, en betydningsfuld virksomhed til støtte for kommunerne under deres ledelse af skolevæsenet. Skolefondskontorerne
har et betydeligt samarbejde med kommunerne, idet de vejleder dem i alle spørgsmål af
betydning, hvorved ministeriet frigøres for mange spørgsmål, samtidig med at kommunerne
på en let og formløs måde får en vejledning, som de ikke ville kunne få på samme måde
fra ministeriet.
En lang række tilskudsbetalinger og beregninger, der er af en sådan art, at de kan
foretages af skolefondenes kontorer, udføres på denne måde hurtigere og simplere end hos
ministeriet, og hvis man ønsker at gennemføre princippet om, at intet arbejde bør udføres
af mere kvalificeret personel end nødvendigt, bør snarere mere arbejde af denne art henlægges til skolerådene, således som det også er sket i de senere år.
Den økonomiske motivering for skolefondene er den betragtning, at der bør kunne
ydes tilskud til visse foranstaltninger af betydning for skolevæsenet på en sådan måde,.
at udgifterne herved fordeles mellem amtsrådskredsen og købstæderne i denne, hvorved
der sker udligning imellem de enkelte kommuner samtidig med, at det er unødvendigt
at inddrage statskassen for at foretage en fordeling for hele landet. For så vidt det drejer
sig om foranstaltninger, der ikke er påbudt ved lov, bliver der tillige mulighed for at udvide
et lokalt initiativ, som uden skolerådets eksistens ikke ville være muligt.
Man må derfor anse skolerådene og skolefondene for at være sa egnede til at yde
kommunerne bistand ved administrationen af skolevæsenet, at de ikke kan undværes som
led i den hævdvundne skoleadministration her i landet.
Derimod må kommissionen henlede opmærksomheden på de meget komplicerede
og uhensigtsmæssige regler, der gælder for den indbyrdes fordeling af udgifterne til skolevæsenet mellem staten, kommunerne og skolefondene. En forenkling af disse regler vil efter
kommissionens opfattelse kunne afskaffe meget overflødigt arbejde og skaffe grundlag for
en mere simpel og overskuelig økonomisk administration, og udvalget har derfor anset det
for sin opgave at fremsætte forslag om en sådan forenkling, i det omfang denne vil kunne
gennemføres uden betydelige økonomiske forskydninger imellem kommunerne og staten.
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Det bemærkes, at det nedenfor fremsatte forslag også vil kunne anvendes, selv om
man måtte ønske en anden udgiftsfordeling mellem staten og kommunen, idet man da blot
kan ændre de i forslaget anvendte procenter.
En simplifikation af skolefondens regnskabsvæsen kan kun gennemføres, hvis man
foretager en gennemgribende ændring af de mange forskellige fordelinger, som foregår
imellem stat, kommune og skolefonden, således at de kommer til at hvile på simplere og
mere ensartede brøker end nu, hvor man må arbejde med følgende forskellige og uhåndterlige brøker 2/3, 1/2, 1/5, 12/15, 2/15, 1/15, 15/25, 8/25, 2/25 samt 90 pct. eller 95 pot. af en lang
række af disse hvortil kommer, at samme udbetaling ved fordelingen skal deles med forskellige brøker for hver af sine dele.
Foruden besværligheden i den daglige administration er et af resultaterne af disse
komplicerede regler, at mange revisorer i hvert fald i sognekommunerne utvivlsomt på
forhånd opgiver at kontrollere disse beregninger, der skønnes for indviklede. Dette fremgår
f. eks. af skoleregnskaberne til brug ved udligningstilskudene.
a) Det er navnlig tilskudene til lærerlønningerne, der trænger til simplifikation.
Fordelingsreglerne for dem indeholdes i lærerlørmingslovens §§ 44 og 45. Herefter
yder staten følgende tilskud:
l
l5 af grundlønnen,
1
/ 1 af alderstillægene,
4
/5 af reguleringstillægget,
3
/5 af det almindelige pensionsgivende tillæg,
1
/ 2 af personlige tillæg, der gives for at udligne nedgang i løn ved lærerlønningslovens ikrafttræden,
1
/ 1 af andre personlige tillæg,
Skolefonden deltager i lønningerne med:
1
2

/ 15 af reguleringstillægget,
/25 af almindelig pensionsgivende tillæg.

Kommunerne betaler resten, d. v. s.:
/5 af grundlønnen,
2
/15 af reguleringstillægget,
8
/25 af det almindelige pensionsgivende tillæg,
1
/ 2 af personlige tillæg i forbindelse med lovens ændring,
1
/ 1 af stedtillæg eller andre tillæg til lønnen, som kommunen måtte have vedtaget.
4

Desuden erindres, at der i lønnen skal fradrages 5 pct. af grundløn, alderstillæg
og det almindelige pensionsgivende tillæg i pensionsbidrag, at næsten alle lærere på landet
har tjenestebolig, og at der herudover kan foreligge lønnedsættelse på grund af nedsat
timetal, fradrag til dækning af lønforskud eller forskellige andre mere individuelle forhold,
der reguleres ved lønudbetalingerne.
Ved beregningen af lønning til timelærere, aspiranter og faste vikarer ydes 90 pct.
eller 95 pct. af nogle af disse beløb, ved suspension 2/3, indkaldelser til militærtjeneste x/2,
og i de 2 sidste tilfælde skal endog den besparede lønning anvendes forlods til betaling af
vikarudgifterne, hvorefter de resterende udgifter til vikaren deles med 1 / 2 til kommunen,
% til skolefonden og % til staten.
Det kan nu ikke antages, at disse mange forskellige fordelingsregler alle tjener bestemte formål, hvis opfyldelse står i forhold til de administrative besværligheder, som de
medfører.
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Keglen om, at ,• taten skal betale alderstillæggene fuldt ud, må ganske vist anses
for vel motiveret i ønsket om, at anciennitet ikke bør være nogen hindring for en lærers
ansættelse, ved at den bringer kommunernes udgifter i vejret.
Derimod er der anledning til at undersøge nærmere, hvilken motivering der er til.
at der er pålagt skolefonden at betale en andel af reguleringstillægget på 1/15.
Skolefondens eksistens som selvstændig økonomisk faktor hviler nemlig på den betragtning, at der er visse lokale udgifter, der bør udlignes mellem alle skolerådskredsens
kommuner, idet de ellers ville kunne falde alt for ulige på de enkelte kommuners beboere.
Hovedeksemplet herpå er pensionerne, som betales med halvdelen af staten og halvdelen
af skolefonden. Det er klart, at henla^ggelse af selv en mindre del af denne udgift til kommunerne ville kunne bevirke meget store uligheder kommunerne imellem, en kommune kunne
i mange år va>re helt uden udgifter hertil, samtidig med at andre blev hårdt belastet. Andre
eksempler er f. eks. tilskud til sygevikarer og forskellige særtilskud til lærerne som flyttegodtgørelser og medgift til lærerinderne. Tilskuddet til aftenskoleundervisningen er formentlig også motiveret med ønsket om at støtte de kommuner, som fremmer den frivillige efter undervisning.
Tilskud til en udgift, der som reguleringstillægget på forhånd må antages at hvile
nogenlunde ens på kommunerne, kan imidlertid ikke motiveres med ønsket om at fordele
udgifterne mellem dem indbyrdes.
I købstæderne, hvor skattegrundlaget er det samme for skatteydernes bidrag til
skolefonden som for den almindelige skatteudskrivning, må denne fordeling af reguleringstillægget derfor anses for at være uden reel betydning.
For landdistrikterne er der derimod forskelligt grundlag for påligning af kommunernes egne udgifter og udgifterne til skolefonden, idet de førstnævnte kun delvis hviler
på de faste ejendomme, i de fleste tilfælde vel for halvdelens vedkommende, medens de
sidstnævnte lignes udelukkende som ejendomsskatter. En flytning af en udgift fra kommunerne til skolefonden betyder derfor en forskydning til ugunst for de faste ejendomme,
hvis størrelse er afhængig af den i kommunen anvendte fordeling af skatteudskrivning
mellem personskatter og ejendomsskatter.
Der ses nu for det første ingen anledning til, at de faste ejendomme netop skal betale en omend ganske ringe ekstraandel netop til reguleringstillæget, tværtimod kunne man
vel snarere sige, at dette tillæg, der stiger og falder med prisniveauet, burde hvile mest
muligt på indkomstbeskatningen, men dernæst er den del, der betales, så lille, at det i
virkeligheden ingen reel betydning har.
Dette fremgår af oplysninger på bilag 13—20, men det afgørende er dog, at der
ikke er nogen motivering for, at netop denne udgift skal fordeles på hele skolerådskredsen,
og at dens henlæggelse hertil medfører et administrativt spild.
Skolefondens andel i reguleringstillæget blev da heller ikke indført som resultat
af principielle overvejelser, men blot ud fra den betragtning, at forhøjelsen af pensionsbidraget fra 3 til 5 pct. ved loven af 1931 ville bevirke en merindtægt for samtlige skolefonde på ca. 400 000 kr., hvilket man da kompenserede ved at lade skolefonden betale
1
/ 3 af kommunens andel i reguleringstillæget, hvilket dengang svarede omtrentligt til dette
beløb.
Udviklingen har imidlertid ført til, at skolefondene nu må betale et flere gange
større beløb i tilskud til reguleringstillæget og det almindelige pensionsgivende tillæg,
end hvad der svarer til den forøgelse af pensionsbidraget, som disse tilskud skulle kompensere.
Af bilag 13—16 fremgår det således, at de 4 her statistisk behandlede skolefonde
i 1946—47 ialt fik en andel af pensionsbidragene på 383 059 kr. To femtedele heraf eller
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163 223 kr. var det beløb, hvis indbetaling til skolefonden skulle kompenseres med, at
skolefondene overtog 1L, af reguleringstillæget. Samme år uden orde 1/1J. af reguleringstillæget for disse fonde 423 910 kr., hvortil kommer en andel på 248 092 kr. i almindelige
pensionsgivende tillæg, som kun motiveredes med andelen i reguleringstillæget, ialt
672 002 kr.
Det foreslås derfor helt at ophæve skolefondenes andel i reguleringstillægene til
lærernes lønninger.
Den i sin tid trufne beslutning om, at skolefondene skulle bære en omend lille
andel af reguleringstillæget, medførte imidlertid yderligere uheldige resultater, da lærer lønningsloven indførte det almindelige pensionsgivende tillæg.
Ved gennemførelsen af denne ændring undlod man så vidt muligt at ændre den
ved loven af 1931 fastlagte fordeling af udgifterne, idet man, som det hedder i bemærk
ningerne til lovforslaget, ikke anså det for sin opgave at foreslå principielle ændringer
på dette punkt.
Herved kom skolefonden imidlertid til at betale en andel af de faste løndele,
hvad den aldrig tidligere har gjort, og ønsket om at bevare en uændret fordeling medførte,
at de beregninger, som kræves til fastsættelse og fordeling af lærerlønningerne, derved
blev gjort meget mere indviklede.
Da det almindelige pensionsgivende tillæg bestod dels af beløb, der overførtes
fra det hidtidige reguleringstillæg, dels af beløb, der havde karakter af forhøjelse af grundløn og alderstillæg, selvom dette kun kunne fastsættes ved en skønsmæssig vurdering,
og da skolefonden betaler 1/15, d. v. s. 6,67 pot. af reguleringstillæget, men kom til at udrede
2
/ 25 = 8 pct. af det nye tillæg, der kun delvis var tidligere reguleringstillæg, vil det ses, at
skolefondens andel i lærerlønningerne herved blev noget forøget.
Den af lovændringen forårsagede forøgede komplikation af lærerlønningernes fordeling medførte desuden for de elementer, der skal fordeles, 8 beregninger i stedet for
tidligere 5.
Da både grundlønnen og det almindelige pensionsgivende tillæg er faste dele af
lærernes lønning, og deres samlede beløb kun varierer ganske lidt derved, at lærerne ved
opnåelse af alderstillæg undertiden får højere pensionsgivende tillæg, er det kun den omstændighed, at kommunen bærer 4/5 af grundlønningerne men kun 8 / 25 af de pensionsgivende tillæg, der bringer forskydninger af betydning ind i denne fordeling.
På bilag 12 er der foretaget en beregning af, hvor store disse variationer kan blive,
for alle de lærergrupper, som har nogen væsentlig betydning for disse forhold, og det
vil heraf ses, at variationerne i virkeligheden er meget små, og at skolefondens andel i
dette faste grundelement af lærernes løn er meget lille.
De laveste og højeste procenter for hver er:
minimum
maximum

stat
28
pct.
33,09 —

kommune
64,29 pct.
68,92 —

skoleforhold
1,6 pct.
2,62 —

Det foreslås derfor at erstatte denne fordeling med en fælles fordelingsprocent
for både grundløn og almindeligt pensionsgivende tillæg. Herved ville den nu krævede
fordeling på 5 poster kunne reduceres til en fordeling på 3 poster.
Da der som flere gange nævnt ikke findes nogen principiel begrundelse for skolefondens tilskud til de almindelige lærerlønninger, bør også skolefondens tilskud til det
pensionsgivende tillæg bortfalde, idet det stadig erindres, at flytning af denne udgift
15
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fra skolefonden til kommunerne kun i begrænset omfang medfører, at udgifterne skal bæres
af en anden kreds af personer.
Mellem stat og kommuner kunne da grundløn og pensionsgivende tillæg fordeles
under et med henholdsvis 30 pct. og 70 pct., hvilket kun ville betyde en ganske ubetydelig
ændring i forhold til nu. For de på bilag 13—16 opførte kommuner ville variationerne
betyde:

Som det fremgår af de foran givne oplysninger er det forholdet mellem staten
på den ene side og kommunerne og skolefondene på den anden side, der har den afgørende
betydning, og her er afvigelserne således så små, at de højst er ca. 1 pct. for de her omhandlede skolefonde.
En flytning af udgifter til lærerlønningerne mellem kommunerne og skolefondene
har derimod ingen afgørende betydning; og selv om kommunerne skulle overtage disse
udgifter fra skolefondene, vil det ikke få større indflydelse på deres betaling, bortset fra
en ganske ubetydelig lettelse for de faste ejendomme på landet.
Når det således af de på bilag 13—16 givne oplysninger fremgår, at kommunerne vil
få forøgede udgifter til lærerlønningerne, er det for så vidt angår skolefondene kun tilsyneladende, idet hver enkelt kommune efter de nugældende regler skal betale sin efter folketallet fastsatte andel af skolefondens udgifter til lærerlønninger, der i praksis formentlig
ikke vil afvige væsentligt fra det beløb, der efter forslaget vil blive overført direkte til
kommunen.
På bilag 17—20 er der foretaget en beregning af disse forskydninger for nogle
købstæder indenfor hver af de 4 skolerådskredse, der er behandlet på bilag 13—16.
Det ses her, at forskydningerne er meget små f. eks.

Den administrative forbedring opnås således uden nogen reel økonomisk forskydning, hverken i forholdet mellem staten og kommunerne eller for de kommunale skatteydere indbyrdes.
Som udtryk for den ved disse reglers gennemførelse fremkomne simplifikation kan
følgende sammenligning opstilles:
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I stedet for 8 beregninger med delvis indviklede brøker bliver der således kun
4 væsentlig simplere.
Som det fremgår af foranstående, har kommissionen søgt at udfinde ændrede
regler, der fører til en forenklet beregning af udgifternes fordeling mellem staten og kommunerne, uden at der finder nogen nævneværdig forskydning sted af forholdet mellem
den samlede udgiftsbyrde, der efter de gældende regler påhviler henholdsvis staten og
kommunerne. Kommissionen er klar over, at hele spørgsmålet om fordelingen både af
disse og andre udgifter mellem staten og kommunerne kan diskuteres ud fra andre synspunkter end de forenklings- og decentraliseringsbestræbelser, der ligger til grund for
nærværende kommissions arbejde, men kommissionen finder ikke at kunne komme ind
herpå, da de almindelige problemer om byrdefordelingen mellem staten og kommunerne
ikke er til drøftelse i forvaltningskommissionen, men hører hjemme i skattekommissionen og andre.
b) Ved fastsættelsen af lønninger til vikarer går undervisningsministeriet ud fra
vederlaget til faste lærere, således at der beregnes 90 pct. af grundlønnen, 95 pct. af det
almindelige pensionsgivende tillæg, samt hele reguleringstillæget og stedtillæget; ved hver
ændring heri udsendes til alle kommunale myndigheder et cirkulære, hvori det oplyses,
hvad denne beregning fører til for de enkelte kategorier, og der er således herved givet
kommunerne et nemt og sikkert grundlag for en ensartet udbetaling af vikarlønninger
for så vidt angår løse vikarer.
Hvis derimod en lærers timer under sygdom eller anden lignende fravær læses
af en ved skolen ansat lærer, skal denne i løn for hver time have 1/144 af sit månedlige
lønningsbeløb. Dette medfører, at der i alle tilfælde af sådanne overtimer skal foretages
en særlig beregning for den enkelte lærer, og der bliver for eksempel i et almindeligt købstadsskolevæsen tale om følgende forskellige beløb:
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På samme tidspunkt var timelønnen for løse vikarer, som underviste i enkelte
timer, af undervisningsministeriet skønsmæssigt fastsat til 5 kr., og der ses ikke at knytte
sig nogen saglig interesse til at fastholde, at disse tilfældige overtimer for de ved et skolevæsen ansatte lærere honoreres med et vederlag, der udregnes med en sådan matematisk
nøjagtighed, som den af undervisningsministeriet fastsatte beregning bygger på, når
man tager i betragtning, hvor ringe betydning afvigelserne har, og hvilket administrativt
arbejde det medfører for skoleledelsen, for kommunerne og skolefonden, samt for disses
revisorer.
Det foreslås derfor, at der fastsættes den samme timebetaling for fast ansatte
læreres tilfældige overtimer, som gtelder for de løse vikarer. Denne ændring kan ske rent
administrativt. For så vidt angår de såkaldte faste overtimer, der tillægges en lærer for
længere perioder, f. eks. for et skoleår, foreslås derimod ingen ændring i de gældende regler.
c) Såfremt et vikariat skyldes en lærers sygdom, gælder den regel, at den samlede
udgift fordeles med halvdelen til vedkommende kommune og en fjerdedel hver til staten
og til skolefonden, men hvis årsagen er, åt vedkommende embede er ubesat, har det hidtil været undervisningsministeriets opfattelse, at disse udgifter måtte fordeles på nøjagtig
samme måde som udgifterne ved embedets almindelige løn. De fornævnte af undervisningsministeriet beregnede vikarlønninger måtte derfor i disse tilfælde af skolefondene opdeles
i deres enkelte bestanddele (90 pct. af grundløn, 95 pot. af alm. pensionsgivende tillæg
og reguleringstillæg -f- eventuelt stedtillæg) og disse igen fordeles med 1 / 5 af grundlønnen
som statens andel 8 / 25 , 2 / 25 og 15 / 25 som kommunens, skolefondens og statens andele af
det almindelige pensionsgivende tillæg, samt 2 / 15 , 1/15 og 12/15 af reguleringstillæget.
Disse beregninger måtte gennemføres, selv når det kun drejede sig om enkelte
dages eller ugers vakance i et lærerembede, og arbejdsudvalget har derfor henstillet til
undervisningsministeriet, at man opgav af gennemføre den i loven for faste embeder
bestemte fordeling af de enkelte løndele med matematisk nøjagtighed, idet fordeling
efter gennemsnitsberegning må antages i det store og hele at føre til det samme resultat.
Arbejdsudvalget har i stedet derfor foreslået, at der blev fastsat en fordeling
af disse udgifter på 50 pct. til staten, 5 pct. til skolefonden og 45 pct. til kommunen af det
samlede vederlag under eet, idet man anså disse brøker for at svare meget nær til den
nuværende fordeling, og undervisningsministeriet har erklæret sig villigt til ved et cirkulære at fastsætte disse fordelingsbrøker.
Til disse synspunkter kan kommissionen slutte sig.
d) Til de fleste skolefonde er fra gammel tid knyttet nogle kapitaler, der i størrelse
varierer fra 4 376 kr. til 80 349 kr. Tilsammen beløber de sig til ialt 729 872 kr. fordelt
på 20 skolefonde, medens 5 skolefonde ikke har nogen kapital.
Efter tilsynslovens § 25, stk. 1, sidste pkt. og stk. 3, jfr. § 32., stk. 1, sidste pkt.
skal indtægterne af disse kapitaler anvendes forlods til dækning af udgifterne ved de i
den nævnte § omhandlede særlige bevillinger til fordel for skolerådskredsens skolevæsen,
som skolerådet efter frit skøn kan optage på skolefondens budget med den virkning.
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at staten skal betale halvdelen heraf. Halvdelen af disse indtægter nedsætter således
statens udgifter til disse foranstaltninger; men ved den i 1944 indførte regnskabsordning
er det under hensyn til de i loven fastsatte bestemmelser anset for nødvendigt at forlange
den ført til fradrag på den konto på udgiftssiden, som indeholder de nævnte tilskud.
Dette er en uheldig regnskabsform, som i praksis ofte giver anledning til fejl.
Disse kapitaler synes imidlertid i det hele kun at være et levn fra en tid, hvor de
havde stor betydning for skolefondens økonomi og det er i vore dage i virkeligheden overflødigt at opretholde dem som sådanne særlige fonds.
Udvalget har derfor foreslået ministeriet, at de nævnte kapitalers hovedstol
efter derom indgiven ansøgning af undervisningsministeriet skulle kunne tillades anvendt
til skoleformål, og i § 32, stk. 4, i det af ministeriet udarbejdede forslag til tilsynslov har
undervisningsministeriet nu foreslået, at der skaffes lovhjemmel herfor, ligesom det
foreslås, at bestemmelsen om at indtægterne af kapitalerne forlods skal anvendes til dækning af de i §'en omhandlede særlige bevillinger udgår, hvorved det ovenfor omtalte regnskabsmæssige besvær bortfalder.
e) Ved regnskabsformen i 1944 blev der indført den regel, at skolefondene ved
hvert kvartals udgang skal indsende til undervisningsministeriet en oversigt over skolefondens samlede regnskab og en opgørelse over fondens økonomiske mellemværende med
statskassen. Da undervisningsministeriet således har adgang til nøje at følge skolefondenes
økonomi, bør det tilstræbes, at særlige indberetninger om forhold, som kan opgøres på
grundlag af de nævnte regnskabsoversigter, afskaffes.
Dette gælder således den skønsmæssige mellemregningsopgørelse, som af hensyn
til tillægsbevillingslovens udarbejdelse begæres indsendt hvert år inden 1. marts. Grundlaget for denne kan i alt væsentligt kun være de oplysninger, som allerede er indsendt
til ministeriet, om forholdene i de fire foregående kvartaler, og udvalget har derfor henstillet til ministeriet at lade denne indberetning bortfalde.
Ministeriet har heroverfor foreslået at ordne spørgsmålet således, at det fremtidig
på finansloven søger bevilling for det beløb, der skal tiisvares skolefondene i hele det kalenderår, som indgår med 3 kvartaler i finansåret, for finansåret 1949—50 således kalenderåret 1949. Ved den således foretagne forskydning på et kvartal undgås helt at indsætte
skønsmæssige beregninger i tillægsbevillingsloven på dette punkt, men de tal, der anvendes,
kommer til at svare helt til de faktiske udgifter.
Kommissionen kan tiltræde det således fremsatte forslag, der betyder en forenkling både for skolefondene og ministeriet.
f) Ligeledes udsendes der hvert år i februar måned en anmodning til skolerådene
om at oplyse, hvilke månedlige forskudsbeløb, de ønsker i det kommende år. Også disse
var nødvendige før regnskabsreformen i 1944, men måtte efter kommissionens skøn kunne
undværes nu, hvor ministeriet gennem kvartalsvise indberetninger følger udviklingen af
statens økonomiske mellemværende med skolefondene, ligesom der efter den nugældende
praksis er adgang for skolerådene til at kræve anvist ekstraordinære forskud, hvis dette
er påkrævet, og for ministeriet til at kræve tilbagebetaling, hvis en skolefond efter dettes
skøn har for store forskud.
Det foreslås derfor, at der fremtidig følges den praksis, at de for tiden fastsatte
månedlige forskudsbeløb bevares, indtil skolerådet begærer dem forhøjet, eller ministeriet
ud fra sit kendskab til forholdene gennem regnskabsoversigterne ønsker dem nedsat.
g) Undervisningsministeriets opstilling af folkeskolens udgifter til lærerlønninger
på finanslovforslaget hviler på indberetninger fra skolerådene, som indhentes fra disse
i juni måned. Skolerådene kan dog her kun udøve et skøn på grundlag af det på det tids-
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punkt netop afsluttede og til undervisningsministeriet indsendte regnskab for det foregående år.
Da tiet på disse regnskabsoversigter er specificeret, hvor stor udgiften har været
til de enkelte løndele, og hvorledes denne har fordelt sig mellem stat, kommuner og skolefond, vil ministeriet lige så let som skolefonden kunne udøve dette skøn; for så vidt angår
de faste løndele (grundløn, alderstillæg og alm. pensionsgivende tillæg) vil beløbene være
nogenlunde konstant, og for så vidt angår reguleringstillæget vil det på grundlag af det
foregående års regnskab uden vanskelighed kunne udregnes, hvor meget en portion af
reguleringstillæget repræsenterer, således at udgifterne hertil kan omberegnes i forhold
til det antal portioner, reguleringstillæget må antages at ville udgøre det kommende år.
Det kan i denne forbindelse yderligere anføres, at der ved indsamlingen af materiale,
som delvis beror på et skøn, fra hele landet nødvendigvis må være en del fejlkilder hidrørende fra, at de enkelte skolefonde har ladet deres skøn bestemme af varierende momenter,
medens ministeriet har store muligheder for at lade sit skøn bestemme af de samme faktorer for hele landet.
Kommissionen foreslår derfor, at de nævnte oplysninger til brug ved udarbejdelsen
af finanslovforslaget tilvejebringes i ministeriet.
I). Andre spørgsmål.
a) Såfremt en lærer, der er ansat før 1919, afskediges med pension, eller der tillægges en lærerenke pension efter reglerne om pligtig enkeforsørgelse, indkøbes og prohiberes
de nødvendige obligationer af undervisningsministeriet, hvorefter de deponeres ved skolefondene. Obligationerne er imidlertid som nævnt forsynet med prohibitivpåtegning af
undervisningsministeriet, hvilket medfører, at de i tilfælde af udtrækning m. v. påny skal
indsendes til undervisningsministeriet, samt ligeledes at undervisningsministeriet skal foretage indkøb af nye obligationer.
Den nuværende ordning medfører urimelig megen korrespondance, idet der ikke
alene ved indkøb af obligationer, een gang for alle, men også hver gang en obligation bliver
udtrukket, skal korresponderes mellem skolefondene og undervisningsministeriet og mellem
skolefondene og pensionisterne. Da tillige pensionisterne har indflydelse på, hvilke obligationer der skal indkøbes, bliver der også ofte yderligere korrespondance i den anledning.
For at en lagrer ikke skal lide rentetab, er det desuden nødvendigt, at skolefondene i god tid
inden terminerne indberetter til undervisningsministeriet, hvilke obligationer der er udtrukket.
Hvis amtsmændene bemyndiges til at udfærdige prohibitivpåtegninger for disse
obligationer, og skolefondene bemyndiges til at indkøbe nye obligationer i stedet for de
udtrukne efter de af undervisningsministeriet givne retningsliner, kan følgende ekspeditioner spares:
1) Indberetning til undervisningsministeriet og indsendelse af obligationerne,
2) undervisningsministeriets kvittering på obligationerne,
3) undervisningsministeriets fremsendelse af de nye obligationer til skolefondene.
Da der endnu langt ud i fremtiden vil være deponeret betydelige mængder obligationer ved skolefondene, er der i kommissionen enighed om at anbefale, at obligationerne
prohiberes af amtmændene, der i forvejen har til opgave at give prohibitivpåtegning på
mange andre midler, der er under deres kontrol.
b) 1 medfør af § 6 i lov nr. 416 af 12. juli 1946 om friskoler m. m. skal friskolernes
tilsynsførende godkendes af undervisningsministeriet efter indhentet udtalelse fra skoledirektionen.
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Der er i kommissionen enighed om, at undervisningsministeriets godkendelse af
tilsynsførende er ufornøden, idet skoledirektionen, som har juridisk og lokal sagkundskab,
og hvis udtalelse i praksis altid følges, kan foretage sådanne godkendelser efter de i loven
fastsatte retningslinier, og det foreslås, derfor at lovens § 6, stk. 1 ved lejlighed ændres således:
„De i § 3, stk. 2 og § 5 nævnte tilsynsførende godkendes af skoledirektionen".
c) I henhold til lov nr. 416 af 12. juli 1946 fastsættes tilskudene til private ikke eksamensberettigede skoler i forhold til statens bidrag til folkeskolelæreres grundløn, alderstillæg og reguleringstillæg opgjort særskilt for købstæder og landdistrikter, og da grundløn
og alderstillæg på de til ministeriet sendte indberetninger kun er opført med et samlet
beløb for hele skolerådskredsen, er det af hensyn til den ønskede fordeling mellem købstæder og landdistrikter nødvendigt at indhente oplysning om disse forhold hos skolerådene.
Disse skal således ved udgangen af året foretage en opdeling af de på regnskabet
opførte grundlønninger og alderstillæg, hvilket formentlig er forbundet med større administrativt besvær, end om man samtidig med kvartalsregnskabernes udarbejdelse foretog
den i denne henseende nødvendige specifikation.
Det foreslås derfor, at regnskabsskemaerne ændres således, at også grundløn og
alderstillæg specificeres for landdistrikter og købstæder.
d) Den i udligningsloven nr. 100 af 14. april 1937 § 4 fastsatte regel om, at der
skal ydes tilskud til kommunerne, som sættes i forhold til deres årlige udgifter pr. undervisningspligtigt barn, har nødvendiggjort, at samtlige landets kommuner til brug ved
beregningen af disse tilskud må udarbejde særlige regnskaber for deres skoleudgifter på
et særligt af indenrigsministeriet udarbejdet skema.
Efter skemaernes udfyldning revideres de af de kommunale revisorer, dernæst
af de amtskommunale revisorer for sognekommunerne, hvorefter de indsendes til amterne,
der reviderer dem for tredie gang i henhold til meget udførlige instruktioner udstedt i
indenrigsministeriets cirkulære sidst af 19. maj 1948, og endelig revideres de for 4. gang
ved indenrigsministeriets foranstaltning, forinden tilskudet beregnes.
Som for udligningstilskudene i almindelighed kunne der formodentlig være anledning til ved en fremtidig ændring af denne lovgivning at udfinde en form, hvorefter forskellen mellem disse tilskud og andre tilskud fra staten ophævedes. De kunne da indgå i den
gennem skolefonden foretagne fordeling mellem staten og kommunerne; men indtil en sådan lovændring kan gennemføres, kunne der efter kommissionens skøn være grund til at
overveje, om man ikke kunne lade amterne være endelig revisionsinstans, således at ministeriets revision, der kun er en gentagelse af amternes, bortfaldt. Denne decentralisation
af revisionsordningen kunne gennemføres rent administrativt, således at ministeriet kun
modtog indberetning fra amterne om det samlede udgiftstal og antallet af undervisningspligtige børn i hver kommune, og man kunne eventuelt samtidig gennemføre den regel,
at skoletilskudene fra udligningsfonden udbetaltes gennem skolefondene, hvilket disse
formentlig ikke ville modsætte sig.
Da administrationen af udligningsfonden imidlertid hører under indenrigsministeriets forretningsområde også for så vidt angår tilskudene til skolevæsenet, har kommissionen ikke ment på nærværende tidspunkt at burde fremsætte positive forslag om ordningen
af disse; men man har udskudt sagen til overvejelse i forbindelse med spørgsmålet om en
decentralisation i forholdet mellem stat og kommune i almindelighed.
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De i foranstående indstilling indeholdte udtalelser og forslag angående en decentralisering indenfor folkeskolens administration vedrører i det væsentlige kun skolerne på
landet. Kommissionen vil senere fremsætte forslag vedrørende købstadskolernes forhold,
Det er oplyst for kommissionen, at visse spørgsmål angående ungdomsundervisningen har
været til foreløbig drøftelse i arbejdsudvalget, men at overvejelserne —- i hvert fald ikke
på nærværende tidspunkt — har kunnet resultere i en indstilling. Man skal iøvrigt i denne
forbindelse bemærke, at undervisningsministeriet har til hensigt at nedsætte en saglig
kommission til behandling af ungdomsundervisningens problemer.
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V. Betænkning vedrørende forholdet mellem statens revision
og administration.
Spørgsmålet om forholdet mellem administrationen og revisionen, således som denne
udøves gennem statsrevisorerne, hovedrevisorerne samt i specielle revisionskontorer i
administrationen, har været behandlet i det afkommissionen nedsatte udvalg angående kontrollen med forvaltningen (jfr. kommissionens 1. betænkning). Spørgsmålet har samtidig
været behandlet af statsregnskabsrådet, der med skrivelse til kommissionen af 4. november
1947 (bilag 21) har fremsendt det i bilag 22 indeholdte forslag til ændring af forskellige
bestemmelser i loven af 31. marts 1926 om statens regnskabsvæsen og revision. De formulerede ændringsforslag har rådet nærmere motiveret i de som bilag 23 optrykte anmærkninger. Efter at statsregnskabsrådets forslag havde været genstand for nærmere overvejelse
i udvalg 4, udarbejdedes i dette et udkast til forslag til betænkning, hvilket forslag blev tilstillet statsregnskabsrådet og derefter drøftet i fællesmøder mellem rådet og udvalget.
Efter denne forhandling har udvalget udarbejdet endeligt forslag til betænkning, som er
tilstillet kommissionen, som på det således foreliggende grundlag skal udtale følgende:
Ved gennemførelsen af loven af 1926 ændredes grundlaget for statens revisionsvæsen
på en række afgørende punkter. Udøvelsen af den revisionsmæssige kontrol med hele statsadministrationen henlagdes til et administrativt organ, hovedrevisoraterne, under ledelse
af 4 hovedrevisorer. Disses uafhængighed af administrationen sikredes gennem særlige
bestemmelser i loven, der samtidig åbnede mulighed for det fornødne samvirke mellem revisionen og administrationen. Mellem hovedrevisorerne og den konstitutionelle revision,
statsrevisionen, knyttedes forbindelse, dels gennem oprettelsen af et særligt organ, statsregnskabsrådet, hvori både statsrevisorer og hovedrevisorer samt f inansho vedbogholder en
har sæde, dels gennem bestemmelser om statrevisoratets adgang til at forlange en sag genoptaget, efter at decision er afsagt af pågældende fagminister, samt til gennem hovedrevisorerne at lade anstille undersøgelser af forhold, hvorom statsrevisorerne måtte ønske
oplysning.
Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, der blev fremsat i landstinget
den 12. februar 1926 og vedtaget af rigsdagen med nogle uvæsentlige småændringer, var
forslaget et kompromis mellem et af statsregnskabskommissionen udarbejdet udkast og
den af administrationskommissionen fremsatte kritik af dette udkast. Lovforslaget var
udarbejdet af et fællesudvalg af de to kommissioner under daværende finansminister
Bramsnæs' forsæde. Det var herefter enstemmigt vedtaget af regnskabskommissionen,
og administrationskommissionen havde enstemmigt erklæret, at der efter kommissionens
opfattelse ikke ud fra administrative synspunkter fandtes noget at indvende imod forslaget.
Efter en årrækkes praktisk virksomhed under den nye ordning blev de indhøstede
erfaringer belyst og vurderet af et i 1935 nedsat udvalg angående statens hovedrevision,
hvori såvel administrationen som hovedrevisorerne og statsrevisionen var repræsenteret.
1 udvalgets i 1935 afgivne betænkning udtaltes, at der i udvalget var enighed om, at den ved
loven fastsatte principielle omordning efter de foreliggende erfaringer har vist sig fuldt
tilfredsstillende og har betydet et væsentligt fremskridt, og at der derfor ikke fandtes anledning til principielle ændringer i den bestående ordning.
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Efter at der nu igen er forløbet en længere årrække, er spørgsmålet om revisionens
principper gennem statsregnskabsrådets ovennævnte initiativ påny blevet rejst. I rådets
skrivelse anføres herom, at rådet under sine overvejelser har været inde på tanken om en
videregående ændring, hvorefter revisionens myndighed henlægges til rigsdagen eller til et
særligt råd bestående af repræsentanter for rigsdagen, hovedrevisoraterne og finansministeriet, men at den overvejende del af rådets medlemmer dog har fundet, at der på nuværende tidspunkt ikke var tilstrækkelig anledning til fra rådets side at fremkomme med forslag
om grundlæggende ændringer i den nugældende revisionsordnings struktur.
Forvaltningskommissionen er enig i dette hovedsynspunkt. Efter den ved loven
af 1926 tilvejebragte organisationsform er hovedrevisorerne som sorterende direkte under
finansministeren knyttet til administrationen, men ikke underlagt denne. Gennem lovgivningen er deres uafhængighed sikret, og i statsregnskabsrådet står de i nær kontakt med
statsrevisorerne. Denne organisationsform har efter kommissionens opfattelse vist sig at
være et fuldtud holdbart grundlag for udøvelsen af en uafhængig og effektiv revision. Samtidig med, at der i de senere år i stigende grad er opnået en i almindelighed gnidningsfri
kontakt mellem revisionen og administrationen ved udførelsen af det daglige revisionsarbejde, har hovedrevisoraterne været i stand til at gennemføre en række betydningsfulde
kritiske undersøgelser, hvis resultater gennem, hovedrevisoraternes beretninger har været
forelagt statsrevisorerne og i den udstrækning, disse har skønnet det ønskeligt, rigsdagen.
Kommissionen finder herefter, at der ikke ud fra erfaringerne i de forløbne år kan
rettes væsentlige indvendinger imod principperne i den nugældende revisionsordning.
At der ud fra teoretiske betragtninger og med henvisning til udenlandske forfatninger kan
rejses spørgsmål om andre former for revisionens organisation, var allerede statsregskabskommissionen opmærksom på. Hvad særlig angår en ordning af den i statsregnskabsrådets
skrivelse skitserede karakter, hvorefter revisionen helt eller delvis henlægges under rigsdagens konstitutionelle revisionsorgan, henviste nævnte kommission til, at statsrevisionen indenfor den danske forfatning kun er rigsdagens tilsynsførende organ og efter sin
organisation ikke er egnet til at overtage en udvidet revisionsmæssig funktion, ligesom der
sikkert heller ikke hos rigsdag og administration var ønske om, at statsrevisonen skulle have
en sådan udvidet opgave.
Kommissionen mener, at disse synspunkter stadig må være gældende. Indenfor den
danske forfatning har statsrevisionen stedse indtaget stillingen som et rent parlamentarisk
organ, hvis opgave omfatter kontrollen med bevillingslovenes administration ud fra konstitutionelle synspunkter, men derimod ikke beskæftigelse med revisionsarbejdets enkeltheder eller de spørgsmål af juridisk eller teknisk art, som opstår ved revisionen. Henlægges
opgaver af denne art til statsrevisionen, vil det betyde et brud med dansk forfatningsmæssig
tradition. Kommissionen må også betvivle, at en under rigsdagen oraganiseret revision
ville være i stand til at opretholde den fornødne kontakt med administrationen i det daglige
arbejde, hvorfor en sådan ordning ville kunne tilskynde administrationen til påny at søge
oprettet interne revisionsorganer, og kommissionen må endelig være af den opfattelse, at
netop den skildrede placering af revisionen og dens enkelte bestanddele efter den nuværende
ordning giver den bedste betryggelse mod fare for begrænsning af revisionens mulighed
for fuldstændig fri og uafhængig kritik.
Ifølge statsregnskabsrådets skrivelse har man gennem de fremsatte forslag tilsigtet
indenfor rammerne af den nugældende ordning — at opnå en yderligere fæstnelse af
princippet om revisionens uafhængighed, og man har med dette for øje villet skabe mulighed
for, at statrevisorerne på et tidligere tidspunkt inddrages i behandlingen af de ved revisionen opståede vigtigere spørgsmål.
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Som det vil fremgå af det foregående, må kommissionen fraråde, at man går den
vej at inddrage statsrevisorerne i behandlingen af de opgaver, der henhører under administrationen eller hvovedrevisoraterne, og derved fratager statsrevisorerne deres fuldkommen
frie stilling overfor dispositioner, der ligger til grund for statsregnskab erne. Man kan derfor
ikke tiltræde de forslag, der med en sådan ordning for øje er udarbejdede til ændring
af §§ 14, 18 og 20.
Anderledes stiller sagen sig, når det drejer sig om forhold, hvor der kan peges på
mangler og betænkeligheder ved den nuværende ordning med hensyn til hovedrevisorernes
indflydelse på særordninger for revision, til deres uafhængighed af administrationen og til
deres adgang til og mulighed for fra denne at få alle de oplysninger, de selv skønner at have
brug for til løsning af de til dem henlagte opgaver. I alt væsentligt må man nu mene, at der
i den gældende lovgivning på dette område allerede er tilvejebragt de nødvendige legale
forudsætninger i så henseende, bl. a. skal der peges på, at hovedrevisorerne i henhold til
bestemmelserne i regnskabslovens § 18 har direkte referat til ministeren, og at de har adgang, ja pligt til at gøre udsættelse til et regnskab, selv om der påberåbes en ordre fra
pågældende minister, ligesom de har den fulde mulighed for i givet tilfælde at forebringe
sagerne for statsrevisorerne i statsregnskabsrådet. Men der er under de førte forhandlinger
peget på punkter, hvor der også efter kommissionens opfattelse i disse relationer kan være
anledning til yderligere at styrke hovedrevisoraternes stilling ved ændring af nuværende
praksis, ved fremhævelse af, hvilke regler der bør følges, eventuelt ved ændring af gældende
lovbestemmelser. Man skal herom henvise til de efterfølgende bemærkninger.
ad ændringsforslag til statsregnskabslovens § S.

Forslaget går ud på, at det i loven skal fastslås, at hovedrevisorerne skal have
adgang til at udtale sig, forinden gennemførelsen af regler for bogføringen og regnskabsaflæggelsen for de enkelte administrationsgrene. Der er i kommissionen enighed om, at
det her fremsatte krav er fuldt berettiget, og man kan tiltræde, at loven ændres på dette
punkt. Men da det er oplyst, at det også efter nuga3ldende praksis er hovedreglen, at
hovedrevisor får adgang til at udtale sig i spørgsmål af den omhandlede art, synes det mest
rimeligt, at den her nævnte ændring i loven kun fremmes, hvis denne også skal ændres på
andre punkter.
ad ændringsforslaget til § 12.

Efter forslaget skulle det udtrykkelig i loven bestemmes, at oplysninger, som
efter revisionens skøn har betydning for regnskabernes prøvelse, skal meddeles denne af
regnskabsførere og andre offentlige myndigheder „uden ugrundet ophold".
Komissionen må betragte det som en selvfølge, at sådanne oplysninger skal ekspederes så snart som muligt. Men da dette er et synspunkt, som bør have almindelig gyldighed indenfor administrationen, ses det ikke sagligt begrundet at indsætte en særlig
regel for dette specielle forholds vedkommende, jfr. iøvrigt bemærkningerne til § 20.
ad ændringsforslaget til § 14.

Den i denne paragraf indeholdte bestemmelse, hvorefter fagministeren i samråd
med finansministeren kan fastsætte, at revisionen af underordnede myndigheders regnskaber
skal udføres ved centralstyrelsens foranstaltning, foreslås ændres således, at hovedrevisors
erklæring skal være indhentet, og hjemmelen for ministeren til at afgøre dette spørgsmål
foreslås begrænset ved, at yderligere statsrevisoratets samtykke skal foreligge.
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Kommissionen må med henvisning til det foran anførte hævde, at det ville være
principielt uheldigt og stridende mod grundprincipperne i den nuværende ordning, om
statsrevisorerne blev inddraget som medbestemmende i dette spørgsmål.
På den anden side er kommissionen enig med statsregnskabsrådet i, at bestemmelsen i § 14 ikke bør kunne benyttes til i strid med regnskabslovens almindelige forudsætninger at etablere interne revisionsordninger med det formål at undgå, at visse regnskabsområder underkastes en afhængig kritisk revision.
En særlig intern revision må ses som et led i hele revisionsordningen. Og ligeosm
hovedrevisor har den fulde myndighed til at kontrollere de særlige revisionsvirksomheder,
eventuelt lade foretage en fulstændig efterrevision, således vil det efter kommissionens opfattelse være naturligt, at etablering af særlige revisionsordninger altid sker efter forhandling med vedkommende hovedrevisor. Det må herved fastlægges, hvorledes den særlige
revisions opgaver skal afgrænses i forhold til hovedrevisoratet, og der bør tilvejebringes
det snævrest mulige samarbejde mellem hovedrevisoratet og vedkommende interne revisionsorgan, således at dobbeltrevision såvidt muligt undgås.
Kommissionen ville altså ikke have noget imod, at der ved en revision af regnskabsloven blev indsat en bestemmelse om, at hovedrevisors erklæring skal indhentes i disse sager.
ad ændringsforslaget til § 18.

Bestemmelsen i denne paragraf, hvorefter hovedrevisorerne udnævnes af kongen
efter indstilling af finansministeren, forelsås ændret, således at indstilling med hensyn til
udnævnelse og afskedigelse af hovedrevisorer afgives af finansministeren efter forud indhentet udtalelse fra statsregnskabsrådet.
Ud fra de almindelige synspunkter, som er fremført vedrørende ändringsförslaget
til § 14, kan kommissionen ikke anbefale den foreslåede ændring. Udover at henvise til de
almindelige betragtninger om betænkeligheden ved at inddrage statsrevisorerne i sådanne
afgørelser ønsker kommissionen at give udtryk for sine betænkeligheder ved at fastsætte
regler i en lov for chefstillingers besættelse. Forskrifter af denne art findes så vidt vides
heller ikke i vor lovgivning for noget andet embedsområde. Det er også mest naturligt,
at pågældende minister står frit med hensyn til fremgangsmåden i det enkelte tilfælde.
At hovedrevisorerne ved besættelsen af en ledig hovedrevisorstilling gennem henvendelse
til finansministeren — skriftlig eller mundtlig — gør denne bekendt med deres synspunkter
med hensyn til de i betragtning kommende emner, må anses for selvfølgeligt; de har jo
iøvrigt direkte referat til ministeren. Men efter hvad der er oplyst, er en sådan orientering
også overensstemmende med hidtidig praksis. Derimod synes det både uhensigtsmæssigt
og principielt uheldigt, om der forud for en sådan udnævnelse skulle finde en drøftelse sted
mellem ministeren og et kollegium, hvori såvel de af partipolitisk valg udgåede statsrevisorer som hovedrevisorerne foruden en under finansministeren sorterende embedsmand
(finanshovedbogholderen) har sæde. Ministeren må selv under sit fulde ansvar finde og
vælge den rette mand.
Kommissionen skal i anledning af det af hovedrevisorerne under de stedfundne
forhandlinger stærkt betonede ønske om, at hovedrevisorer så vidt muligt udpeges blandt
avancementsegnede tjenestemænd i hovedrevisoraterne udtale, at der i denne henseende
bør gælde de samme synspunkter, som iøvrigt følges i statens styrelser. Man kan derfor
meget vel støtte den betragtning, at det er af betydning for hovedrevisoraterne for at opnå
tilgang af kvalificeret personale og bevare dette, at der tages et vidtgående hensyn til det
forannævnte ønske, ligesom der selvsagt ved disse embedsbesættelser bør lægges vægt på
den særlige indsigt i revisionsmæssige spørgsmål, som tjenestemænd i hovedrevisoraterne
har opnået. På den anden side bør det ikke være udelukket at besætte de omhandlede
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stillinger med tjenestemænd udenfor hovedrevisoraterne, da det afgørende må være, at
disse betydningsfulde chefstillinger til enhver tid beklædes af de til hvervet bedst egnede
personer.
Under forhandlingen om dette spørgsmål har hovedrevisorerne rej st kritik mod den
i finansministeriet gældende ordning, hvorefter finansdepartementet varetager sekretariatsforretninger for finansministeren i spørgsmål, der vedrører hovedrevisoraterne. Der er fra
anden side peget på, at denne ordning er af rent praktisk natur og er uundværlig i et så
overordentligt omfattende ministerium som finansministeriet. Det er endvidere hævdet,
at dette ikke strider imod principperne for hovedrevisorernes uafhængighed af administrationen. Alle indstillinger fra hovedrevisorerne, f. eks. om udnævnelser og afskedigelser,
stiles af disse direkte til finansministeren, medens de skriftlige udfærdigelser besørges af
det som sekretariat for ministeren fungerende departement, der ligeledes tager sig af bebefordringen af bevillingssager, kongelige nådesbevisninger, fællesanliggender for hovedrevisoraterne, finansdepartementet, det statistiske departement m. v. Det fremhæves fra
samme side, at det er af betydning, at der er en vis ensartethed i behandlingen af sager af
homogen karakter fra forskellige ressortområder, der sorterer under samme minister, hvorfor
det ville være uheldigt og arbejdsmæssigt set urigtigt at ophæve den nugældende ordning for
hovedrevisoraternes vedkommende, så -meget mere som disse ikke har een, men fire — indbyrdes ligestillede — chefer, der tilmed har deres kontorer forskellige steder i byen og alle
udenfor centraladministrationens bygning.
Et flertal indenfor kommissionen (dennes medlemmer med undtagelse af Koed, Løn,
Andr. Møller og Wedell-Wedellsborg) kan give tilslutning til de her fremførte betragtninger
og finder det ikke tilstrækkeligt begrundet at foreslå den gældende sekretariatsordning
bragt til ophør.
Et mindretal indenfor kommissionen (Koed, Løn, Andr. Møller og Wedell-Wedellsborg) skal hertil bemærke følgende: Man er fuldt ud klar over, at praktiske hensyn gør det
nødvendigt, at departementet for finanserne i vidt omfang kommer til at fungere som sekretariat for ministeren også i forhold, der særlig vedrører finansministeriets afdelinger udenfor
finansdepartementet. Man er også helt enig i, at dettes stilling som central for lønningsspørgsmål og hensynet til, at der må følges ensartede retningslinier indenfor finansministeriet kan gøre det naturligt, at en række sager af generel karakter får deres behandling
i finansdepartementets afdelinger. Men når det specielt drejer sig om sager vedrørende besa^ttelse af stillinger og antagelse af personale indenfor hovedrevisoraterne, forekommer
det mindretallet, at sagen ligger anderledes. Det er oplyst, at hovedrevisors indstilling om
besættelse af og afskedigelse fra stillinger under ham stiles direkte til ministeren, og man
forstår dette således, at disse indstillinger også indgår direkte til ministeren, uden at der
fra departementets side gives sagen nogen behandling; men når ministerens resolution er
faldet, besørger departementet de skriftlige udfærdigelser. Det vil altså sige, at de udnævnelser og afskedigelser, som ministeren underskriver, fremtræder med paraf af en
af departementets tjenestemænd, ikke en af hovedrevisoratets. Det kan efter mindretallets
opfattelse ikke afvises, at dette hos hovedrevisoratets personale kan fremkalde det indtryk,
at også selve afgørelsen finder sted i departementet, eller at der i hvert fald er en nærliggende fare for, at dettes behandling ikke altid kun er rent formel, ekspeditionsmæssigt,
men at departementet også i givet tilfælde får en reel indflydelse på afgørelserne. Og at en
sådan opfattelse eller blot mistanke er uheldig for hovedrevisorernes autoritet og stilling
i det hele taget over for personalet, for hvis arbejde de har det fulde ansvar, synes ubestrideligt. Mindretallet ville derfor kunne tilråde, at den pågældende praksis ændres, således
at disse personalesager behandles helt og alene af hovedrevisoraterne selv uden at passere
departementet.
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Mindretallet finder anledning til at fremhæve, at professor Poul Andersen, der er
medlem af udvalg 4, i princippet har udtalt sin tilslutning til den af mindretallet hævdede
opfattelse.
ad ændringsforslaget til § 20.

Her foreslås de nuværende regler om decision, hvorefter sagen forelægges fagministeren af hovedrevisor i overværelse af en repræsentant for vedkommende styrelse,
ændret til, at sagen, inden ministeren afgiver decision, skal have været genstand for en
mundtlig forhandling mellem ministeren og statsrevisoratet.
Denne ændring må kommissionen ligeledes fraråde. Udover også her at henvise
til de almindelige synspunkter, som er nævnt ved omtalen af ændringsforslaget til § 14, skal
kommissionen udtale, at den nugældende regel efter kommissionens opfattelse fastlægger
fremgangsmåden ved afsigelsen af decisioner på en klar måde og i overensstemmelse med
det hovedprincip i revisionsordningen, der fastsætter, at hovedrevisor har direkte referat
til ministeren. Det er ligeledes i overensstemmelse med revisionsordningens grundsynspunkter, at statsrevisoratet efter decisionens afsigelse kan forlange sagen genoptaget.
Ved at opgive reglen om hovedrevisors mundtlige forelæggelse af sagen i overværelse af en
repræsentant for styrelsen og i stedet for kræve forudgående forhandling mellem ministeren
og statsrevisoratet, ændres decisionens karakter af en administrativ afgørelse, og bestemmelsen mister fuldstændig sin sammenhæng med revisionsordningens almindelige principper.
Efter de under forhandlingerne fremkomne udtalelser finder kommissionen anledning til at fremhæve, at det efter decisionsbestemmelsens affattelse må være en forudsætning, at svar på de af revisionen fremsatte antegnelser ikke udgår med ministerens underskrift, idet alle ministerafgørelser vedrørende af revisionen rejste spørgsmål af antegnelsesmæssig karakter bør træffes under iagttaglese af den i § 20 foreskrevne fremgangsmåde
for sagens forelæggelse. Det er oplyst overfor kommissionen, at dette hidtil ikke altid har
fundet sted. Man går ud fra, at de nævnte regler fremtidig bliver fulgt.
Det er endvidere under forhandlingerne oplyst, at adskillige af revisiones sager,
herunder også sager, hvori hovedrevisorerne i henhold til den heromhandlede paragraf
har anmodet om ministerens decision, er blevet trukket i langdrag, undertiden i flere år,
med den virkning, at de rejste spørgsmål helt eller delvis har mistet deres aktualitet.
Kommissionen skal i denne anledning stærkt fremhæve betydningen af, at hovedrevisoraternes antegnelser og forespørgsler straks gøres til genstand for behandling og besvarelse
af vedkommende styrelse.
ad ændringsforslaget til § 26.

Efter dette forslag skulle det direkte i loven fastslås, at statsregnskabsrådet har
adgang til at indhente oplysninger eller udtalelser fra fagministerierne.
Da rådet efter den nugældende lovtekst har adgang til at behandle ethvert spørgsmål, som skonnes at være af fælles interesse for medlemmerne af rådet ved udøvelsen af
deres hverv, er kommissionen egentlig af den opfattelse, at den foreslåede nye affattelse
af paragraffen ikke kan anses for nødvendig for at opnå det, som efter anmærkningerne
til ændringsforslaget tilsigtes. Da hovedrevisorerne imidlertid lægger vægt på, at statsregnskabsrådet som institution får den nævnte udtrykkelige hjemmel, som hovedrevisorerne
i forvejen har (i henhold til regnskabslovens § 12) og som også er givet statsrevisorerne ved
bestemmelser i loven om statsrevisionen, skal kommissionen ikke indvende noget imod,
at den foreslåede ændrede affattelse af § 26 søges gennemført.
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Bilag 2i.

STATSREGNSKABSRAADET.
København, den 4. November 1947.

Til Forvaltningskommissionen af 1946.

Efter at man i Statsregnskabsraadet er blevet gjort bekendt med, at Forvaltningskommissionen i et særligt Underudvalg har paabegyndt en Drøftelse af Spørgsmaal
i Forbindelse med Kontrollen med Statsforvaltningen, herunder den økonomiske Kontrol, der udøves af Statens Revisionsorganer, har Raadet optaget Spørgsmaalet om en
Ændring af den nugældende Revisionsordning til nærmere Overvejelse.
Som Resultat af Overvejelserne har Raadet udarbejdet hoslagte Forslag til Ændring af forskellige af Statsregnskabslovens Bestemmelser. Forslaget, der er nærmere motiveret i de vedlagte Bemærkninger til Forslaget, er i Overensstemmelse med Opfattelsen
hos den overvejende Del af Raadets Medlemmer udarbejdet ud fra det Synspunkt, at der
paa nuværende Tidspunkt ikke er tilstrækkelig Anledning til fra Raadets Side at fremkomme
med Forslag om grundlæggende Ændringer i den nugældende Revisionsordnings Struktur.
Derimod finder Raadet under Hensyn til de i de forløbne Aar indhøstede Erfaringer, at
der vil være Grund til ved Ændringer indenfor Rammerne af den nugældende Ordning,
navnlig forsaavidt angaar de Bestemmelser, der berører Hovedrevisorernes Udnævnelse
og Afskedigelse, Behandlingen af Sager, der forelægges Fagministeren til Decision og Samarbejdet mellem Hovedrevisorer og Statsrevisorer, at søge Princippet om Revisionens
Uafhængighed yderligere fæstnet samt skabe Mulighed for, at Statsrevisorerne paa et
tidligere Tidspunkt inddrages i Behandlingen af de ved Revisionen opstaaede vigtigere
Spørgsmaal.
Idet det tilføjes, at Raadet under sine Overvejelser har været inde paa Tanken
om en videregaaende Ændring, hvorefter Revisionens Myndighed henlægges til Rigsdagen
eller til et særligt Raad, bestaaende af Repræsentanter for Rigsdagen, Hovedrevisoraterne
og Finansministeriet, men at kun et enkelt af Raadets Medlemmer blandt Statsrevisorerne
er gaaet ind for en Nyordning efter dette Princip, skal man anmode om, at Raadet maa
blive holdt underrettet om, hvad der videre paaserer i Sagen.
A. M. Hansen.
Brcdsdorff.
Sekr.
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Bilag 22.
Kobenhavn, den 4. November 1947.

Forslag til Ændring af Lov Nr. 77 af 31. Marts 1926 om Statens Regnskabsvæsen
og Revision, jfr. Statsregnskabsraadets Skrivelse af 4. November 1947.
ad § 8.
I 2. Stk., 1. Pkt. indføjes efter „Fagministeriet": ..og efter indhentet Erklæring
fra den i § 15 nævnte Hovedrevisor". . . .
ad § 12.
I 2. Linie indføjes efter „meddelt": „uden ugrundet Ophold".
ad § 14.
2. Punktum affattes saaledes:
..Bestemmelsen herom træffes efter Samraad mellem Finansministeren og vedkommende Fagminister efter indhentet Erklæring fra den i § 15 nævnte Hovedrevisor og
kræver Statsrevisoratets Samtykke".
ad § 18.
1. Stk. affattes saaledes:
..Hovedrevisorerne udnævnes og afskediges af Kongen. Finansministeren afgiver
Indstilling herom efter forud indhentet Udtalelse fra det i § 25 nævnte Statsregnskabsraad".
ad § 20.
1. Stk. affattes saaledes:
„Udsættelser, hvortil den i § 15 nævnte Revision giver Anledning, rettes til paagældende Centralstyrelse, som er pligtig til uden ugrundet Ophold at besvare Udsættelserne. Decision afgives af vedkommende Fagminister, efter at Sagen har været Genstand
for mundtlig Forhandling mellem Ministeren og Statsrevisoratet".
ad § 26.
Paragraffen affattes saaledes:
,.I Statsregnskabsraadet behandles foruden Spørgsmaal, der forelægges Raadet i
Medfør af Bestemmelserne i §§ 8, 18 og 23, Spørgsmaal, der vedrører Statens Regnskaber
og Revisionsvæsen eller dens Økonomi, herunder Spørgsmaal, der tilsigter at opnaa en
ensartet Fremgangsmaade ved Revisionen, eller som iøvrigt skønnes at være af Betydning
for Medlemmerne ved Udøvelsen af deres Hverv. Raadet kan til Brug herved indhente
Oplysninger eller Udtalelser fra Fagministerierne."
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Bilag 23.
København, den 4. November 1947.

Bemærkninger til Forslag til Ændring af Lov Nr. 77 af 31. Marts 1926 om Statens
Regnskabsvæsen og Revision, jfr. Statsregnskabsraadets Skrivelse
af 4. November 1947.
ad § 8.
Efter hidtidig Praksis indhentes i de fleste Tilfælde Udtalelse fra vedkommende
Hovedrevisor, forinden Regler af den i § 8, 2. Stk. omhandlede Art bliver gennemført.
Da det imidlertid maa tillægges Betydning, at denne Praksis bliver fulgt i alle Tilfælde,
finder man det rimeligt, at en Bestemmelse herom optages i Loven.
ad § 12.
Da det i Praksis har vist sig, at adskillige af Revisionens Sager fra Administrationens Side trækkes unødigt i Langdrag, har man fundet det paakrævet, at der tilvejebringes bedre Adgang til at faa Sagernes Behandling afsluttet, jfr. ogsaa Forslaget ad
§ 20, 1. Stk. løvrigt vil der efter den foreslaaede Ændring ad § 26 blive givet Statsregnskabsraadet Myndighed til i saadanne Tilfælde at indhente en Udtalelse fra Fagministesteriet om Sagens Gennemførelse.
ad § 14.
Da de gældende Bestemmelser i Lov af 4. April 1928 om Revisionen af Statsregnskabet synes at forudsætte Statsrevisorernes Medvirken ved Afgørelsen af Spørgsmaal
om Henlæggelse af Regnskabsomraader til Revision ved Centralstyrelsens Foranstaltning, foreslaas det, at de i § 14 nævnte Afgørelser kun kan træffes med Statsrevisoratets
Samtykke.
Ud fra de almindelige Principper i den nugældende Revisionsordning maa det
endvidere anses for rigtigst, at Regnskabsomraader ikke kan unddrages Hovedrevisoraternes Revision, uden at Hovedrevisorerne paa Forhaand har haft Lejlighed til at udtale
sig, hvorfor en Regel herom foreslaas indføjet.
Ved den foreslaaede Ændring tages ikke Stilling til Spørgsmaalet om Henlæggelse
til Hovedrevisoraternes Revision af Regnskaber, der paa det givne Tidspunkt ved Centralstyrelsens Foranstaltning, idet man har forudsat, at baade Statsregnskabsraadet i
Henhold til Bestemmelsen i § 26 og Statsrevisorerne i Medfør af Bestemmelserne i Lov
om Revisioner af Statsregnskabet har Beføjelse til over for Finansministeren og vedkommende Fagminister at rejse Spørgsmaal om Overførelse af Regnskabsomraader til Hovedrevisoraternes Revision.
ad § 18.
For at understrege den Betydning, som det baade fra den parlamentariske Revisions og Hovedrevisoraternes Side maa tillægges, at Hovedrevisorstillingerne besættes
paa en Maade, der ikke berører Hovedrevisoraternes Selvstændighed og Uafhængighed
af Administrationen, foreslaas det, at der forud for Afgivelsen af Indstillinger med Hensyn
til Ansættelse og Afskedigelse af Hovedrevisorer skal indhentes en Udtalelse fra Statsregnskabsraadet.
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Ud fra samme lensyn < i Overensstemmelse med den nugældende Bestemmelse
om, at Hovedrevisorei 3 staar middelbart under Finansministeren, maa man finde det
paakrævet, at den gælaende ad} tnistrative Ordning, hvorefter Departementet for Finansvæsenet fungerer som „Sekretai <tsdepartement" ved Forelæggelsen for Finansministeren
af Hovedrevisoraternes Person esager, ændres, saaledes at Hovedrevisorernes Indstillinger i disse Sager i Lighed me(r,*hvad der er Tilfældet for Skattedepartementet og Tolddepartementet forelægges Finansministeren direkte til Eesolution. Man har imidlertid
ikke fundet Anledning til at optage en dertil sigtende Bestemmelse i Ændringsforslaget,
idet man maa antage, at den omhandlede Fremgangsmaade ved Forelæggelsen af Hovedrevisorernes Indstillinger kan gennemføres administrativt.
ad § 20.
Bestemmelsen i § 20, der fastlægger Fremgangsmaaden ved Decisionssagers Behandling, er hidtil blevet praktiseret paa en Maade, der ud fra revisions- og kontrolma\ssige Synspunkter ikke kan anses for tilfredsstillende. Der kan herved henvises til, at den
foreskrevne Fremgangsmaade, hvorefter Sagen forelægges Ministeren af Hovedrevisor i
Overværelse af en Repræsentant for paagældende Styrelse, ikke altid overholdes, og at
Sager i visse Tilfælde har henstaaet til Decision i flere Aar, skønt betydelige revisionsmæssige Interesser har knyttet sig til Afgørelsen. Heri ligger utvivlsomt en Svækkelse af
Revisionens Stilling og derigennem af den almindelige Kontrol med Administrationen.
Af Hensyn til Decisionssagernes Betydning og for at give Statsrevisorerne, der paa
et senere Tidspunkt skal træffe Afgørelse om Sagens eventuelle Genoptagelse, Mulighed
for at fremsætte deres Synspunkter, inden Decisionen afgives, foreslaas det, at den nugældende Bestemmelse om Forelæggelse af Sagen ved mundtlig Forhandling mellem Fagminister og Hovedrevisor erstattes med en Bestemmelse om, at der, forinden Decisionen
afsiges, skal finde mundtlig Forhandling Sted mellem Ministeren og Statsrevisoratet.
ad § 26.
Den nugældende Formulering af § 26, hvorefter der i Statsregnskabsraadet behandles saadanne Spørgsmaal, der tilsigter at opnaa en ensartet Fremgangsmaade ved Revisionen eller som skønnes at være af fælles Interesse for Medlemmerne ved Udøvelsen
af deres Hverv, indeholder en Begrænsning af Raadets Kompetence til i det væsentlige
at omfatte Spørgsmaal, der knytter sig til Opnaaelsen af det nødvendige interne Samarbejde mellem de forskellige Revisionsorganer, d. v. s. Spørgsmaal af mere formel Karakter.
Imidlertid har Raadet i Praksis i vid Udstrækning beskæftiget sig med Spørgsmaal, der
falder udenfor Rammerne af den nævnte Formulering, og da det maa anses for ønskeligt,
at Raadets Virksomhed paa dette Felt yderligere udbygges, vil man finde det naturligt,
at § 26 affattes saaledes, at den ogsaa formelt kommer til at indeholde den nødvendige
Beføjelse for Raadet til at søge Spørgsmaal af den omhandlede Art løst.
Med Henblik paa Tilfælde, hvor Hovedrevisoraterne ikke har været i Stand til
at fremskaffe det fornødne Materiale til Afslutning af saadanne Sager, hvis Fremmelse
Raadet finder paakrævet, finder man endvidere, at der bør tillægges Raadet Beføjelse til
at indhente Oplysninger eller Udtalelser fra Fagministerierne.
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VI. Betænkning vedrørende elektricitetsrådets tilsynsarbejde.
Arbejdsudvalget vedrørende decentralisationsspørgsmål for de områder, for hvilke
der ikke er nedsat særlige udvalg (arbejdsudvalg V, hvis sammensætning fremgår af kommissionens 3. betænkning side 50), har fortsat gennemgangen af de under ministeriet for
offentlige arbejder hørende institutioner og styrelser m. m. og herunder beskæftiget sig
med elektricitetsrådets tilsynsarbejde m. v. Kommissionen skal på grundlag af den af
arbejdsudvalget afgivne beretning fremsætte følgende udtalelse:
Ifølge lov om elektriske stærkstrømsanlæg nr. 169 af 11. maj 1935, jfr. lov nr.
105 af 20. marts 1940, varetager det i loven omhandlede elektricitetsråd på ministeriet
for offentlige arbejders vegne kontrollen og tilsynet med overholdelsen af de i loven eller
med hjemmel i denne givne bestemmelser vedrørende anlæg, udførelse og drift af elektriske stærkstrømsanlæg. Rådet består af en af kongen udnævnt formand og 13 medlemmer,
der beskikkes af ministeren for offentlige arbejder, og til dette er knyttet et kontor med
sædvanligt kontorpersonale og et antal ingeniører. 2 af disse fungerer som rejseingeniører
og besørger det løbende tilsynsarbejde, idet dog tilsynet for så vidt angår København
og omegn, herunder Nordsjælland, besørges fra kontoret. Kontrollen med anlægsarbejder
og andre større arbejder gennemføres på anden måde, som regel gennem en kombination
af arbejdet på kontoret med tilsyn og forhandling på stedet.
Man har forespurgt danske elektricitetsværkers forening og foreningen af
elektricitetsværksbestyrere i Danmark, hvorvidt der fra disse foreningers side haves
ønsker om større decentralisation og mere enkel forretningsgang. Dette spørgsmål er i
begge tilfælde besvaret benægtende, og det er tilføjet, at elektricitetsrådet arbejder hurtigt
og med en praktisk og enkel forretningsgang.
Under drøftelserne af sagen er det yderligere oplyst, at man fra kommunal
side er fuldt ud tilfreds med rådets arbejdsmetode. Det er herunder anført, at alle
større spørgsmål, navnlig af teknisk art, som regel ordnes gennem en forhandling på stedet
mellem repræsentanter for rådet og de lokale repræsentanter. Man undgår på denne måde
en mængde korresponcance og får en hurtig afgørelse af sagerne.
Indenfor kommissionen er der herefter enighed om, at der ikke er anledning til at
beskæftige sig med elektricitetsrådets tilsynsarbejde.

VII. Kommissionens udtalelser vedrørende de i nærværende betænkning
vedføjede indstillinger m. v.
1) Ad indstilling nr. VII fra det under 14. april 1947 nedsatte udvalg vedrørende rigspolitiets forhold, (jfr. bilag 24).
Kommissionens flertal (kommissionens medlemmer undtagen Seidenfaden) kan
tiltræde den foreliggende udvalgsindstilling, idet man dog har ønsket at understrege;,
at den af udvalgets flertal foreslåede ændring i politiets øverste ledelse ikke må medmedføre nogen indskrænkning i politidirektørens og politimestrenes selvstændige
ledelse af kredsenes politi og ansvaret for udførelsen af det politiet påhvilede arbejde,
således som dette er hjemlet i retsplejelovens § 114, stk. 1. Med hensyn til de stedlige
politimyndigheders kompetence iøvrigt henvises til kommissionens 3. betænkning
side 88 90 og 204—44.
Et mindretal (Seidenfaden) ønsker til afsnittet om politiets överste ledelse at udtale, at mindretallet i det væsentlige kan slutte sig til den af udvalgets mindretal (rigspolitichef Begtrup-Hansen) afgivne udtalelse med følgende bemærkninger:
Mindretallet opfatter flertallets stilling således, at dette kun opstiller to muligheder
for den fremtidige ordning: et direktorat (eller generaldirektorat) - hvis chef foreslås
benævnt: rigspolitichefen — eller bibeholdelse af den nuværende ordning med visse
ændringer. Hvis regeringen følger flertallets indstilling, kræver dette ændringer i retsplejeloven, og mindretallet forudsætter da, at den nærmere udformning heraf må forberedes i en kommission eller et udvalg med repræsentanter for justisministeriet og politiet.
Idet mindretallet som anført i det væsentligste kan slutte sig til rigspolitichefens
indstilling i udvalget, ønsker man dog at tilføje, at man ved en fremtidig omlægning af
rigspolitichefens embede kunne tænke sig, at ledelsen af dennes økonomiske afdeling
ved indtræfTende ledighed i stillingen forsynedes med en departementalt uddannet mand
fra ministeriet, men selvfølgelig som nu underlagt rigspolitichefens overledelse.
Samme mindretal finder, at der må tillægges de af rigspolitichefen i udvalget
fremsatte betænkeligheder ved en reduktion af den nuværende normering af politistyrken
en betydelig vægt.
Omend mindretallet forsåvidt kan slutte sig til udvalgets enstemmige indstilling
om en „fredsstyrke'" på 5000 mand i ordenspolitiet, må mindretallet dog nære betænkelighed ved allerede nu at skride til en så betydelig nedsættelse af normeringen som foreslået af flertallet og skal i så henseende navnlig pege på:
1) Den — navnlig efter militærets fjernelse fra den egentlige grænsebevogtning
(patruljering) — formentlig ganske utilstrækkelige grænsebevogtning ved grænsegendarmeriet og politiet, hvilket sidstnævnte for tiden kun udgør ca. 90 mand. En effektiv
grænsebevogtning ved politiet må kræve en væsentlig større styrke.
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2) Stigningen i de alvorlige forbrydelsers antal gør en stærk patruljering — navnlig ved nattetid — af såvel ordens- som kriminalpoliti påkrævet.
3) Det er mindretallets erfaring, at befolkningens behov for politiets hjælp og
vejledning stadig vokser.
4) Det er formentlig nødvendigt — i hvert fald i en årrække fremefter — at opretholde en rigeligere reservestyrke end af flertallet foreslået.
5) De nuværende som kriminalbetjente konstituerede ordenspolitibetjente bør
bevares også udover 1. april 1949 og efterhånden „aftrappes" ved ledighed i kriminalpolitiet.
Sluttelig ønsker mindretallet at pege på den meget uheldige standsning i avancementsstillingernes besættelse, som en reduktion af ordenspolitiets nuværende normering
kan fremkalde.
2) Ad indstilling af 15. oktober 1948 fra forvaltningsnævnet på grundlag af rapport
angående byggenævnet. (Bilag 25).
Kommissionen kan tiltræde forvaltningsnævnets indstilling.
3) Ad indstilling af 5. marts 1948 fra forvaltningsnævnet angående finanshovedkassens
forhold. (Bilag 26).
Kommissionen kan tiltræde forvaltningsnævnets indstilling.
4) Ad indstilling af 8. marts 1948 fra forvaltningsnævnet angående luftfartsvæsenet.
(Bilag 27).
Kommissionen kan tiltræde forvaltningsnævnets indstilling.
5) Ad meddelelse af 19. oktober 1948 fra forvaltningsnævnet angående kontrol med måleog vejeredskaber. (Bilag 28).
Kommissionen har taget forvaltningsnævnets meddelelse til efterretning.
6) Ad meddelelse fra forvaltningsnævnet af 18. november 1948 angående justitsministeriets motorsagkyndiges kontor i København. (Bilag 29).
Kommissionen har taget forvaltningsnævnets meddelelse til efterretning;.
7) Ad indstilling af 22. december 1948 fra forvaltningsnævnet angående den administrative høringspraksis. (Bilag 30).
Kommissionen kan tiltræde forvaltningsnævnets indstilling.
København, den 29. december 1948.
M. J. Clausen.

Jens Jensen.

K. H. Kofoed,

J. Løn.

Niels Johnsen.
Andreas Møller.

Holger Koed.
Hans Nielsen.

Formand.

J. Pinholt.

Aage Seidenfaden.
Viggo Villadsen,

P. Chr. v. Stemann.

P. Villadsen.

Wedell Wedellsborg.

Næstformand.

Thorsen,
Sekr.
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Bilag 24.

Indstilling nr. VII fra det under 14. april 1947 nedsatte udvalg
vedrørende rigspolitiets forhold.
I. Politiets øverste ledelse.
Det har indenfor udvalget været overdraget et arbejdsudvalg, bestående af landsdommer Hilbert, rigspolitichef Begtrup-Hansen og kontorchef Erik Andersen at undersøge
og fremkomme med en indstilling vedrørende spørgsmålet om en eventuel omdannelse af
politiets øverste ledelse.
På grundlag af et memorandum fra dette Arbejdsudvalg afgiver politiudvalget
efterfølgende indstilling.
I den redegørelse, som landsdommer Hilbert har afgivet til politiudvalget, efter
at han på dettes vegne havde foretaget en gennemgang af rigspolitichefembedets forhold,
er der peget på, at der i et ikke ringe omfang hos rigspolitichefen og i justitsministeriet
finder en dobbeltbehandling sted af sager. Hertil kommer, at justitsministeriet savner
samling på politivæsenets økonomiske administration, idet budgettet spalter sig ud i tre
områder.
a. Kigspolitichefembedet, som omfatter selve embedets regnskaber samt visse udgifter
vedrørende politikredsene (lønninger til politipersonalet, visse udrustnings- og kontorholdsudgifter m. v.),
b. Københavns politi, som aflægger særligt regnskab, samt
c. politikredsene udenfor København.
Justitsministeriet, som endeligt udarbejder forslagene til finans- og tillægsbevillingslove for politivæsenet, mangler endvidere føling med politiets økonomiske administration. Det er derfor fundet naturligt at overveje de muligheder, som frembyder
sig, for at koordinere justitsministeriets og rigspolitichefembedets virksomhed eller på
anden måde råde bod på de foran nævnte praktiske ulemper. Det bemærkes, at der indenfor
arbejdsudvalget på uformel måde har fundet drøftelser sted med foreningen af politimestre
i Danmark og politiorganisationerne (dansk politiforbund og dansk kriminalpolitiforening) om disses syn på de nævnte forhold; herom henvises til den i nærværende betænkning in fine optagne redegørelse.
Spørgsmålet om organisationen af politiets ledelse har tidligere været behandlet i en
ved justitsministeriets skrivelse af 19. juni 1925 nedsat kommission til overvejelse af, hvorvidt der var grund til at ændre den bestående ordning af landets politi, samt af et af justitsministeriet den 18. juni 1931 nedsat udvalg angående et udvidet samarbejde mellem
politikredsene.
Flertallet i kommissionen af 1925 foreslog, at man fra det hidtidige kommunale
ordenspoliti gik over til et enhedspoliti under staten, således som senere sket fra den 1. april
1938. I spørgsmålet om, på hvilken måde ledelsen af et enhedspoliti bedst kunne konstra-
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Will. E. Nielsen) og et mindretal (Bilfeldt, H. P. Hansen og Kiørboe). Flertallet gik ind for,
at politiet underlagdes en generaldirektør for politiet umiddelbart under justitsministeren,
principialt med stilling nærmest som generaldirektørerne under finansministeriet og ministeriet for offentlige arbejder, d. v. s. med direkte referat til justitsministeren og ret til —
dog med rekurs til ministeren —• i eget navn at afgøre alle sager, der ikke særlig var undtaget. Subsidiært kunne flertallet dog tiltræde den senere gennemførte ordning, hvorefter
politiets chef indordnedes under justitsministeriet på tilsvarende måde som hidtil statspolitichefen, d. v. s. således at han ikke havde direkte referat til ministeren. Mindretallet
fandt derimod, at politiets ledelse burde henlægges umiddelbart under justitsministeriet
uden egentlig centralledelse, således at politimestrenes selvstændighed udvidedes, jfr. i det
hele den som underbilag 1 vedføjede ekstrakt af den afkommissionen afgivne betænkning.
I udvalget af 1931, der iøvrigt beskæftigede sig med samarbejdet mellem politikredsene, kom et mindretal ind på spørgsmålet om en omdannelse af politiets øverste
ledelse, idet det udtaltes, at et bedre resultat ville opnås, dersom embedet som chef for
statspolitiet omordnedes til et direktorat i justitsministeriet, hvorunder alle sager vedrørende
politiet henlagdes, med direkte referat til ministeren. Efter forholdets og politiets arbejdes
natur måtte et politidirektorat efter mindretallets opfattelse forekomme mindst lige så påkrævet som de bestående direktorater for fængselsvæsenet, sindssygevæsenet, toldvæsenet,
post- og telegrafvæsenet, statsbanerne m. m. og ville betyde en forenkling og besparelse.
Mindretallet undlod dog efter henstilling fra udvalgsformanden at fremkomme med positive
forslag herom, jfr. den som underbilag 2 vedføjede ekstraktafskrift af udvalgsbetænkningen.
De muligheder, der findes for en stærkere samling af politiets ledelse, er efter nærværende udvalgs mening følgende:
1) Rigspolitichefens og justitsministeriets funktioner forenes under et „departement
for politivæsen". Dette måtte organiseres i 2 afdelinger, den ene administrativ, den anden
eksekutiv. Det måtte være en forudsætning, at personalet i departementet blev en passende blanding af politifolk og departementalt uddannede tjenestemænd. I den eksekutive
afdeling, hvis leder burde have politimæssig uddannelse, måtte formentlig det meste af
personalet være politifolk. På den anden side måtte der ogsaa i den administrative afdeling,
som skulle beskæftige sig med regnskabs- og bevillingsspørgsmål (herunder også politibygninger, kontorhold og udrustning), normeringssager m. v., være den nødvendige saglige
bistand af polititjenestemænd. Hele departementet (inclusive departementschefen) måtte
så vidt muligt have lokaler samlet, således at en nøje samvirken kunne opnås. Den eksekutive afdeling måtte naturligvis — ligesom i øjeblikket rigspolitichef embedet — have
døgnvagt af hensyn til udrykningstjeneste m. v., og lederen måtte have en meget vid beføjelse til at handle selvstændigt (uden forelæggelse for departementschefen).
Under et departement kunne der formentlig også være tale om at søge anklagemyndigheden henlagt som en særlig afdeling på grund af dennes nære forbindelse med
politivæsenet.
Som fordele, der — udover afskaffelsen af dobbeltbehandling — ville opnås ved en
ordning som foran skitseret, kan fremhæves, at regnskabs- og bevillingsvæsenet for hele
politiet ville blive samlet på eet sted, hvilket ville lette udarbejdelsen af budgettet for
politivæsenet. Endvidere ville personalet i den administrative afdeling kunne opnå føling
med politiets udgifter og arbejde og derigennem et bedre grundlag for at vurdere forslag
om nye bevillinger m. v.
2) Der oprettes et direktorat for politivæsenet i lighed med bl. a. generaldirektoraterne
under ministeriet for offentlige arbejder, således at chefen har direkte referat til ministeren,
ID
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jfr. herved de foran omtalte betænkninger fra kommissionen af 1925 og udvalget af 1931.
Under en sådan ordning vil anklagemyndigheden ikke kunne inddrages under politiets
centrale administration. Der måtte for politivæsenet etableres en administrativ og en eksekutiv afdeling, som under 1) nævnt. Det måtte være en forudsætning, at der fra justitsministeriet overførtes et passende antal departementalt uddannede tjenestemænd til behandling af budget, bevillingsspørgsmål m. v., bl. a. under hensyn til, at man til det omhandlede direktorat (generaldirektoratet) vil henlægge foruden de under rigspolitichef embedet hørende funktioner de opgaver indenfor rigspolitiet, som nu behandles departementalt i justitsministeriet.
3) Den yiuværende ordning bevares. Det måtte i så fald være en forudsætning, at
man bemyndigede rigspolitichefen til endeligt af afgøre flere sager end nu, således at administrativ dobbeltbehandling af sagerne indskrænkes så meget som muligt. Ved en sådan
ordning måtte imidlertid i alle tilfælde justitsministeriets behandling af spørgsmål om bevillinger, personaleordninger etc. bibeholdes.
Ved behandlingen af de her nævnte muligheder har udvalget delt sig i et flertal
(Erik Andersen, Hugo Engmann, Hubert, K. H. Kofoed, Andr. Møller, V. Villadsen)
og et mindretal (Begtrup-Hansen).
Flertallet ønsker at udtale følgende:
Efter at der nu er forløbet en halv snes år siden enhedspolitiets ikrafttræden,
synes det naturligt på grundlag af de i disse år indhøstede erfaringer at foretage en kritisk
vurdering af den gældende ordning med henblik på gennemførelse af eventuelle ændringer;
spørgsmålet herom blev allerede rejst under besættelsen, men man fandt den gang ikke tidspunktet hensigtsmæssigt. Det skal ganske vist indrømmes, at forholdene ikke mindst
for politiets vedkommende har været unormale i en væsentlig del af den periode, i hvilken
enhedspolitiet har bestået, men dels kan man også i uroprægede tider indhøste erfaringer,
som har almindelig interesse, dels er de problemer, som politiudvalget i den her omhandlede
forbindelse har taget op til overvejelse, nemlig forenkling af de administrative funktionel",
i hvert fald i det væsentlige uafhængige af, om der har været ekstraordinære opgaver at
løse eller ej. Man skal iøvrigt tilføje, at dersom forvaltningskommissionen ikke skal beskæftige sig med styrelser, hvis forhold har været af ekstraordinær karakter i tiden siden
den sidste verdenskrigs udbrud, vil dens arbejde blive så begrænset, at forudsætningen
for dens nedsættelse ikke kan siges at være til stede.
Det er flertallets opfattelse, at dersom den nuværende ordning, hvorefter den overordnede administrative og politimæssige ledelse henhører dels under justitsministeriets
departement, dels under rigspolitichefembedet, opretholdes, bør der som foran antydet
til selvstændig behandling og endelig afgørelse i rigspolitichefembedet henlægges en del
sager, som nu af rigspolitichefen forelægges justitsministeriet. Det ville selvfølgelig
begrænse antallet af de sager, i hvilke der nu finder dobbeltbehandling sted, en del, men
man må dog samtidig gøre opmærksom på, at såfremt rigspolitichefembedet bibeholdes
principielt uændret som en justitsministeriet underlagt institution (omend som nævnt med
udvidede beføjelse på visse punkter), vil det være uundgåeligt, at der fortsat forelægges
justitsministeriet et ikke ubetydeligt antal sager, først og fremmest sådanne, der vedrører
fastsættelsen af politiets bevillinger og fastlæggelsen af normeringerne, eller som indirekte
får virkning på bevilling og normering. De herhenhørende sager må fremkomme fra justitsministeriet med ministeren som ansvarlig overfor rigsdagen. Derudover må imidlertid
en lang række sager af principiel karakter forelægges justitsministeriet, særlig sådanne,
som efter deres karakter kræver forelæggelse for finansministeriet, eventuelt lønningsrådet,
f. eks. spørgsmål om fravigelse af de generelle regler for beregning af anciennitet i henhold
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til lønning eller pension, regulativer for særlige ydelser, tjenestetidsregler etc. Det må derfor
forudses, at dobbeltbehandling i stort omfang ikke vil kunne undgås, og dette vil ikke mindst
være tilfældet på områder, som er af central betydning indenfor politiets administration.
Det bemærkes i denne forbindelse, at der under drøftelserne med organisationerne har
været udkastet den tanke, at man også på disse områder skulle kunne undgå den departementale behandling og fyldestgøre kravet om, at justitsministeren må stå som den for
sådanne indstillinger ansvarlige, ved at disse sager af rigspolitichefen blev forelagt direkte
for justitsministeren, altså en delvis etablering af den under 2) nævnte ordning (direktoratsordningen). Overfor denne betragtning må det fremhæves, at en realitetsbehandling af
sådanne sager i justitsministeriet ikke kan undgås, når det iøvrigt er justitsministeriet,
der skal behandle spørgsmål af almindelig administrativ og finansiel karakter for politiets
område, idet rigspolitichefembedets stilling til disse problemer da stadig vil blive noget ensidigt præget af rent politimæssige hensyn — tildels også som følge af den bestående nære
kontakt mellem embedet og organisationerne og den påvirkning, som derigennem kan øves
overfor embedet. Navnlig må det befrygtes, at de almindelige hensyn til statsforvaltningens
økonomi og til fastholdelsen af en på centrale områder fælles linie i administrationen af
de forskellige tjenestemandsgruppers forhold ikke vil få den plads i rigspolitichefembedets
overvejelser, som disse vigtige hensyn kræver.
Det vil ikke være tilstrækkeligt heroverfor at henvise til, at disse hensyn må kunne
varetages af finansministeriet uden justitsministeriets medvirken, idet det vil være indlysende, at finansministeriet, som er helt uden kontakt med det daglige politiarbejde,
savner forudsætningerne for en kritisk vurdering af de direkte fra rigspoliti chef embedet
— eventuelt efter forelæggelse for justitsministeren —• modtagne indstillinger og derfor
heller ikke ville være i stand til at foretage en afvejning af de politimæssige interessser
med de tidligere nævnte hensyn af almindelig økonomisk, administrativ art. Denne
mangel afhjælpes under den nuværende ordning i nogen grad ved, at sagerne i justitsministeriet undergives en departemental behandling, som overfor finansministeriet er garanti
mod en ensidig varetagelse af rent politimæssige hensyn. Flertallet erkender imidlertid,
at den nuværende ordning netop paa dette punkt rummer den svaghed, at ogsaa justitsministeriets embedsmænd har såvel det daglige eksekutive politiarbejde som den daglige
administration af politiets forhold på for lang afstand og derfor savner den kontakt med
disse forhold, som er en forudsætning for en selvstændig stillingtagen —• også ud fra en
vurdering af politimæssige interesser —• til de forslag, som fremkommer fra rigspolitichefembedet. Den nuværende ordning er derfor efter flertallets opfattelse utilfredsstillende,
dels fordi dobbeltbehandling i stort omfang vil være uundgåeligt, dels fordi behandlingen
i hver af de to instanser lider af mangler, forsåvidt angår rigspolitichefembedet som følge
af tilbøjelighed til en for ensidig politimæssig indstilling til problemerne , og forsaavidt
angår justitsministeriet på grund af for ringe direkte kontakt med politiets arbejde og dets
interne administration.
En rationel og tilfredsstillende løsning kan efter flertallets opfattelse alene naas ved
at samle justitsministeriets og rigspolitichefens funktioner i en fælles styrelse direkte under
justitsministeren, det vil sige ved at organisere politiets øverste ledelse som et departement
eller et direktorat (generaldirektoratet), hvis chef har direkte referat til ministeren.
Efter de almindelige synspunkter, der har været hævdede af forvaltningskommissionen i spørgsmål, hvor der har været tale om at vælge mellem de to alternativer: departement eller direktorat (generaldirektoratet), hvilke synspunkter iøvrigt svarer til de
kriterier, som også tidligere indenfor dansk administration har været bestemmende ved
tilsvarende spørgsmåls afgørelse, må man foretrække direktoratsordningen fremfor den
departementale. Efter disse synspunkter vil nemlig et centralstyre være at indrette som
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departement, når de hertil henlagte opgaver væsentligst er af almindelig, administrativ,
juridisk og politisk præget karakter, medens man vælger formen direktorat (generaldirektorat), dersom den overvejende del af funktionerne er af teknisk art. Som særlig karakteristiske eksempler skal her nævnes de to generaldirektorater for statsbanerne samt postog telegrafvæsenet. For disses vedkommende er beføjelserne og den administrative organisation fastsat gennem særlige lovbestemmelser, nemlig forsåvidt angår statsbanerne
i lov nr. 40 af 25. februar 1925 og for post- og telegrafvæsenet i lov nr. 110 af 30. maj 1927.
I sidstnævnte lovs § 1 hedder det:
„Det danske post- og telegrafvæsen styres af en generaldirektør, der har den øverste
ledelse såvel af etatens drift som af nyanlæg.
Generaldirektøren står som departementschef umiddelbart under ministeren for
offentlige arbejder."
§ 1 i statsbanernes organisationslov er affattet på tilsvarende måde.
I henhold til disse lovbestemmelser træffer generaldirektøren på eget ansvar afgørelser i alle interne spørgsmål, underskriver ordrer eller cirkulærer etc. (forsåvidt sagerne
ikke som følge af deres karakter er henlagt til afgørelse af de under generaldirektøren
sorterende embedsmænd), medens de principielle spørgsmål og iøvrigt sådanne, som efter
sagernes art skal viderebefordres til finansministeriet eller bevillingsmyndigheden, af
generaldirektøren direkte forelægges ministeren.
Ordningen af de administrative beføjelser i de direktorater i statsadministrationen,
hvor chefen (direktøren) i henhold til lov har direkte referat til ministeren (fængselsdirektoratet, direktoratet- for sindssygehospitalerne etc.) er principielt af tilsvarende beskaffenhed. Når man ikke her har anvendt betegnelsen generaldirektoratet og generaldirektør,
skyldes det hovedsagelig, at man ikke har skønnet, at det administrative område var stort
nok til at svare til de tre eksisterende generaldirektorater (foruden de to forannævnte
generaldirektoratet for toldvæsenet).
Hvorvidt centralstyret for politiet bør betegnes generaldirektorat eller direktorat,
beror altså på en skønsmæssig vurdering, og flertallet tillægger det ikke afgørende betydning, hvilket alternativ der vælges. Man er nærmest stemt for at vælge direktoratsbetegnelsen, men vil i så fald, bl. a. for ikke at ændre betegnelsen for lederen af Københavns
politi, der jo benævnes „politidirektør", foreslå, at chefen for det samlede politidirektorat
benævnes „rigspolitichef". Det afgørende er, at man organiserer ledelsen af politiet således,
at de funktioner og beføjelser, som hidtil har været henlagt dels til justitsministeriets
departement, dels til rigspolitichefembedet, samles under een chef, rigspolitichefen eller
generaldirektøren for rigspolitiet med direkte referat til justitsministeren.
Flertallet anser sig ikke for kompetent til at stille forslag angående alle enkeltheder vedrørende opbygningen af et centralstyre af den foran skitserede karakter. Man
går ud fra, at dersom regeringen giver tanken sin principielle tilslutning, vil det blive overdraget reprøsentanter særlig for justitsministeriet og politiet nærmere at udforme denne,
bl. a. med hensyn til normeringen og placeringen af de enkelte tjenestemandsstillinger.
Man vil dog give udtryk for, at man anser det for rigtigt, at der under rigspolitichefen(generaldirektøren) ansættes to afdelingschefer, der bliver sideordnede, nemlig en politichef
og en administrationschef. Politichefen skal virke som den daglige og i forhold til direktoratets chef meget selvstændige leder af det eksekutive politiarbejde; hans opgaver og
funktioner bliver noget lignende som rigspolitichefens under den nuværende ordning,
naturligvis med den begrænsning, som oprettelsen af en sideordnet administrationschefstilling vil medføre. Administrationschefen skal som opgave have budgetspørgsmål,
regnskabsvæsen, udrustning og alle spørgsmål af økonomisk art. Det vil være hensigts -
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mæssigt, om administrationschefen, der forudsættes at være departementalt uddannet,
til bistand i sin afdeling foruden noget politipersonale får et antal departementalt uddannede tjenestemænd. På den anden side bør der også til politichefens afdeling, omend i
mindre omfang, knyttes sådanne tjenestemænd, idet dog de ledende stillinger i afdelingen
forudsættes besat med politifolk. Det centrale i ordningen må være — på lignende måde
som det sker i de eksisterende generaldirektorater -—• at tilstræbe et snævert samvirke
mellem fagfolkene — in casu politifolkene — og det departementalt uddannede personale
med det formål at nå frem til en mere alsidig og saglig begrundet stillingtagen til de
foreliggende problemer, end den nuværende opbygning giver mulighed for.
Under en nyordning efter disse retningslinier ville man opnå den samling på
politiets økonomiske administration, herunder den regnskabsmæssige rationalisering, som
savnes overordentlig stærkt under den bestående ordning. Også på det eksekutive område
ville nyordningen kunne medføre fordele, navnlig ved at fjerne de uklarheder i kompetencemæssig henseende i forholdet mellem rigspolitichefen og politimestrene, som politiloven af 1937 giver anledning til. Vel er det ikke tanken, at der principielt skal ske nogen
ændring med hensyn til politidirektørens og politimestrenes selvstændige ledelse af deres
politikredse, men det må forudses, at en samlet styrelse vil skabe bedre mulighed for en
koordineret ledelse også af de eksekutive politiopgaver og vil medføre en samling af ansvaret
for tilrettelæggelsen og løsningen af de større opgaver, i modsætning til den nuværende
ordning, hvor forholdet ofte er det, at dette ansvar fortoner sig i rækken af instanser.
En ordning af den her omhandlede karakter svarer efter flertallets opfattelse godt
til den administrative opbygning, som har fundet sted indenfor dansk administration på
områder, hvor tilsvarende forudsætninger har været til stede. Man skal i så henseende bl. a.
påny henvise til de under ministeren for offentlige arbejder hørende generaldirektorater.
Man kan heller ikke fra flertallets side tillægge de mod nyordningen fremførte
indvendinger afgørende betydning. Det er således blandt betænkelighederne ved den af
flertallet foreslåede ordning anført, at ved denne vil kontakten mellem ledelsen og personalet
blive i uforsvarlig grad svækket. Flertallet anser ikke denne betragtning for berettiget.
Ved oprettelsen af den foran foreslåede politichefstilling (som afdelingschef stilling i direktoratet) og ved politifolks placering i den centrale ledelse, vil der være tilvejebragt alle
rimelige forudsætninger for, at ledelsen har den også efter flertallets opfattelse påkrævede
kontakt med personaleforholdene. Der er heller ingen anledning til at frygte, at den nuværende selvstændighed for de lokale politiledere på væsentlige punkter vil blive berørt;
det er således ikke tanken, at den daglige ordregivelse skulle udgå fra ministeren eller fra
direktoratets øverste chef. Det er endvidere hævdet, at det ville være urigtigt at indlægge
funktioner af rent polititeknisk art i centralstyrelsen. Da det tilsvarende •— som foran
omtalt — i vid udstrækning er sket ved oprettelsen af generaldirektorater og direktorater,
hvis chef har direkte ministerreferat, skal man overfor denne indvending indskrænke sig
til at henvise hertil. Endelig er det fremført som den formentlig mest afgørende indvending,
at man ophæver den for tiden tilstedeværende selvstændighed for politiledelsen og gør denne
afhængig af den politiske minister, der herefter ikke længere skulde være så frit stillet i
politianliggender som ønskeligt. Flertallet ser sig ikke i stand til at anerkende denne indvendings berettigelse. Det kan næppe bestrides, at efter de her i landet gældende forvaltningsretlige synspunkter er justitsministeren, uafhængig af hvilken administrativ konstruktion der etableres for politiets øverste ledelse, berettiget til at forlange sig forelagt alle
generelle og principielle spørgsmål og give direktiver for deres behandling. Man ser sig i det
hele taget ikke i stand til at lægge større vægt på de ved drøftelsen af denne sag fremførte
betragtninger af mere politisk art, hvorefter det skulle være af vigtighed at bevare en i
forhold til justitsministeren og justitsministeriet relativt selvstændigt handlende øverste
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politiledelse, bl. a. fordi det under den nuværende ordning må stå som tvivlsomt, om
der, forsåvidt man har politimæssige dispositioner med politisk baggrund for øje, er større
realitet i denne tilsyneladende selvstændighed, ligesom det i det hele må forekomme
tvivlsomt, om det anførte synspunkt fører til den klarhed i ansvarsfordelingen, som i hvert
fald fra et administrativt synspunkt synes ønskelig.
Det bemærkes, at der i udvalget er enighed om, at en ordning i den administrative
opbygning af politiets ledelse ikke må medføre nogen indskrænkning i politiets funktioner
indenfor den civile administration, og flertallet ønsker at tilføje, at det efter dettes opfattelse ikke vil være berettiget at antage, at ledelsens organisering i et direktorat (generaldirektorat) skulle medføre, at politiets virksomhed under en sådan styreform i mere udpræget grad end hidtil begrænses til rent politimæssige opgaver.
Flertallet må ud fra de her fremførte betragtninger være af den opfattelse, at selv
om man ved at overføre en del sager fra justitsministeriet til rigspolitichefembedet og derved
udvide rigspolitichefens kompetence vil kunne begrænse den nu foregående administrativt
uheldige dobbeltbehandling noget, vil dette ikke medføre en tilfredsstillende løsning af
spørgsmålet om den øverste politiledelse. Flertallet skal derfor foreslå, at forvaltningskommissionen henstiller til justitsministeren, at der søges gennemført en ændring, således at de
funktioner, som i øjeblikket er henlagt til justitsministeriet og rigspolitichefembedet, samles
i et særligt direktorat eller generaldirektorat overensstemmende med foranstående synspunkter.
Et mindretal (Begtrup-Hansen) ønsker at udtale, at der måske nok nu, efter at der er
forløbet mere end 10 år efter enhedspolitilovens ikrafttræden, kan være anledning til at
overveje eventuelle ændringer i politiets organisation. Flertallet har fremhævet de unormale
og urolige forhold, hvorunder politiet har virket i disse år, men herudover bør det fremhæves,
at den hidtidige ordning netop i disse vanskelige år har stået sin prøve i alle politimæssige
henseender. Mod behandlingen af de politimæssige opgaver og deres løsning, både hvad
midler og mål, styrke og hurtighed angår, er der ikke blevet og kan der næppe rettes nogen
sagligt begrundet kritik. En bedømmelse af politiets arbejdsmetode og arbejdsresultater
bør derfor næppe give anledning til overvejelse af ændringer i ledelsens organisation.
Den af flertallet rejste anke mod den øverste ledelses ordning rettes da også mere
mod den administrative side af politiledelsens organisation og særligt mod forholdet til
centraladministrationen (justitsministeriet og finansministeriet). Hertil må indledningsvis
bemærkes, at de fra flertallets side påpegede vanskeligheder på dette område først er blevet
gjort gældende i årene efter kapitulationen. Såvel i statspolitiets tid som i årene før og
under den sidste krig har man fra politiledelsens side aldrig bemærket vanskeligheder og
heller ikke hørt derom fra ministeriets side, idet centraladministrationen undlod enhver
indblanding i interne politimæssige forhold og udelukkende varetog de departementale
opgaver af juridisk, økonomisk og politisk art.
Flertallets anke mod den bestående ordning samler sig særligt om to punkter:
A. Der udføres i stort omfang dobbeltbehandling af sager.
B. Ben bestående nære kontakt mellem 'politiledelse og organisationer medfører frygt for, at de
almindelige hensyn til statsforvaltningens økonomi og fastholdelse af en fælles linie i administrationen af de forskellige tjenestemandsgruppers forhold ikke får den plads i rigspolitichefens overvejelser, som disse vigtige hensyn kræver.
ad A. Efter mindretallets opfattelse er de områder, på hvilke dobbeltbehandling
af sager for tiden finder sted, kun ganske få i sammenligning med den øvrige virksomhed,
der udføres i og fra rigspolitichefembedet, og ved en rationel fordeling af arbejdet, således
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at en del af disse sager henlægges til rigspolitichefens afgørelse, vil dobbeltbehandling i
stort omfang kunne undgås.
Tilbage som genstand for dobbeltbehandling ville herefter alene være lovgivningsanliggender (budget, normering). At så vigtige emner undergives dobbeltbehandling,
finder mindretallet ganske naturligt eller rettere uundgåeligt, selv under en hvilken som
helst ordning, idet en nødvendig teknisk behandling altid må efterfølges af en departemental.
Dobbeltbehandling af sager vil således efter en rationel arbejdsdeling mellem justitsministeriet og rigspolitichefembedet kunne indskrænkes til det nødtørftige.
ad B. Mindretallet må bestride, at der skulle bestå en så nær kontakt mellem
politiledelsen og personalets organisationer, at vigtige hensyn tilsidesættes. Den kontakt,
der består, er fastsat ved tjenestemandslovens bestemmelser om organisationers forhandlingsret, hvorigennem personalet har kunnet fremsætte sine ønsker, men ledelsens standpunkter har selvfølgelig udelukkende været dikteret af saglige politimæssige hensyn. At
sådanne hensyn for ledelsen kan føre til resultater, der ikke i sin helhed eller slet ikke kan
accepteres af centraladministrationen, kan ikke undgås. Politiledelsen har imidlertid
pligt til at tage disse hensyn, herunder også et rimeligt hensyn til politistyrkens materielle
kår. Ledelsen har selvfølgelig også, forsåvidt den har haft mulighed herfor, taget samfundets almindelige økonomi i betragtning. For en teknisk ledelse vil imidlertid en afvej else
i forhold til statsøkonomien og andre tjenestemandsgrupper selvsagt blive grovere, idet
den vil koncentrere sig om det tekniske, vel vidende, at andre vil drage omsorg for iagttagelsen af de generelle hensyn. Mindretallet vil iøvrigt fremhæve, at en modsætning
mellem tekniske og almene hensyn har været og altid vil være til stede, og at det under den
hidtidige ordning har stået i justitsministeriets magt at undlade at fremme politiledelsens
tekniske forslag, hvis de efter justitsministeriets opfattelse var i strid med almene hensyn.
Heller ikke i denne henseende er mindretallet derfor i stand til at se et grundlag
for en ændring af politiledelsens organisation, idet de vanskeligheder, som er fremhævet,
vil være til stede under en hvilken som helst nyordning.
Overfor flertallets forslag om at forene justitsministeriets herhenhørende og rigspolitichefembedets funktioner i et særligt direktorat eller generaldirektorat skal mindretallet, idet man er enig med flertallet i, at en departemental ledelse af politiet ikke vil være
stemmende med almindelige administrative synspunkter, bemærke følgende:
Selv om man som anført ikke mener, at der foreligger nogen anledning til på nærværende tidspunkt at foreslå konstruktive ændringer, hvortil lovhjemmel kræves, i politiledelsens organisation, har mindretallet overvejet, hvorvidt der til flertallets forslag om et
politidirektorat (generaldirektorat) er knyttet så væsentlige fordele, at man desuagtet bør
gå ind derfor.
Mindretallet kan ikke se, at der til en sådan ordning knytter sig væsentlige fordele.
Den mest iøjnefaldende fordel er den styrkelse, der herved tilføres politiet, men efter mindretallets opfattelse bør man vise forsigtighed her, thi en for stærk centralisation af politiet
vil let være en ulempe for samfundet.
Mindretallet kan i det hele ikke se, at der i en fremtidig politiordning er nogen større
forskel på en departemental ledelse og et generaldirektorat, idet generaldirektøren tillige
er departementschef, og må fastholde, at den nødvendige følge heraf må blive, at de lokale
politichefers myndighedsområde og ansvar forringes endda væsentlig, at der er større mulighed for den lempeligste udøvelse af politimagten, når de enkelte led i organisationen er
relativt selvstændige, og at tiden på politivæsenets område i det store og hele ikke kræver
større centralisation, end man allerede har.
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Mindretallet ser sig således ikke i stand til at tiltræde flertallets forslag, hvis gennemførelse efter mindretallets opfattelse ikke er påkrævet, idet det anses for muligt uden
lovændring eller konstruktive forandringer i politiorganisationen at hidføre forbedringer.
Mindretallet kan således tilslutte sig den foran under punkt 3) nævnte mulighed med bevarelse af den nuværende ordning, men med bemyndigelse for rigspolitichefen til at afgøre;
flere sager end nu, således at administrativ dobbeltbehandling indskrænkes så meget som
muligt.
Mindretallet skal herefter foreslå, at forvaltningskommissionen henstiller til justitsministeren, at der ved forhandling mellem justitsministeriet og rigspolitichefen gennemføres
en forenkling i forretningsgangen i forhold til justitsministeriet, saaledes at rigspolitichefen bemyndiges til at afgøre visse sager, der hidtil har skullet forelægges justitsministeriet. Som eksempler kan nævnes tilladelser og resolutioner i medfør af
tjenestemandsloven, hvortil ministerens resolution ikke er nødvendig, sager vedrørende;
politiets kontorpersonale, telefonsager, tilladelse til disposition over politikassemidler
til politimæssige formål — om dette sidste ligger der allerede en sag i justitsministeriet — og disciplinære sager samt således, at rigspolitichefen bemyndiges til på eget
ansvar at afholde enhver udgift indenfor de ved finanslov eller på anden måde fastsatte;
rammer, samt endelig således, at rigspolitichefen bemyndiges til at færdigbehandle alle
ansættelses- og forfremmelsessager i eller til stillinger med en grundløn under 4 800 kr.
Som foran omtalt, har der indenfor arbejdsudvalget været ført uformelle drøftelser med repræsentanter for foreningen af politimestre i danmark, dansk politiforbund og
dansk kriminalpolitiforening. Disse drøftelser har fundet sted på et tidspunkt, hvor man
fra udvalgets side havde opstillet de foran omhandlede teoretiske alternativer for løsning
af spørgsmålet om organisationen af politiets øverste ledelse, uden at der var udformet
et endeligt forslag, og det er fra repræsentanterne for politimesterforeningen fremhævet,
at de af dem fremsatte udtalelser står for deres egen regning, idet de ikke har haft mandat
til på foreningens vegne at tage stilling til det rejste spørgsmål.
Dansk kriminalpolitiforenings repræsentanter har ikke kunnet slutte sig til tanken
om et politidepartement eller et generaldirektorat. I stedet anser de det for hensigtsmæssigt, at rigspolitichefens kompetence i forhold til justitsministeriet udvides.
Dansk politiforbunds repræsentanter har principielt ikke villet afvise tanken om
et generaldirektorat, men finder ikke tiden egnet til den dertil nødvendige lovændring.
Man går derfor ligesom kriminalpolitiforeningen ind for, at en ophævelse af de bestående
ulemper ved dobbeltbehandling af sager i hvert fald for tiden søges gennemført ved en udvidelse af rigspolitichefens kompetence.
Reprøsentanterne for foreningen af politimestre i Danmark har i det væsentlige
tilsluttet sig mindretallets overfor gengivne standpunkt, hvorefter man går ind for en udbyggelse af rigspolitichefembedets kompetence.

II. Politiets fremtidige normering (politistyrkens størrelse).
Til overvejelse af spørgsmålet om politistyrkens fremtidige størrelse har udvalget
vedrørende rigspolitiets forhold nedsat et underudvalg, bestående af landsdommer Hubert,
kontorchef Erik Andersen og dommer K. M. Lorentzen samt som repræsentanter for rigspolitichefen vicepolitichef Arthur Dahl og politiinspektør (nu politimester) Heilmann.
På grundlag af underudvalgets arbejde skal det samlede udvalg vedrørende rigspolitiets forhold herved fremkomme med følgende indstilling:
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A. Ordenspolitiets nuværende styrke.

Med hensyn til fordelingen af den nuværende ordenspolitistyrke på 5 800 mand
på købstæder og landdistrikter henvises til den som underbilag 4 optagne oversigt afsnit
A. og B.
Der er i udvalget enighed om, at en ordenspolitistyrke på 5 000 mand under fredsforhold må være tilstrækkelig til at klare det normale politiarbejde i politikredsene (og ved
rigspolitichefembedet), herunder også den almindelige assistanceafgivelse mellem politikredsene ved større ordinære begivenheder som kongebesøg, folkefester, markeder m. v.
Udvalgets skøn med hensyn til tallet 5 000 mand støttes navnlig på et af rigspolitichefembedet under udvalgsarbejdet udarbejdet udkast til et normalnormativ for
kredsene, jfr. underbilag 7 til rigspolitichefens nedennævnte memorandum, hvilket udkast
bygger dels på en detailgennemgang af forholdene i nogle politikredse, dels på embedets
almindelige kendskab til og erfaringer med hensyn til politiarbejdet. Udvalget har gennemgået dette udkast og har — uden at tage stilling til de enkelte kredsnormeringer — ikke
fundet anledning til væsentlige bemærkninger hertil.
Udvalget har også søgt at nå frem til et skøn over den nu nødvendige styrke ved
at se på, hvilken styrke der fandtes ved rigspolitiets oprettelse i 1938, og hvilke forøgelser
de senere indtrådte forhold kunne begrunde.
Ordenspolitistyrken udgjorde i 1938 ved overgangen til enhedspolitiordningen ca.
2 500 mand. I adskillige politikredse forelå der imidlertid utvivlsomt en vis undernormering
af ordenspolitiet på grund af tilbageholdenhed fra kommunernes side i årene op imod overgangen til enhedspolitiet, og man kan — selvom det er vanskeligt at danne sig et besterntere
indtryk af undernormeringens omfang — formentlig skønsmæssigt regne med, at en forøgelse til henved 3 000 mand ville have været rimelig på grundlag af de før krigen foreliggende forhold. Befolkningstallet er i tiden fra 1938 til nu steget ca. 10 pct., hvilket motiverer en stigning til 3 300 mand, (såfremt forøgelsen har givet sig stærkest udslag i forøgelse
af de større byer, vil de politimæssige behov muligt være steget mere end 10 pct.). Stigningen i antallet af sager under normale forhold kan endnu vanskeligt vurderes, men de foreliggende statistiske oplysninger viser, at der i hvert fald indenfor vigtige grupper af sager
har fundet en ikke uvæsentlig stigning sted. Hertil kommer, at politiet har fået ikke få nye
opgaver, og at selve overgangen til statsdrift af hele politiet med de deraf følgende ensartede regler med hensyn til tjenestetid, tjenestefrihed og chargering samt større specialisering utvivlsomt har krævet forøget mandskab. Sættes stigningen i sagsantal og ny tilkomne arbejdsopgaver samt stigningen som følge af selve organisationen som statsansat
enhedspoliti til 50 pct., jfr. herved det af rigspolitichefembedet udarbejdede memorandum
af 16. december 1947 (underbilag 3), vil det ses, at man når til omkring 5 000 mand.
Udvalget har umiddelbart før betænkningens afgivelse i november 1948 søgt de
oplysninger, som er indeholdt i de medfølgende bilag, å jourført og skal til belysningen af
de øjeblikkelige forhold meddele følgende:
Som følge af den standsning af nyansættelser i tjenestemandsstillinger, der fandt
sted på udvalgets initiativ — samtidig med at de resterende reservebetjente (i et antal
fa ca. 520) afskedigedes — er der ved normal afgang sket en reduktion i ordenspolitiets styrke
på 177. Disse ubesatte stillinger er udelukkende bundstillinger, idet ledige chargestillinger
med finansministeriets og folketingets finansudvalgs tiltrædelse indtil videre anvendes til
fast ansættelse af de overtalligt konstituerede polititjenestemænd. Endvidere er der for tiden
midlertidig konstitueret et antal politifolk fra ordenspolititet til tjeneste i kriminalpolitiet;
antallet udgjorde pr. 1. november 1948 147 mand. Også disse konstitutioner afvikles indtil
videre ved, at de konstituerede kriminalbetjente indgår i ledige faste stillinger som kriminalbetjente. Dernæst gør ca. 200 mand fra ordenspolitiet vedvarende tjeneste ved fiygtninge20

•

154

bevogtningen, men det må påregnes, at de ved årets udgang vil være frigjort for denne
tjeneste og overgået til ordenspolitiets almindelige funktioner. Derimod kræver grænsebevogtningen stadig, at ordenspolitiet bistår grænsegendarmerikorpset med en del mandskab; der er for tiden tale om ca. 90 politifolk; antallet har, på det tidspunkt kravene
var størst, udgjort ca. 180.
Af andre forhold, der har betydning ved bedømmelsen af det antal faste stillinger,
hvormed politiet bør normeres, skal fremha^ves følgende:
Såvel forræderisager som værnemagersager lægger efterhånden kun i ringe grad
beslag på politiets arbejdskraft og vil i løbet af kort tid være bragt til ophør. I krisesagerne
er der en ikke uvæsentlig nedgang, navnlig i hovedstaden. Hvad den almindelige kriminalitet angår, anser man i visse politikredse kurven for faldende, i andre har man det modsatte indtryk: samtidig fremhæves det, at der er stigning i de alvorlige forbrydelsers antal.
Det vil af foranstående fremgå, at ordenspolitiet for tiden til løsning af sine almindelige opgaver ikke råder over mere end knap 5 300 mand, idet antallet af ubesatte stillinger udgør 177, 147 politifolk er konstitueret i kriminalpolitiet, og til flygtningebevogtningen er udkommanderet 200 mand, som nu snart vender tilbage til ordinær tjeneste.
Hertil kommer, at politiskolens elevtal for tiden andrager ca. 350 personer, hvilket tal
vil gå betydeligt ned, efterhånden som de senest ansatte årgange er færdig med deres uddannelse, en nedgang, der ikke opvejes af tilsvarende ny tilgang som følge af standsningen
i nyansættelser. Endelig skal der peges på, at den aflastning, der finder sted ved kontorarbejdets formindskelse og ved de forenklinger og andre administrative amdringer, som er
bragt i forslag af nærværende udvalg, må betyde, at en del politifolk frigøres til almindelig
tjeneste indenfor ordenspolitiet.
Herefter mener udvalgets flertal (udvalget undtagen rigspolitichefen), at det ikke
alene ville være sagligt umotiveret at besætte de stillinger indenfor ordenspolitiet, der som
foran omtalt for tiden står ubesatte, men at man bør gå videre i retning af at reducere
ordenspolitiets styrke ved ikke-besættelse af ledigblevne stillinger. I virkeligheden vil
flertallet anse det for ubetænkeligt at føre reduktionen så langt, at man nåede ned til de
5 000 tjenestemænd, som efter foranstående beregninger er passende til varetagelse af
ordenspolitiets normale funktioner. Heroverfor har rigspolitichefen, som det fremgår af
nedenstående udtalelse fra denne, hævdet, at der må bevares en sikkerhedsstyrke til anvendelse i tilfælde af alvorligere uro, og at denne styrkes størrelse ikke bør være mindre
end ca. 800 mand, således at det nuværende normativ for ordenspolitiet på 5 800 mand bør
opretholdes i. sin fulde udstrækning. Udvalgets øvrige medlemmer kan ikke dele denne opfattelse. Man mener, at man ved fastlæggelsen af ordenspolitiets fremtidige styrke ikke
bør tage hensyn til, at der fremtidig som følge af den udenrigspolitiske udvikling kan indtræffe helt ekstraordinære begivenheder, Man finder det ikke rimeligt og forsvarligt at
fastlægge styrkens størrelse under hensyntagen til sådanne eventualiteter, som utvivlsomt
vil kunne stille helt exorbitante krav til personalets størrelse, krav, som må imødekommen
på anden måde ved antagelse af midlertidigt mandskab, således som tilfældet var under
besættelsen fra 1940—45. Forsåvidt angår indenrigspolitiske begivenheder som strejker
og uroligheder af anden art, er man af den opfattelse, at en styrke, der er væsentlig mindre
end 5 800 mand, med en rationelt udbygget og uddannet udrykningstjeneste — således
som den allerede foreligger i form af systemet med A- og B- delinger — må være tilstrækkelig. Indtil besættelsen har politiet kunnet klare ekstraordinære situationer af denne art med
en ordenspolitistyrke på ca. halvdelen af de nu foreslåede 5 000 mand, og der synes ikke at
være grundlag for at antage, at de ekstraordinære situationer i fremtiden skulle blive så
meget alvorligere, at den nu foreslåede styrke ikke skulle være tilstrækkelig. Herved erindres, at der om fornødent i en kritisk situation må kunne trækkes på de dele af politistyrken,
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som er indkaldt til skolekursus, eller som er beskæftiget ved kontorfunktioner eller andet
arbejde, hvis udførelse i en ekstraordinær situation uden skade kan suspenderes en kortere
tid.
I forbindelse med spørgsmålet om, hvilken politistyrke der må anses for nødvendig
og tilstrækkelig til at møde de ekstraordinære situationer, som naturligt falder indenfor
politiets område, finder man anledning til at pege på, at en politistyrke på 5 000 mand i
ordenspolitiet og 1 158 mand i kriminalpolitiet vil give een politimand pr. 650 indbyggere,
medens de tilsvarende tal er i Norge een pr. 1 042, i Sverige een pr. 852 og i England een pr.
642 indbyggere.
Imidlertid er udvalgets flertal klar over, at det kan virke uheldigt, om man i 4 å
5 år overhovedet ikke antager nyt personale. Der vil i korpset komme et aldersskel, som
strider imod forudsætningene for en fuldt tilfredsstillende personaleadministration. De
pågældende udvalgsmedlemmer skal derfor henstille, at man efter ca. 1 års forløb, i hvilken
tid antallet af ubesatte stillinger antagelig er vokset til 300 å 350, i langsomt tempo åbner
adgang for nyansættelser, f. eks. således at hveranden af de fra dette tidspunkt ledigblivende
stillinger besættes. Hvor længe man vil fortsætte hermed, er det vanskeligt på nærværende
tidspunkt at udtale sig om. Det må afhænge af udviklingen og de for dette forholds bedømmelse afgørende faktorer, om hvis karakter og deres indflydelse på det politimæssige
område man ikke i øjeblikket er i stand til at skønne.
Hvilken indflydelse den foreslåede reduktion må få på avancementsstillingerne,
skal udvalget ikke udtale sig nærmere om. Det principielt rigtige vil være, at det nuværende forhold mellem antallet af bundstillinger og avancementsstillinger ikke forskydes,
men de herhenhørende enkeltheder må henvises til forhandling mellem finansministeriet,
justitsministeriet og politiet.
B. Kriminalpolitiets normerede styrke.

Kriminalpolitiet består efter tjenestemandsloven af 1946 af 1 158 mand. Med hensyn til fordelingen af denne styrke på politikredsene og forholdet til disses indbyggertal
henvises til den på underbilag 4 opførte oversigt afsnit C. — I 1938 var antallet af krimipolititjenestemænd 640 af en samlet politistyrke på 3 205 mand, d. v. s. ca. 20 pct. Selvom
ordenspolitiets normering indskrænkes til 5 000 mand, vil kriminalpolitiets styrke nu kun
udgøre 1 158 af en samlet styrke på 6 158 mand, d. v. s. knap 19 pct.
Udvalgets flertal mener, at det ikke vil være forsvarligt at indskrænke kriminalpolitiets faste styrke på 1 158 mand. Der kan herved henvises til, at der efter det oplyste
synes at være en varig og væsentlig stigning i kriminalpolitiets arbejde — herunder også
i antallet af anholdelser — i forhold til før krigen, samt til oprettelsen af politiets efterretningsafdeling. Også teknisk afdelings virksomhed er væsentlig udvidet.
Hvorvidt den resterende del af de 200 konstitutionsstillinger i kriminalpolitiet
bør opretholdes udover indeværende finansår, således at de først afvikles, efterhånden som
de pågældende kan indgå i faste ledige stillinger i kriminalpolitiet, har udvalgets flertal
ikke taget stilling til. Dette spørgsmål må på samme måde som tilfældet har været for indeværende finansår, af justitsministeren forelægges bevillingsmyndighederne til afgørelse,
hvis der findes grundlag for ordningens forlængelse.
Det bemærkes sluttelig, at repræsentanterne for rigspolitichefembedet har oplyst,
at der fra embedets side fortsat vil blive ført kontrol med, at politistyrken i den enkelte
politikreds udnyttes på den mest rationelle måde, herunder at der for alt politipersonale
så vidt muligt fastholdes en effektiv arbejdstid på 8 timer, at mindst muligt af politipersonalet unddrages aktiv tjeneste (ved kontorarbejde m. v.), at døgnvagt og andre personalekrævende arbejdsordninger kun opretholdes, hvor det er absolut påkrævet, samt at
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der, hvor fast patrouilletj eneste forrettes, liaves 6 timers udetid. Der vil endvidere blive
søgt etableret en mere rationel ordning af politiets transportantrejser.
Et mindretal (rigspolitichefen) mener ikke at kunne gå med til nogen reduktion
af politistyrken, thi selv om de enkelte politikredses normativ kan nedsættes noget, synes
det alligevel ikke rigtigt at reducere den samlede styrke.
Når det herimod gøres gældende, at den nuværende faktiske styrke allerede er
betydelig mindre, må det bemærkes, at det heller ikke for tiden er muligt på tilfredsstillende måde at løse visse betydningsfulde politiopgaver såsom den meget vigtige og af befolkningen stærkt ønskede patrouillering i de mørke timer samt uddannelsen i udrykningstjeneste, og herpå rådes der kun i nogen grad bod ved, at de i flertallets udtalelse nævnte
opgaver helt bortfalder.
Medens den almindelige kriminalitetskurve kan svinge noget op og ned, er der til
gengæld stigning i de alvorligere forbrydelsers antal, og det er af største vigtighed, at denne
stigning bekæmpes med alle de til såvel kriminalpolitiets som ordenspolitiets rådighed
stående midler.
For ordenspolitiets vedkommende må man med de nuværende tider regne med en
stigning indenfor ordenspolitiets arbejdsfelt, idet det er et almindeligt indtryk, at befolkningens behov for hjælp fra politiets side vokser. Det må derhos ikke lades ude af betragtning, at helt nye opgaver kan opstå, og således vil vedtagelsen af en ny civilforsvarsordning
sikkert stille krav til politiet også mandskabsmæssigt.
Men dernæst må det vigtige forhold tages i betragtning, at der ikke i øjeblikket
rådes over tilstrækkelig sikkerhedsmargin; der må være et overskud til imødegåelse af
ekstraordinære situationer. Herimod kan ikke anføres, at man har udrykningstjenestens
A. og B.-delinger. Man bør ikke regne med at kunne antage nyt hjælpepersonale (reservepoliti o. 1.). Erfaringerne fra besættelsestiden understreger de vanskeligheder, der er forbundet med at være henvist til at gennemføre en udvidelse på denne måde.
Mindretallet mener derfor, at der i virkeligheden er fuld begrundelse for at opretholde en styrke på 5 800 mand i ordenspolitiet dog således, at de konstituerede kriminalpolitibetjente fortsat forbliver ved kriminalpolitiet og aftrappes ved ledige numre i dette
politi.
Mindretallet finder således ikke, at tiden er inde for reduktion af politistyrken og
skal derfor foreslå, at der ikke sker nogen ændring i de nuværende normerede styrker,
samt at der gives adgang til så snart som muligt at besætte de nu ledige stillinger.
III. Politiets særlige tillægsordning m. v.
Spørgsmålet om eventuel regulering af de i tjenestemandslovens § 419, stk. 1—3.
omhandlede opdager-, rådigheds- og civiltillæg har været behandlet i et arbejdsudvalg.
Med hensyn til dettes sammensætning henvises til vedlagte underbilag 9, der også indeholder
udvalgets indstilling, hvortil politiudvalget kan slutte sig, idet man tilføjer, at udvalget ikke
har kunnet tiltræde den af et mindretal (Schytt Larsen) side 185—186 fremsatte særudtalelse.
Det bemærkes, at dommer Lorentzen ikke har deltaget i det afsluttende arbejde
vedrørende de i indstilling nr. VII omhandlede spørgsmål.
Med afgivelsen af nærværende indstilling betragter udvalget sit arbejde som afsluttet,
København den 16. november 1948.
Erik Andersen.
IC. Begtrup-Hansen.
Hugo Engman.
C. A. Hubert.
K. H. Kofoed.
Andr. Møller.
V. Villadsen.
Næstformand.

Formand.
Bodil Andersen.
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Underbilag i.

Ekstraktafskrift af betænking afgivet i 1926 af den ved justitsministeriets skrivelse af
19. juni 1925 nedsatte kommission til overvejelse af, hvorvidt der er grund til at
ændre den bestående ordning af landets politi:

Idet man iøvrigt, forsåvidt angår de mange detailspørgsmål, som den af flertallet
foreslåede nyordning vil medføre, må henvise til de bemærkninger, der nedenfor gøres til
de enkelte paragrafer, skal endnu bemærkes, førend man går over til disse, at flertallet på
endnu et fundamentalt punkt har delt sig i et flertal og et mindretal.
Det drejer sig om, på hvilken måde ledelsen af det af hele flertallet ønskede enhedspoliti under staten bedst skal konstrueres.
Flertallet (Goll, Finsen, Kaper, Lotinga, Mensen og Will. E. Nielsen) anser hele
den i udkastet indeholdte ordning for at lide af en grundskade, såfremt politimyndigheden landet over ikke samles under et overhoved udenfor vedkommende ministerium.
Man tænker ikke herved i første række på den et sådant overhoved naturlig tilkommende
direkte tilsynsmyndighed; man er ganske enig i, at der bør tilkomme de lokale politichefer
en relativ stor selvstændighed, og at der bør næres tillid til deres resoluthed og evne til på
egen hånd at bedømme de foreliggende situationer og forhold. På den anden side bør politicheferne naturligvis være klare over, at deres virksomhed kun er lokale led i et større hele
og bør ledes med dette heles tarv for øje; et tilsynsførende organ, der i påkommende tilfælde kan gribe ind, og hos hvem de selv kan søge råd og oplysning i så henseende, er på
ingen måde uforeneligt med den anførte selvstændighed eller lammende for den ønskelige
handlekraft. Tværtimod må det anses i høj grad ønskeligt — ja nødvendigt —, at et sådant
organ haves, og bevis herfor er da også at hente fra hele statsstyreisen, der i den bekendte
3-instans-inddeling netop giver udtryk for, at de lokale myndigheder indordnes under
et større eller mindre landsdele omfattende overtilsyn, der atter direkte er undergivet
vedkommende ministerium.
For politimestrenes vedkommende er det amtmændene, der hidtil har været dette
tilsynsførende organ, og ingen vil formentlig påstå, at dette har været følt som en hæmning
eller tryk på politimestrene. Et tilsvarende organ må, når dette tilsyn nu som foreslået
i udkast § 118, 2. stykke ophører, sættes i dets sted, således til kasseeftersyn, overlevering
og aflevering til politimesterembederne, til at tage beslutning om ophævelse af de i lov af
4. februar 1871 § 7 omhandlede særlige foranstaltninger, til udfærdigelse af politivedtægter
m. m. såvel som til iøvrigt at fungere som repræsentant for statsmagtens enhed både som
kontrollerende, vejledende og rådgivende.
Det er dog som udtalt ikke i første række af hensyn til det ommeldte tilsyn, at
flertallet anser et mellemorgan imellem politimestrene og ministeriet for uomgængelig
nødvendigt. Grunden hertil er, at en så stor etat som politiet vil kræve en centralledelse,
der er i besiddelse af den særlige politiuddannelse og politisagkundskab, som må anses
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fornøden — foruden til at udøve det nævnte tilsyn —• til at foretage den fordeling af politiets personale, som udkastet forudsætter, og de stedlige omflytninger, som deraf vil udvikle sig, til at imødekomme eller modsætte sig de krav om forøgelse af politi, der fra kommunerne såvel som fra de enkelte politimestres side kan forventes stadig at ville indløbe,
til at skønne over nødvendigheden og betimeligheden af betydeligere nyanskaffelser
rundt om i landet i politiøjemed, til med økonomi og på den anden side også med tilstrækkelig vidtskuenhed at forvalte de til rådighed for politiet på finanslovene stillede beløb —
overhovedet til såvel i det store og hele som også i alle detailspørgsmål at træffe de bedst
mulige afgørelser i alle de saglige, økonomiske, personelle og almindelige samfundsmæssige
spørgsmål, som administrationen af en så stor og difficil etat som politiet nødvendigvis
uophørlig må fremkalde. Hertil kommer ledelsen af anliggender, som rent logisk må ligge
hos en over de enkelte politichefer stående centralstyrelse, såsom politiets efterretningsvæsen, derunder udgivelsen af politiefterretninger, centralbureauet for forbryderes identificering og laboratoriet for foretagelse af tekniske undersøgelser i politiøjemed samt overtilsynet med statens politiskole. Fremdeles må nævnes udøvelse af den disciplinærmyndighed, som (jf'r. foran) fra de enkelte politimestre efter tjenestemandslovens § 18 fremtidig
vil overgå til centralledelsen, og undersøgelse og afgørelse af de mod politiet eller dets
enkelte tjenestemænd rejste klager. Endelig må det erindres, at præsidiet i polititilsynsrådet med dets mangeartede sammensætning bl. a. også kræver en med alle politiets forhold
i det store som i det små særdeles fortrolig sagkundskab.
At henlægge alle disse forskelligartede, dels meget vidtrækkende, dels rene detailler
angående spørgsmål, hvis afgørelse alle kræver og forudsætter den erfarne praktikers
viden og håndelag foruden al den øvrige sagkundskab, som derved kommer til anvendelse,
direkte til selve den øverste centralstyrelse, det pågældende ministerium, turde ikke blot
være ganske uden sidestykke, men som før antydet også til skade for den etat, hvem
spørgsmålene angår, og dermed også til skade for selve denne ministerielle centralstyrelse.
Naturligvis ville det ikke komme til at skorte på juridisk sagkundskab, ligesom
man villig skal anerkende det administrative overblik, som den ministerielle uddannelse i
centraladministrationen er egnet til at uddanne, men flertallet kan ikke tænke sig, at den
kontormæssige uddannelse, der er forudsætningen for at indtage de ledende stillinger i et
ministerium, og som vil kunne tænkes i det enkelte tilfælde at være grundet på sysselsættelse med ganske andre arter af sager end netop politivæsenets, vil kunne erstatte eller
veje op imod den særlige, politimæssige uddannelse, der skulle præge den mand, der står
som den ansvarlige, øverste leder af landets politivæsen. At denne mand skal have været
og vedblivende være en politimand, synes flertallet et så selvfølgeligt krav, at vi ikke ret
kan tænke os muligheden af en anden ordning. Og at denne mand ikke skal have sin plads i
det pågældende ministerium, synes os ligeså givet, så vist som han i første række skal indrette sin forretningsgang og basere sine afgørelser på den politimæssige sagkundskab,
derunder også det særlige hensyn til hurtighed og resoluthed, som bør karakterisere politiet, medens disse hensyn kun i mindre grad gør sig gældende, hvor det drejer sig om den
centraladministrative sagkundskab. Denne vil imidlertid få sin fulde betydning, og netop
den betydning, der tilkommer den ved at fungere som ankeinstans og øverste tilsynsførende,
og således i sin almindelige juridiske og administrative sagkundskab og teknik om fornødent
danne en regulator for en altfor vidtdreven „politimæssighed" i politiets centralledelse.
Flertallet foreslår derfor, at landets politi underlægges en generaldirektør for
politiet umiddelbart under justitsministeren, med kontor i København. Hans forretninger
angives — foruden udøvelse af overtilsynet med politidirektøren og politimestrene — i § 109
i overensstemmelse med de foran udtalte synspunkter, ligesom han efter § 118 overtager
de amtmændene hidtil påhvilende beføjelser vedrørende politiet.
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Det skal tilføjes, at man ved at tildele den overtilsynsførende benævnelsen „generaldirektøren" tænker sig en ledelse, der nærmest svarer til generaldirektørerne under finansministeriet og under ministeriet for offentlige arbejder, altså en ledelse, hvis indehaver har
direkte referat til ministeren og ret til, dog med rekurs til ministeren, i eget navn at resolvere i sager, der ikke er særlig undtaget. Der lægges dog ikke fra flertallets side en alt
overvejende vægt herpå; man kan i og for sig meget vel tænke sig at give generaldirektøren — der i så fald dog burde gives et andet navn og benævnes „politichef"' eller lign. —
en stilling, svarende til den der for tiden indehaves af chefen for statspolitiet, d. v. s. en
ledelse, der handler på eget ansvar og ligger uden for ministeriet, således at de politivæsenet
vedrørende sager, der af ham eller andre indbringes for dette, undergives almindelig ministeriel behandling. Praktisk talt vil forholdet, hvor det drejer sig om vigtige sager, der skal
afgøres hurtigt, også under en sådan ordning blive således, at politichefen henvender sig
direkte til ministeren for at sætte ham ind i sagen, eller ministeren sætter sig direkte i forbindelse med politichefen, således at det kun bliver de mindre vigtige sager, der gøres til
genstand for mere indgående behandling i de ministerielle kontorer. Som følge heraf forekommer det flertallet mindre betydningsfuldt, om man skal foretrække den ene ordning
fremfor den anden.
Et mindretal (Bilfeldt, H. P. Hansen og Kiørboe) ønsker at henlægge politiets
ledelse umiddelbart under justitsministeriet, og udtaler til støtte for dette forslag følgende:
Da statspolitiet oprettedes ved lov nr. 105 af 13. maj 1911, var det et lille særligt
korps, som skulle anvendes til supplering af det almindelige politi på de tider og steder,
hvor der måtte vise sig trang dertil. Det var da kun naturligt, at der ansattes en chef for
statspolitiet til at varetage både den politimæssige og den administrative ledelse af dette
korps. Ved retsplejelovens ikrafttræden den 1. oktober 1919 skete der —• samtidig med at
statspolitiet udvidedes meget betydeligt — den væsentlige ændring, at statspolitiet blev
et normalt led af hele landets almindelige politi, idet nemlig al politigerning vedrørende
den kriminelle retspleje henlagdes til statspolitiet. Allerede på dette tidspunkt ville det
formentlig have været det rigtigste, at der var sket en omdannelse af statspolitichefens
stilling, således at den politimæssige ledelse af korpsets arbejde i det hele blev overladt
til de enkelte politimestre og politidirektøren i København uden adgang for politichefen
til at gribe ind i de enkelte sagers behandling. En sådan ændring bør efter vor mening i
hvert fald ske nu, hvis hele landets politi bliver statspoliti. Det må nemlig antages, at de
enkelte politimestres initiativ og energi bedst udvikles, naar de stilles så selvstændigt
som muligt i udøvelsen af deres hverv, kun undergivne et overtilsyn af justitsministeriet
samt tilsyn af rigsadvokaten og statsadvokaterne, jfr. retsplejelovens §§ 714 og 802. Også
i disciplinære forhold synes det af hensyn til samarbejdet mellem politimestrene og det
dem underlagte personale heldigst, at hver politikreds personale kun har den stedlige
politimester til chef, således at sagerne behandles og afgøres af denne, forsåvidt de ikke
efter de gældende regler skal forelægges justitsministeriet. Men hvis rigtigheden af det
således anførte erkendes, bliver det næste spørgsmål, om det er nødvendigt at opretholde
en særlig centralledelse for politiet til varetagelse af de rent administrative forretninger
vedrørende dette. Efter vor mening må dette spørgsmål besvares benægtende, idet en del
af disse forretninger, som nu er centraliserede hos chefen for statspolitiet, må kunne overlades til de enkelte politimestre, og de forretninger, som nødvendigvis må centraliseres, vil
kunne henlægges til justitsministeriet. En sådan ordning vil formentlig både blive billigere
og medføre en hurtigere forretningsgang end en ordning med en særlig administrativ centralledelse for politiet udenfor justitsministeriet. En sådan centralledelse ville nemlig i
mange tilfælde komme til at virke som ot administrativt mellemled mellem politimestrene
og justitsministeriet, idet en mængde sager, f. eks. alle sager om ansættelse og afskedigelse
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af tjenestemænd og alle vigtigere sager angående politiets budget, lønspørgsmål o. s. v.
— ligesom efter den nugældende ordning —- måtte forelægges justitsministeriet. Nu er det
vel fra anden side indenfor kommissionen foreslået, at politiets centralledelse skulle henlægges under en generaldirektør, der skulle stå umiddelbart under justitsministeren. Herefter ville der ganske vist ikke blive noget administrativt mellemled, men en sådan ordning
må vi af andre grunde bestemt fraråde. Den vil nemlig medføre, at politivæsenet, som har
meget nøje forbindelse med mangfoldige andre under justitsministeriet henhørende sager,
ganske unddrages den almindelige centraladministrations ledelse og tilsyn ved at henlægges
direkte under den politiske minister, alene bistået af politietatens egen højeste chef. løvrigt
tillader vi os angående dette spørgsmål at henvise til den kritik mod administrative ordninger af denne art, som har fundet udtryk i administrationskommissionens 3. betænkning,
side 344—316.
Medens vi altså iøvrigt mener, at de forretninger, der nu er henlagte til statspolitiets centralledelse, og som fra anden side indenfor kommissionen fremtidig foreslås henlagte
til en generaldirektør med bistand af det fornødne personale, dels vil kunne overlades til de
enkelte politimestre, dels bør samles i justitsministeriet, gælder dette ikke følgende virksomheder: ledelsen af statens politiskole, fremmedtilsynet og efterretningsvæsenet, hvorved
særlig tænkes på udgivelsen af Danske politiefterretninger, centralbureauet for forbryderes
identificering og laboratoriet for foretagelse af tekniske undersøgelser i politiøjemed.
Disse virksomheders ledelse foreslår vi henlagt til en særlig tjenestemand med bistand af det
fornødne personale. Da den centrale del af denne tjenestemands arbejde vil komme til at
ligge indenfor fremmedtilsynet, foreslås han benævnet chef for fremmedtilsynet, hvorhos
han foreslås lønnet som politimester af 1. grad, ligesom det er tanken, at han skal sortere
direkte under justitsministeriet på samme måde som politimestrene.
Endvidere mener vi, at de af flertallet side 14 nederst og side 15 øverst nævnte
forretninger også fremtidig kan udføres af amtmændene.
Fra de medlemmers side, som har foreslået politivæsenet underlagt en generaldirektør, vil det måske blive indvendt mod vort forslag, at der ikke kan undværes en politimæssig centralledelse, som i modsætning til politimestrene, der er begrænsede til at virke
indenfor de enkelte politikredse og med det hver kreds tildelte personale, kan disponere
med hele politistyrken over hele landet, hvilket dels kan være påkrævet under særlige
urolige forhold, dels kan være af betydning i tilfælde af særligt mange eller særligt alvorlige
forbrydelser på en enkelt egn eller undersøgelser, der må udstrækkes over flere politikredse. Ligesom vi imidlertid ikke nærer nogen tvivl om, at den af os foreslåede ordning vil
virke bedst under normale forhold, mener vi også, at de fordele, som den politimæssige
centralledelse skulle byde i særlige tilfælde af nysnævnte art, vil kunne nås gennem fornuftigt samarbejde mellem de enkelte politimestre og ved — når hele politiet bliver statspoliti — at underlægge f. eks. politidirektøren i København et lidt større personale end normalt nødvendigt af hensyn til forholdene i hovedstaden, således at politimestrene udenfor
København ved, at de ved henvendelse til politidirektøren her i staden i reglen vil kunne
påregne at få det i ekstraordinære tilfælde fornødne ekstra-personale stillet til rådighed.
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Underbilag 2.

Ekstraktafskrift af betænkning afgivet i 1933 af det af justitsministeriet den 18. juni
1931 nedsatte udvalg angående et udvidet samarbejde mellem politikredsene.

Et endnu bedre resultat ville imidlertid efter mindretallets opfattelse kunne opnås med hensyn til en centralisation af hele politiets ledelse, såfremt embedet som chef
for statspolitiet blev omnormeret til et direktorat i justitsministeriet, hvorunder alle sager
vedrørende politi væsenet henlagdes med direkte referat til justitsministeren. Herved ville
man opnå den store fordel at få en fælles overledelse for såvel ordenspolitiet som for statspolitiet. Et direktorat indenfor politiet må findes lige så nødvendigt som fængselsdirektorat, direktoratet for sindssygevæsenet, generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet
og generaldirektoratet for statsbanerne m. m.
Gennem oprettelse af et sådant direktorat ville der opnås en værdifuld forenkling,
som sikkert ville have betydning også i parlamentarisk henseende. Endvidere kunne der
formentlig herigennem indvindes forskellige besparelser på politivæsenets område i det hele.
Efter forholdets og politiets arbejdes natur må et politi direktorat forekomme mindretallet
at være mindst lige så påkrævet som de foran citerede direktorater.
Mindretallet skal dog efter henstilling fra udvalgets formand afholde sig fra at
fremkomme med de i så henseende af mindretallet udarbejdede positive forslag.
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Underbilag 3.

Memorandum vedrørende Politistyrkens Størrelse
afgivet af Repræsentanterne for Rigspolitichefembedet.

I det følgende skal der fremsættes nogle Betragtninger om Politistyrkens Størrelse
her i Landet. Det bemærkes, at der for Tiden fra Embedets Side foretages Undersøgelser
i enkelte Politikredse om Styrkens Størrelse og dens Anvendelse. Det maa dog fremhæves,
at det næppe vil være muligt selv paa Grundlag af en grundig Gennemgang af samtlige
Kredse at naa til en nøjagtig Afgørelse af den Styrke, der er absolut nødvendig i hver Politikreds, idet Organisation og.Arbejdsmetode nu er lagt til Rette for en bestemt Styrke,
saaledes at der endda i mange Kredse har været et Overskud herudover at arbejde med.
Ønsker man at nedsætte Styrken i en Politikreds, maa det, selv efter en nøje Undersøgelse
af alle i Betragtning kommende Forhold i Politikredsen, dog som Gennemsnitsregel ske
procentuelt i Forhold til de samlede til Raadighed staaende Styrker med fornøden Hensyntagen til Kredsenes særlige Forhold.
Paa Forhaand er det ikke muligt ud fra et politimæssigt Synspunkt at fastslaa,
hvilken Styrke der er paakrævet. Man kan i Virkeligheden fra det politimæssige Standpunkt kun sige, at der er en Minimumsgrønse, hvor Overskridelse nedad vil medføre
Retsusikkerhed, og en Maksimumsgrænse, hvor Overskridelse opad vil medføre en økonomisk Overbelastning og vel ogsaa utaalelige Tilstande. Minimumsgrænsen var man i
en betænkelig Nærhed af i 1938, da den samlede danske Politistyrke kun udgjorde 3 205
Mand som Folge af Kommunernes Tilbageholdenhed i Aarene umiddelbart før 1937.
Maksimumsgrænsen blev rent talmæssigt overskredet under Krigen, da man naaede en
Maksimumsstyrke paa ca. 10 000 Mand, men det maa dog erindres, at der her var Tale
om Politistyrker til helt andre Formaal end de egentlige politimæssige.
Paa hvilket Punkt mellem disse 2 Grænser den nødvendige Politistyrkes Størrelse
maa bestemmes, er der ikke alene et politimæssigt Problem, idet en Række andre Hensyn
her vil spille ind.
1 1938 tænkte man sig, at Politiet i de kommende Aar vilde have udviklet sig jævnt,
idet man paa aarlige Normeringslove vilde have opnaaet visse naturlige Styrkeforøgelser,
men det er næppe tænkeligt, at man, hvis ikke særlige Begivenheder motiverede større
Udvidelser, ad denne Vej vilde være naaet væsentligt højere end til 4 000 Mand. Alene
den for enhver iøjnefaldende Undernormering i 1938 og Befolkningens Vækst fra 3 706 000
Indbyggere ved Folketællingen i 1935 til 4 045 000 i 1945 vilde motivere en saadan Stigning, hvorved det maa erindres, at Politistyrken forholdsmæssigt maa stige noget mere
end Befolkningen som Følge af de mere komplicerede Forhold, som Befolkningstilvæksten
medfører, særlig i de større Byer.
Forsøger man paa med Kendskab til Landet og dets Befolkning og de politimæssige
Opgaver udfra et politimæssigt Synspunkt, men paa rent teoretisk Grundlag uden at være
bundet af historiske og faktiske Forudsætninger at danne sig en Mening om, hvor stor en

163
Politistyrke der vil være paakrævet i Danmark, vil man sikkert komme til et Tal, der
ligger væsentligt højere end 4 000 Mand. Man vil utvivlsomt naa til det Resultat, at der —
teoretisk — maa udkræves en Styrke paa mindst 6 000 Mand fordelt paa Kriminalpolitiet
og Ordenspolitiet som passende under normale, fredsmæssige Forhold til Løsning af almindeligt forefaldende dagligt Politiarbejde.
Gaar man imidlertid ud fra de faktiske foreliggende Forhold, naar man et noget
højere Tal, idet det er én Sag teoretisk at danne sig et Skøn, men en helt anden Sag at
nedbringe en forhaandenværende Styrke, paa hvilken den almindelige Politigernings
Udøvelse hidtil har hvilet.
1. Ordenspolitiet.
De normerede i Ordenspolitiet — 5 800 Mand — er fordelt paa samtlige Landets
Politikredse og Rigspolitichefembedet i Henhold til Normativer fastsat af Rigspolitichefen. Hertil er medgaaet 5 600 Mand. De resterende 200 Mand holdtes udenfor Normativet af Hensyn til de Opgaver af særlig Art, som maatte melde sig. Dette Overskud
er for Tiden indtil 31. Marts 1948 opbrugt ved Konstitutioner af Kriminalbetjente.
Det Spørgsmaal, der rejser sig, er, om Kredsenes Normativer er for store. For at
danne sig et Skøn over Forsvarligheden af en eventuel Reduktion har enkelte Kredse —
som anført — været gennemgaaet ved Inspektion paa Stedet.
Ordenspolitiets Styrketal nu i Forhold til Styrketallet i 1938 falder selvsagt i
Øjnene, jfr. herved Underbilag Nr. 5, der udviser Politistyrkens Udvikling fra 1938 til Dato
fordelt paa de forskellige Politikredse. Opmærksomheden har været henledt paa at konstatere, i hvilket Omfang Arbejdsstigningen og andre Forhold kan motivere Opretholdelsen af den nuværende Styrke.
I den Anledning skal fremhæves enkelte Punkter.
i. Antallet af Anholdelser.

I samtlige Kredse føres der af Ordenspolitiet Anholdelsesprotokoller efter nogenlunde ensartede Retningslinier. For Aaret 1939 udviser samtlige Ordenspolitiets Anholdelsesprotokoller 25.778 anholdte, hvorved bemærkes, at for Politikredsene Nyborg,
Middelfart, Rougsø Herred, Hobro, Frederikshavn, Hjørring og Aabenraa mangler
Anholdelsesprotokol for 1939. I Tiden fra den 1. December 1946 til 1. December 1947
udviser Anholdelsesprotokollerne for samtlige Politikredse 41 040 anholdte.
Ved at runde Tallet for 1939 op til 26 300, der nogenlunde skal passe, vil det ses,
at der er en Stigning paa 14 740 anholdte, hvilket er en Stigning paa ca. 60 pCt. i Tallet
af anholdte. Der henvises iøvrigt til vedlagte Underbilag Nr. 6, idet det bemærkes, at Antallet af Anholdelser som Følge af, at Anholdelsesprotokollerne i alle Kredse føres nogenlunde ens giver et ganske godt Udtrykfor Arbejdsstigningen.
2. Sagernes Antal.

Det er ikke muligt at anføre samlede Tal for hele Riget, idet Journalføringen i
de forskellige Politikredse er vidt forskellig, Man skal derfor indskrænke sig til at anføre
nogle Tal fra enkelte Politikredse:
Helsingør

Bødesager

1943—44: 840, 1947 anslaaet for
hele Aaret: 2 200.

Holbæk

Alle Sager

]940: 2 260, L946: 3 597 + 320
Krisesager.
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Tallene for de forskellige Politikredse er ret uensartede. Enkelte Grupper af Sager
viser nogen Nedgang, f. Eks. Færdselssager, men man kan uden at skønne forkert i hvert
Fald sige, at Sagernes Antal er steget med mere end 50 pCt., hvilket ogsaa svarer meget
godt til det mere nøjagtige Tal vedrørende Anholdelserne.
3. Almindelige Forhold.

Overgangen fra kommunalt til statsligt Politi med Kravet om den størst mulige
Ensartethed har lidt efter lidt, men uundgaaeligt, medført Styrkeudvidelser. Ensartetheden medførte en gennemgribende Modernisering, dels udgaaet fra Rigspolitichefens
Embede, dels paa Grund af almindelig Gennemførelse i samtlige Politikredse af de Forbedringer, der allerede i den kommunale Tid var opnaaet i de største Politikredse. Man
kan f. Eks. nævne: Motorisering, Specialudrustning, Vaaben, Fjernskrivere, Døgnvagt,
Færdselsvæsen, Oprettelsen af og Uddannelse i Udrykningstjeneste, Politiets Overtagelse
af Brandalarmering o. m. a. Alle disse Forhold medfører ikke alene forøgede Udgifter,
men ogsaa forøget Arbejde (Indberetninger, lokal Administration og Tilsyn).
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Overgangen til Statstjeneste medførte ogsaa, at de almindelige Goder, Tjenestemandsloven yder Statstjenestemanden, nu blev hele Politiets Personale til Del. De hyggelige og patriarkalske Forhold i mange Provinsbyer forsvandt og veg Pladsen for Lovens
Regler. 8 Timers Dag og ugentlig Fridag, som man mange Steder ikke tog det saa nøje
med, indførtes overalt; Sportler afløstes, og Tilsynstjeneste maa nu udføres i Tjenestetiden;
Søndagsfrihed maa ydes efter bestemte Regler; Tjenesterejser omlægges indenfor Tjenestetiden; Personalekontorer oprettedes eller bestemte Tjenestemænd udpegedes til at
føre Kontrol med Forhold af personalemæssig Art; mange overordnede Stillinger med
helt nye Grader er kommet til, idet Ordenspolitiet ved Overgangen maatte have de samme
Charger som det hidtidige Statspoliti; alt dette og andre Forhold har bidraget til Udgifternes Forøgelse og Styrkens Udvidelse.
I det hele maa man sige, at der ikke alene er sket en Udvikling fra det kommunale
til det statslige Politi, men vi har faaet et nyt Politi, hvis Organisationsform ikke kan sammenlignes med det kommunale Politi, og som i Kraft af denne paa Forhaand foreliggende
Organisationsform kræver større Styrker end tidligere.
4. Forøgede Krav til Politiet.

Politiets Overgang til Staten har utvivlsomt stillet større Krav til Politiets Effektivitet. Dette ligger i selve Enhedspolitisystemet og giver sig praktiske Udslag ved Imødekommelse af Krav om Assistanceydelser, dels organiseret fra Rigspolitichefembedet,
dels ved Aftale med Nabopolitikredsene; Sondringen mellem Kriminalpoliti og Ordenspoliti er heller ikke slet saa skarp, som den var før. Statens Overtagelse af det fulde Ansvar for Politiet stiller Krav til Effektivitet, som man ikke kendte i fuld saa stærk en Form
under den kommunale Ordning. Kommunerne har let ved at ønske, naar de ikke længere
skal betale.
I det forløbne Tiaar er Livet blevet betydeligt mere kompliceret, end det var før.
Byerne er blevet væsentlig større, Forholdene maa betegnes som langt skarpere end tidligere, Gnidninger mellem Grupper af Befolkningen er alvorligere. Krigsaarene og Frihedskampen har skabt visse tidligere ukendte Vanskeligheder i Befolkningen, og den
økonomiske Situation er egnet til at øge disse Modsætninger. Ved en saadan Udvikling
er det uundgaaeligt, at der ogsaa stilles skærpede Krav til Politiet.
Det er et almindeligt Indtryk fra alle Landets Byer, at Publikums Behov for
Hiailp fra Politiet er steget ganske overordentlig meget. Der raabes mere end nogensinde
tidligere paa Politiet, og efter at den kommunale Bremse er forsvundet, er det vanskeligt
at modsætte sig Kravene.
Udviklingen paa Trafikvæsenets Omraade har krævet meget Politi. De mange
Færgeforbindelser i Indlandet og med Udlandet (Hundested—Grenaa, Hirtshals og Frederikshavn), Oprettelsen af de mange nye Lufthavne, hvoraf flere med internationale Trafikforbindelser, stiller store Krav. Denne Udvikling kan ventes at blive fortsat.
I det hele taget maa det hævdes, at Forholdene fremover, selvom der helt bortses
fra større politisk Uro, Strejker o.L, vil kræve en Udvikling af Politiet, der er større end
den, der er en naturlig Følge af Befolkningstilvæksten.

Det Normativtal, hvortil man naaede i 1945 (5 800), er ikke helt tilfældigt, omend
det hvilede paa et Skøn, der dengang var noget løst, men hele Udviklingen har vist, at
det ikke ligger langt fra det Tal, hvortil man vilde naa ved et Skøn i Dag. Det skal ingenlunde bestrides, at man under den nøjagtige Gennemgang af visse Politikredse er stødt
paa Forhold, der bør ændres, saaledes at visse Personalebesparelser kan indvindes, men
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dette maa ske efter en indre Rationalisering, eventuelt paa Grundlag af almindelige Retningslinier fra Rigspolitichefen. Besparelserne, der herved opnaas, vil i Forhold til den
samlede Styrke ikke være særlig store, men Gennemgangen af Kredsene har dog vist, at
man ialt kan nedsætte Kredsenes Normativer med ca. 10 pCt., og da en Nedsættelse nu
alligevel skal finde Sted som Følge af Reservepolitiets Opsigelse, har man her ved Embedet udarbejdet et foreløbigt Udkast til nyt Normativ paa Basis af 10 pCt. Reduktion,
hvorved man naar til en Ordning, der dækker Politikredsenes normale, fredstidsmæssige
Behov.
Men herved maa tages et vigtigt Forhold i Betragtning. Hvis Kredsenes Normativer
nedsættes til et Tal, hvorved Løsning af de egentlige Politiopgaver netop kan dækkes,
bliver der intet Overskud til Imødegaaelse af særligt opstaaede Situationer. Det vil derfor
være nødvendigt at foretage en Sondring, idet man maa operere med 2 Former for Styrker,
dels en Normativstyrke, dels hvad man kunde kalde en Marginalstyrke. Nedsættes Kredsenes Normativer med ca. 10 pCt., vil der til Anvendelse i Kredsenes daglige Tjeneste
være ca. 5 000 Mand, der herefter maatte udgøre Politikredsenes Normativstyrke under
fredsmæssige og fuldtud normale Forhold. Til Imødegaaelse af ekstraordinære Begivenheder maa man raade over en ikke helt ubetydelig Styrke, der under daglige Forhold
maa beskæftiges bedst muligt i Kredsene.
Men herved er der ikke noget mærkeligt. En Politistyrke, ligesaavel som en Hær
eller en Brandstyrke, maa være forberedt, maa have visse Reserver, og for Politiets (og
ogsaa Brandvæsenets) Vedkommende maa man have dem i det daglige.
Der er formentlig ingen, der vil hævde, at Forholdene her i Landet er rolige. Det
maa være Politiledelsens Opgave at fremholde, at saavel de udenrigspolitiske som de
indenrigspolitiske Forhold er saa ustabile, at det vil være politimæssigt uforsvarligt udelukkende at anlægge en normal fredsmæssig Maalestok.
Det vedlagte Udkast til Normativ, jfr. Underbilag Nr. 7, tager Hensyn hertil, idet
det erdelt i to Normativer (A og B) henholdsvis for Politikredsene paa ca. 5 000 Mand og
for Marginalstyrken paa ca. 800 Mand, der imidlertid maa fordeles paa Kredsene. Kredsenes
Tjenesteordninger skal udelukkende baseres paa Normativ A, saaledes at det undgaas, at
B-Styrken opsluges af den daglige Tjeneste. Sikkerhedsmæssigt er der den Ulempe ved
Ordningen, at der paa Forhaand er disponeret over Marginalstyrken til ekstraordinære
Opgaver, omend den ogsaa i disse vil kunne ligge som en Reserve.

II. Kriminalpolitiet.
Herom henvises til vedlagte Redegørelse, Underbilag Nr. 8, fra Politiinspektør von
Magius.
16. December 1947.
A. Dahl.
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Underbilag 4.

Oversigt over den nuværende normerede Politistyrkes Fordeling.
A. Ordens- og Civilpolitiets Fordeling i Forhold til Indbyggerantallet i Købstæderne.
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Underbilag 8.

Under 8. December 1947 tilskrev Rigspolitichefen Justitsministeriet saaledes:
„I Skrivelse af 6. September 1947 (Jm.s J. Nr. 5. K. 1945—4596 og 1946—102)
har Justitsministeriet anmodet om en Redegørelse inden den 1. December 1947 for, hvornaar de i Medfør af Justitsministeriets Skrivelse af 22. November 1946 oprettede 200
midlertidigt indtil Udgangen af Finansaaret 1947—48 konstituerede Stillinger i Kriminalpolitiet vil kunne nedlægges.
Jeg skal i den Anledning udtale følgende:
Efter at det under Forvaltningskommissionen nedsatte Politiudvalg har haft
dette Spørgsmaal til Behandling, og da disse Stillinger er oprettet med Henblik paa Afviklingen af Landsforræderi- og Værnemagersagerne, hvilke Sager i det væsentligste
vil være afviklet inden Finansaarets Udgang, er jeg klar over, at disse 200 konstituerede
Stillinger maa bortfalde med Finansaarets Udgang.
Det blev imidlertid af Politiudvalget udtalt, at dersom man fra Politiledelsens
Side finder, at Opretholdelsen af et mindre Antal Konstitutioner er nødvendig af Hensyn
til det normale Kriminalpolitiarbejde, maa Spørgsmaalet herom inden Finansaarets
Udgang rejses overfor de bevilgende Myndigheder. Besvarelsen af ovenstaaende Forespørgsel vil derfor kun omfatte, om saadanne Konstitutioner fremdeles er paakrævet og
i bekræftende Fald hvor mange.
Det skal her først anføres, at det i enkelte Politikredse vil medføre betydelige
Vanskeligheder alene for den faste Kriminalpolitistyrke at gennemføre Behandlingen af
de almindelige kriminelle Sager, og her tænkes paa de smaa Politikredse, hvor Kriminalpolitiets Styrke er undernormeret, og hvor Sygdom, Ferier, Indkaldelse til Politiskolekursus vil medføre en for Tjenestens forsvarlige Udførelse alt for mærkbar Reduktion af
den stedlige Styrke, i Særdeleshed naar mange nu — og det er nødvendigt — staar overfor
at genoptage en Del af det præventive Arbejde, som i Besættelsesaarene og den nærmeste
Tid derefter maatte vige for mere paatrængende Opgaver. Det drejer sig her navnlig
om politimæssigt betydningsfuldt Tilsyn med tilflyttede og tilrejsende Personer og Eftersyn hos Cyklehandlere, Pantelaanere og Marskandisere, samt et paakrævet brandpræventivt Oplysningsarbejde, der er sat i Gang i en hel Del Landjurisdiktioner.
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Som det ogsaa vil være Justitsministeriet bekendt, er Frernmedtilsynsopgaverne
øget ganske ekstraordinært i Tiden efter Besættelsen. Udrensningen blandt de herboende
Udlændinge, Behandlingen af de mange Indfødsretssager og Kontrollen med ind- og udrejsende Udlændinge har krævet og vil i lang Tid fremover fortsat kræve en meget væsentlig større Personaleindsats end før Krigen, særligt i den mig direkte underlagte Fremmedafdeling samt i de Politikredse, der har direkte Forbindelse med Udlandet over Landegrämsen, ad Søvejen eller ad Luftvejen, og hvor dette Tilsyn forsaavidt angaar Lufttrafikken i visse Kredse skal udøves langt fra Stationeringsstedet, en stor Byrde, som for
Tiden kræver meget Personale, der yderligere burde udvides, naar den sæsonbetonede
Foraars- og Sommertrafik sætter ind.
Jeg kan derhos henvise til, at det endnu ikke er muligt at overse, i hvor høj Grad
den nyoprettede Efterretningsafdeling vil lægge Beslag paa Politikredsenes Bistand og
Samarbejde, ligesom det heller ikke nu kan fastslaas, om Afdelingens eget Styrketal vil
vise sig tilstrækkeligt.
Det vilde derhos være meget ønskeligt, om den tekniske Tjenestes Personale
baade i Teknisk Afdeling, her, og i de tekniske Distriktsafdelinger i Odense, Kolding,
Aarhus og Aalborg kunde blive forøget, idet det ikke har været og fremtidig ikke vil være
muligt at bestride Politikredsenes voksende Behov for polititeknisk Bistand uden forøget
Personale til denne vigtige Specialtjeneste, der paa mangfoldige Omraader bevirker mere
effektive Resultater af det politimæssige Efterforskningsarbejde.
Endelig skal det fremhæves, at selvom Kriminalstatistikken for 1946 viste Tilbagegang i Antallet af anmeldte Forbrydelser, er der allerede nu Forhold, der viser, at en
begyndende Stigning kan ventes, og det er i hvert Fald givet, at Antallet af større og alvorligere Forbrydelser er opadgaaende, et Forhold, som vel blandt andet staar i Forbindelse
med den aftagende Pengerigelighed, de øgede Forsyningsvanskeligheder, den mindre
konjunkturprægede Beskæftigelse og de mange ukontrolerede Vaaben, som en vis Del af
Befolkningen er i Besiddelse af.
Blandt andet for at danne mig et sikkert Skøn over Kriminalpolitiets fremtidige
Styrkebehov har jeg paabegyndt en Inspektion af samtlige Politikredse. De hidtil foretagne Inspektioner har overbevist mig om, at visse Politikredse, der for Tiden har konstituerede Kriminalpolitifolk til Raadighed, ikke vil kunne taale en Reduktion af Styrken. Inden Udgangen af Marts Maaned 1948 forventer jeg at have tilendebragt
Inspektionen af samtlige Politikredse og derved at have opnaaet et mere fuldstændigt
Overblik over Behovet.
For imidlertid at forhindre, at absolut nødvendige Kriminalpolitiinteresser lider
Skade ved de 200 midlertidige Stillingers Bortfald, skal jeg derfor allerede nu indstille,
at der for det kommende Finansaar gives mig Bemyndigelse til at konstituere indtil 40
Ordenspolititjenestemænd i Kriminalpolitiet, saaledes at denne Bemyndigelses Udnyttelse
kun sker i paakrævet Omfang og i nøje Kontakt med Justitsministeriet".
Det vil heraf fremgaa, at Kriminalpolitiet efter den 1. April 1948 ikke menes at
kunne undvære samtlige de konstituerede Kriminalbetjente under Hensyn til den foreliggende Arbejdsmængde og de voksende Arbejdsomraader paa forskellige Felter.
Idet henvises til de Argumenter, som er anført i fornævnte Indstilling, kan til
yderligere Belysning meddeles følgende stikprøvevis indhentede statistiske Oplysninger
vedrørende anmeldte Forbrydelser og Antallet af anholdte i forskellige større og mindre
Politikredse:
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Disse statistiske Oplysninger omfatter ganske vist kun et Faatal Politikredse,
men maa alligevel antages at være nogenlunde repræsentative. Fuldstændige statistiske
Oplysninger vil ikke kunne tilvejebringes før engang i første Halvdel af 1948.
Det fremgaar iøvrigt af de stikprøvevis fremskaffede Tal, at Aaret 1947 fremviser
nogen Stigning i Kriminaliteten i Forhold til 1946. Under de nuværende Forhold er der
ingen Grund til at tro, at en Tilbagegang i Kriminalitet er umiddelbart forestaaende, men
det maa tværtimod forventes, at den kommende Tid vil vise fortsat Stigning i Kriminaliteten.
I den Forbindelse maa det yderligere fremhæves, at Kriminaliteten for Tiden er
af en vanskeligere og alvorligere Karakter, end den Kriminalitet, Kriminalpolitiet bearbejdede før Krigen, hvortil iøvrigt kommer, at de forskellige Statsadvokater ogsaa i den
forløbne Aarrække har skærpet Kravene om Tilvejebringelse af Oplysninger til de enkelte
Sager i Sammenligning med Forholdene tidligere. Den forøgede Befolkning har derhos
skabt øget Behov for Kriminalpoliti her i Landet, og forskellige tekniske Fremskridt
har skabt politimæssigt Behov paa det kriminaltekniske og efterretningsmæssige Omraade, som ligeledes har nødvendiggjort Indsættelse af mere Kriminalpoliti. Disse Fremskridt har iøvrigt været nødvendige, for at Politiets Slagkraft ikke skulde svækkes i Forhold til de kriminelle og Opklaringsmulighederne. Før Krigen var det det almindelige
Indtryk, at Kriminalpolitiet i de enkelte Politikredse adskillige Steder var undernormeret
i ikke uvæsentlig Grad, og de under Krigen skete Udvidelser af Kriminalpolitiets Styrke
vil først, naar de ekstraordinære Opgaver er forbi, reelt kunne afhjælpe Fortidens Undernormering, saaledes at Slagkraften bliver, som den bør være. naar det præventive Arbejde
og Kriminalpolitiets Tilsynsfunktioner af forskellig Art skal kunne løses paa forsvarlig
og tilfredsstillende Maade.
16. December 1947.
von Magius.
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Underbilag 9.

Indstilling fra det af forvaltningskommissionens udvalg angående rigspolitiets forhold
nedsatte udvalg vedrørende politiets særlige tillægsordning m. v.
1 henhold til en af udvalget angående rigspolitiets forhold truffet beslutning er
spørgsmålet om eventuel regulering af de i tjenestemandslovens § 419, stk. 1—3, omhandlede opdager-, rådigheds- og civiltillæg gjort til genstand for overvejelse i et særligt udvalg
bestående af:
Kontorchef i finansministeriet Hugo Eng mann, formand,
kontorchef i justitsministeriet Erik Andersen,
politimester E. Heilmann, Ålborg,
kriminalassistent C. Holton, dansk kriminalpolitiforening,
politiassistent A. Scfiytt Larsen, dansk politiforbund.
Som sekretærer for udvalget har fungeret fg. kontorchef i justitsministeriet N.
Schaumburg-Christensen og sekretær i finansministeriet H. C. Fedders.
Til undersøgelse i udvalget er endvidere henvist spørgsmålet om opretholdelse
af det tilskud fra politikassen, der ydes til elever på politiskolen udover de ordinære diæter.
Udvalget har afholdt 19 møder og skal herefter afgive følgende beretning.
A. Opdagertillægget, rådighedstillægget og civiltillægget.

1. Tillægsordningen.
De særlige tillæg af generel art, som politiets tjenestemænd fra politibetjente
og kriminalbetjente til politiassistenter og kriminalassistenter oppebærer, er fastsat i
tjenestemandslovens § 419. Tillæggene er følgende:
1) Kriminalpolitiets tjenestemænd fra kriminalbetjente til kriminalassistenter oppebærer et opdagertillæg på 1 200 kr. årlig (stk. 1).
2) Ordenspolitiets tjenestemænd fra politibetjente til politiassistenter oppebærer et
rådighedstillæg på 600 kr. årlig (stk. 2).
3) Ordenspolitiets tjenestemænd fra politibetjente til politiassistenter i et nærmere
fastat antal, der udtages til tjeneste i civile afdelinger (d. v. s. sædeligheds-, sundheds- eller krisepolitiet m. v.) oppebærer et bestillingstillæg (civiltillæg) på 300 kr.
udover det under 2) nævnte tillæg (stk. 3).
Med særlig hjemmel på bevillingslov er disse tillæg midlertidigt dyrtidsreguleret
opdagertillægget med 65 pct. af 800 kr., rådighedstillægget med 65 pct. af det fulde tillæg.
Civiltillægget er ikke dyrtidsreguleret. Tillæggene udbetales herefter for tiden med følgende
beløb:
1) Opdagertillægget
1 720 kr.
2) Rådighedstillægget
990 3) Civiltillægget
300 -
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2. De enkelte tillæg.

a. Ofdagertillægget har sin oprindelse i den godtgørelse, der før tjenestemandsloven af 1919 blev ydet til politibetjente for patrouilletjeneste. Denne godtgørelse blev i
overensstemmelse med den af politikommissionen af 23. oktober 1916 afgivne betænkning ved lov af 30. juni 1919 om statspolitiet omdannet til et personligt, pensionsgivende
tillæg på 600 kr. årlig, men allerede ved tjenestemandsloven af 1919 § 465, stk. 3, ændredes
tillagget til et ikke-pensionsgivende tillæg på 600 kr. årlig, der under benævnelsen „patrouillegodtgørelse" blev tillagt overvagtmestre, vagtmestre, overbetjente og betjente i
statspolitiet. Det bestemtes derhos, at godtgøreisen under særlige omstændigheder kunne
forhøjes med indtil 50 kr. månedlig. Motiverne udtaler herom, at der kan være særlige
forhold til stede, som gør en større patrouillegodtgørelse end de 600 kr. årlig rimelig, enten
til særlig betroede enkeltpersoner eller for særlig ansvarsfulde hverv eller under forhold
af ekstraordinær karakter. Ved lov af 18. maj 1937 om ændringer i og tilføjelser til tjenestemandsloven ændredes tillæggets benævnelse til „opdagertillæg", men udover denne
formelle ændring berørtes tillægget ikke af enhedspolitiordningens gennemførelse. Bestemmelsen om, at opdagertillægget efter styrelsens nærmere bestemmelse kunne forhøjes
med indtil 50 kr. pr. måned, blev i overensstemmelse med den af lønningskommissionen
af 1943 afgivne betænkning ophævet ved tjenestemandsloven af 1946, idet opdagertillægget samtidig blev fastsat til 1200 kr. årlig, jfr. lovens § 419, stk. 1. Den herfor anførte
begrundelse var, at bestemmelsen hidtil var blevet praktiseret således, at forhøjelsen
fra 600 kr. til 1200 kr. først fandt sted efter 6 måneders tilfredsstillende tjeneste som kriminalbetjent, hvilket man fandt mindre rimeligt, idet de pågældende tjenestemænd fra
begyndelsen havde særlige udgifter på grund af kriminalpolititjenesten og i adskillige
tilfælde ville lide indtægtsnedgang ved overgang til denne tjeneste, jfr. lønningskommissionens 2. betænkning, 1. bind, side 206. Opdagertillæggets grundbeløb udgør således nu
1200 kr. årlig og ydes til samtlige kriminalassistenter, kriminalo verb et jente og kriminalbetjente.
Det fremgår ikke direkte af loven, hvad opdagertillægget skal dække, men såvel
af motiverne til bestemmelsen om tillægget i tjenestemandsloven af 1919 som af den af
lønningskommissionen af 1943 afgivne udtalelse kan det ses, at man har været af den opfattelse, at tillægget indeholdt dels et kvalifikationstillæg og dels en godtgørelse af sådanne
særlige udgifter, som tjenestemanden har under tjenestens udførelse, fordelt med halvdelen på hver post. I overensstemmelse hermed har man også tidligere som disciplinær
straf frataget en tjenestemand halvdelen af tillægget, ligesom kun halvdelen er genstand
for beskatning.
Det må dog antages, at den del af opdagertillægget, som ikke kan betragtes som
kvalifikationstillæg, gennemsnitligt yder så rimelig dækning for kriminalpolitiets tjenestemænds udgifter til restaurationsbesøg, ducører o. lign., at der normalt bliver en tilstrækkelig margin også til et eventuelt vederlag for det med kriminalpolititjenesten forbundne
overarbejde, rådighedstjeneste i hjemmet og de særlige udgifter, som påføres kriminalpolitiets tjenestemænd under tjenesterejser indenfor politikredsen, hvor der ikke ydes
sædvanlige time- og dagpenge. I denne forbindelse skal man fremhæve, at det ikke har
været muligt for udvalget at få tilvejebragt materiale til belysning af størrelsen af de nævnte
udgifter af tjenstlig art. Medens det formentlig må erkendes, at væsentlige dele af krimenalpolitiet i provinsen ikke har udgifter af heromhandlede art af betydning, kan det på
den anden side ikke udelukkes, at nogle kriminalpolititjenestemænd i København og de
større provinsbyer periodevis har væsentlige udgifter af nævnte art, men set på længere
sigt må det antages, at opdagertillæget også for disse tjenestemænd vil give dækning for
de nævnte udgifter. Det kan endelig bemærkes, at kriminalpolitiets tjenestemænd i pro-
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vinsen, hvor de omhandlede udgifter som nævnt er små, i særlig stort omfang vil have
rådighedstjeneste og udgifter ved tjenesterejser indenfor kredsen.
b. Eådighedstillægget indførtes i forbindelse med enhedspolitiets oprettelse pr. 1.
april 1938 ved den ved normeringsloven for finansåret 1938—39 foretagne ændring af
1931-tjenestemandslovens § 313, stk. 3. Herefter tillagdes der politiassistenter, overpolitibetjente, inspektionsbetjente og politibetjente, som ikke oppebar opdagertillæg, et ikkepensionsgivende rådighedstillæg på 300 kr. årlig, der efter styrelsens nærmere bestemmelse
kunne forhøjes med indtil 240 kr. for tjenestemænd, som havde fast nattjeneste, eller som
blev udtaget til særlig kvalificeret tjeneste, eller for hvis vedkommende der iøvrigt forelå
andre særlige omstændigheder.
Ved tjenestemandsloven af 1946 blev tillægget i overensstemmelse med den af lønningskommissionen af 1943 afgivne betænkning (jfr. 2. betænkning. 1. bind, side 206)
forhøjet med 60 kr. til 360 kr. årlig under hensyn til, at den adgang til godtgørelse for de
såkaldte skarve helligdage, der var tillagt andre tjenestemandsgrupper, ikke kom ordenspolitiet til gode og ikke var taget i betragtning ved fastsættelsen af rådighedstillæggets
størrelse. Bestemmelsen om adgangen til forhøjelse af tillægget med 240 kr. opretholdtes,
jfr. lovens § 419, stk. 2. Da bestemmelsen imidlertid praktiseres således, at forhøjelse gives
til alle, der oppebærer rådighedstillæg, d. v. s. til politiassistenter, overpolitibetjente og
politibetjente, udgør tillægget nu faktisk 600 kr. årlig, hvortil kommer dyrtidstillægget.
Tilhugget tjener som godtgørelse for nattjeneste, mistede fridage og overarbejde,
jfr. tjenestemandslovens § 419, stk. 6, hvorefter der ikke til tjenestemænd med rådighedstillæg kan ydes særligt vederlag for nævnte tjenester.
Til belysning af, i hvilken udstrækning der gennem rådighedstillægget ydes vederlag
for nattjeneste, overarbejde og mistede fridage, har man ud fra tildels skønsmæssige
beregninger af omfanget af disse særlige tjenester i det følgende forsøgt at udregne, hvilke
vederlag der under anvendelse af de for sådanne tjenester gældende sædvanlige takster
ville kunne ydes for hver af de nævnte former for særlig tjeneste.
For så vidt angår nattjenesten er forholdet det, at ordenspolitiets (herunder civilog landpolitiets) tjenestemænd normalt højst vil kunne have 900 timer årlig nattjeneste
(tjeneste indenfor tiden fra kl. 21—6) f. eks. ved fuld 3-skiftet tjeneste. Den gennemsnitlige nattjeneste ligger dog en del lavere, idet adskillige tjenestemænds nattjeneste er
af mindre omfang, og en mindre del af ordenspolitistyrken slet ingen nattjenester har.
Tjenestemænd udenfor politiet vederlægges for nattjeneste efter reglerne i tjenestemandslovens § 969, hvorefter der som hovedregel ydes natpenge med et nærmere fastsat beløb for liver times nattjeneste. Hvis dette princip skulle anvendes for så vidt angår
ordenspolitiets tjenestemænd, ville der fremkomme en uensartet vederlæggelse af tjenestemændene, idet som nævnt ikke alle har nattjeneste, og nattjenestens omfang ikke er den
samme for dem, der har sådan tjeneste, ligesom en gennemsnitsberegning på dette grundlag må antages at ville medføre en relativ beskeden vederlæggelse for nattjenesten og i
hvert fald et væsentligt mindre beløb, end betalingen for 900 timer ville udgøre. Ifølge
tjenestemandslovens § 969, stk. 3, kan der imidlertid ved finanslovbevilling for særlige
nattjenester i stedet for natpenge fastsættes bestillingstillæg, der ikke må overstige 450
kr. årlig. I overensstemmelse hermed har finansministeriet efter en fra lønningsrådet indhentet udtalelse for faste og gennemgående, nattjenester fastsat graduerede bestillingstillæg for nattjeneste efter dennes omfang, og der skal herefter præsteres over 2000 timers
nattjeneste årlig for at opnå bestillingstillægget på 450 kr. For 900 timers nattjeneste årlig
ydes et bestillingstillæg på 270 kr., men da der til bestillingstillæggene i henhold til hjemme]
på bevillingslov blev ydet et dyrtidstillæg på 40 pct., bliver den samlede vederlæggelse
378 kr. årlig. Udvalgets flertal vil mene, at sidstnævnte beløb alle forhold taget i betragt-
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ning må antages at give et passende udtryk for, hvor meget af rådighedstillægget derved
den nye tjenestemandslovs gennemførelse tjente som godtgørelse for ordenspolitiets gennemsnitlige nattjeneste.
Mistede fridage forekommer normalt ikke i større omfang, men kan forekomme
under særlige forhold, ligesom en polititjenestemand f. eks. kan blive nødt til at møde i
retten eller blive beordret til kortvarig tjeneste på sin fridag. Udvalget var enigt om, at
det set over en længere periode kan anslås, at der gennemsnitligt mistes ca. 5 fridage om
året, og at den i rådighedstillægget includerede godtgørelse herfor passende kan sættes
til 150 kr.
Det har ikke været muligt at foretage en opgørelse af overarbejdets omfang. For
en del polititjenestemænds vedkommende, nemlig det uniformerede ordenspoliti i København og visse større provinsbyer, lader det sig gøre delvis at kontrollere overarbejdet,
idet de pågældende på grund af polititekniske forhold er forpligtet til at møde 15 minutter
før normal tjenestetids begyndelse og til at forblive på tjenestestedet 15 minutter efter
normal tjenestetids ophør. Herudover kan overarbejde for samtlige ordenspolitiets tjenestemænd forekomme f. eks. under uroligheder, ved foretagelse af vidneafhøringer og fremmøde i retten i fritiden, ved transportantrejser, ved optagelse af rapport over anmeldelser,
der indløber kort før tjenestens ophør, samt derved, at en polititjenestemand i uniform
altid har pligt til på given anledning at træde i aktion, selv om han ikke måtte være i
tjeneste. Fælles for overarbejde af denne art er, at det er af tilfældig karakter, og at dets
omfang kun i ringe grad lader sig kontrollere.
Det nævnte kontrollable overarbejde giver for hver af de tjenestemænd, der deltager i patrouilletjenesten, en forlængelse af bruttotjenestetiden på ca. 150 timer årlig.
Dette gælder imidlertid kun om en del af styrken, og såfremt man vil forsøge at
nå frem til et gennemsnitstal for overarbejde gældende for hele styrken, omfattende både
kontrollabelt og tilfældigt overarbejde over et længere tidsrum, vil man, når man ved
bedømmelsen af, hvad der kan godkendes som overarbejde, lægger de synspunkter til
grund, som gælder for andre tjenestemandsgrupper, formentlig nå til et tal, som efter
udvalgets flertals opfattelse ligger mellem 100—200 timer årlig. Et timetal på 200 vil med
anvendelse af de ordinære satser for overarbejdsbetaling, der var gældende for tjenestemænd uden for politiet på det tidspunkt, da lønningskommissionen behandlede rådighedstillæget, svare til et vederlag af 458 kr. efter sats B og 530 kr. efter sats A, og den del af
rådighedstillægget, som kunne anses som vederlag for overarbejde, ville herefter efter flertallets opfattelse skønsmæssigt kunne anslås til ikke at overstige et beløb af ca. 450 kr.
I overensstemmelse med de ovenfor anførte betragtninger finder udvalgets flertal,
at en nøgtern bedømmelse af omfanget af de særlige tjenester, som rådighedstillægget skal
yde dækning for, når man læsser de takster for ..særlige ydelser" til grund, som var ga^lden de, da lønningskommissionen tog stilling til rådighedstillægget, ikke vil kunne afgive
grundlag for et krav om tillæggets forhøjelse. Det skal herved fremhæves, at flertallet ikke
vil udelukke, at visse polititjenestemænd eller grupper af sådanne kan have en tjeneste,
der medfører natarbejde eller overarbejde i et omfang, der væsentlig overstiger, hvad der
er forudsat ved foranstående betragtninger. Et generelt tillæg som rådighedstillægget kan
imidlertid ikke udformes efter polititjenestemændenes maksimalydelser, men må nødvendigvis bygges på gennemsnitsbetragtninger, hvilket uundgåeligt vil medføre, at visse
grupper polititjenestemænd kan gøre gældende, at de får et utilstrækkeligt vederlag,
samtidig med at andre grupper vil få et vederlag, som overstiger, hvad deres faktiske
indsats berettiger til.
Et mindretal (Schytt Larsen) vil mene, at såvel den gennemsnitlige nattjeneste
som specielt det gennemsnitlige overarbejde, omfattende både kontrollabelt og tilfældigt
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overarbejde, er ansat for lavt, og bemærker i denne forbindelse, at det må antages, at de
politimænd, der har mindre nattjeneste, som regel har tilsvarende mere overarbejde og
rådighedstjeneste, samt at overarbejdets omfang ikke bør opgøres efter de almindelige
tjenestetidsregler på grund af polititjenestens særlige karakter og den moralske betydning,
det har for tjenestens rette udførelse, at vurderingen i hvert fald ikke absolut ligger i underkanten. Hertil kommer, at rådighedstillæggets og opdagertillæggets indbyrdes størrelsesforhold giver sig mindre rimelige udslag i den samlede lønudbetaling derved, at de politimænd i ordenspolitiet, der til daglig arbejder side om side med politimænd i kriminalpolitiet af samme charge og med ganske tilsvarende sager, oppebærer væsentligt mindre
end kriminalpolitiets tjenestemænd, og mange af ordenspolitiets overordnede er i indtægtsmæssig henseende dårligere stillet end kriminalbetjentene. Mindretallet er derfor af den
opfattelse, at der er tilstrækkeligt grundlag for en forhøjelse af grundbeløbets størrelse.
c. Civiltillægget indførtes i forbindelse med enhedspolitiets gennemførelse. Tillægget ydes i henhold til tjenestemandslovens § 419, stk. 3, til et nærmere angivet antal tjenestemænd, der oppebærer rådighedstillæg, og som udtages til tjeneste i de civile afdelinger,
d. v. s. sædeligheds-, sundheds- og krisepoliti m. fl. afdelinger. I lønningskommissionen
af 1943 forhøjedes antallet af disse tillæg, men kommissionen fandt ikke grundlag for at
røre ved tillæggets størrelse, 300 kr. årlig. Tillægget må betragtes som et bestillingstillæg,
hvorfor det ikke er underkastet dyrtidsregulering.
3. Tillæggenes dyrtidsregulering.

Der er ikke i tjenestemandsloven givet regler om dyrtidsregulering af politiets
særlige tillæg. Derimod er der til opdager- og rådighedstillæggene med hjemmel på de årlige
bevillingslove ydet et dyrtidstillæg beregnet som en procentdel af tillæggene, for opdagertillæggets vedkommende beregnet af 800 kr. Dette procenttillæg har bevæget sig således:
Y4
i^
14
14
V„
i/4
i/8

1940—31/3
1941—31/3
i942_5i/3
1943—31/10
1943—31/3
1945—31/7
1945—

1941
1942
1943
1943
1945
1945

10 pct.
20 25 30 50 55 .
65 -

Denne dyrtidsregulering er for så vidt angår rådighedstillægget sket på linie med
den regulering, der er foretaget af de godtgørelser for natarbejde, overarbejde m. v.,
som den overvejende del af statens tjenestemænd uden for politiet oppebærer. Disse såkaldte særlige ydelser (natpenge, o ver ar b ej dsp enge m. v.) reguleres med en portion for hver
2 portioner, tjenestemændenes reguleringstillæg stiger eller falder. Procenttillægget til
rådighedstillægget er fastsat skønsmæssigt under en vis hensyntagen til reguleringen af
„særlige ydelser". Ved gennemførelsen af tjenestemandsloven af 1946 var „særlige ydelser"
reguleret i forhold til 26 portioner reguleringstillæg, altså med 13 portioner, hvilket nærmest lå i overkanten af fuld regulering i forhold til pristalsstigningen. Dyrtidstillægget
svarede samtidig til 13 portioner a 5 pct., således at også dette tillæg ved tjenestemandslovens ikrafttræden var ført fuldstændigt op med pristalsstigningen.
Reguleringen af opdagertillægget er sket med tilsvarende procentsatser som rådighedstillægget.
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4.

Udvalgets indstilling med hensyn til tillægsordningen.

I forbindelse med den foranstående gennemgang af de enkelte tillæg og de bestanddele, tillæggene kan opløses i, har udvalget, navnlig foranlediget af de ønsker, der fra
dansk politiforbunds side har været fremført om.en principiel ændring i opbygningen af
tillæggene, hvorved en efter forbundets mening bestående ulighed imellem ordenspolitiets
og kriminalpolitiets aflønning skulle udlignes, overvejet, om der måtte være mulighed for
en mere rationel løsning af hele tillægsspørgsmålet.
Under udvalgets overvejelser har man været inde på de betragtninger, som blev
fremført i et af rigspolitichefen i 1943 nedsat udvalg til overvejelse af dette spørgsmål.
Dette udvalgsarbejde førte imidlertid ikke til noget resultat, idet der ikke kunne opnås
enighed i udvalget, og den løsning, man var inde på, iøvrigt ville medføre så betydelige
økonomiske konsekvenser, at gennemførelsen måtte antages at ligge udenfor mulighedernes
gra3nse. Heller ikke i nærværende udvalg har det været muligt at skabe enighed om at gå
videre ad den vej, som man i nævnte udvalg var inde på. Man har endvidere i udvalget
været inde på den tanke at opgive det nuværende princip med faste tillæg og i stedet gå
over til en ordning, hvorefter den enkelte polititjenestemand får overarbejde, natarbejde
m. v. vederlagt efter de sædvanlige takster for „særlige ydelser'' beregnet på grundlag
af det omfang, i hvilket han faktisk har haft sådan særlig tjeneste. Denne løsning, som vil
medføre en betydelig forskel i de beløb, som ville komme til udbetaling, og iøvrigt vil
rumme meget betydelige administrative vanskeligheder, ligesom princippet vil være vanskeligt at overføre på opdagertillægget, har heller ikke fundet tilslutning i udvalget.
Det ville muligvis være en mere rationel ordning, om opdagertillægget blev opbygget
efter samme principper som rådighedstillægget, således at der gennem opdagertillægget
blev ydet godtgørelse for overarbejde, mistede fridage, nattjeneste og rådighedstjeneste
i hjemmet efter lignende synspunkter, som er anlagt med hensyn til fastsættelsen af rådighedstillægget og således, at der, såfremt man ikke kan henvise tjenestemændene til «at
få de særlige udgifter af tjenstlig art godtgjort efter regning, i selve opdagertillægget indeholdes et beløb til dækning af de udgifter af nævnte art, der faktisk måtte forekomme.
Udvalget har været inde på overvejelser af denne art, men under hensyn til, at en ændring
på dette punkt naturligt synes at måtte føre til, at man tager spørgsmålet om en principiel
nyordning af tillægsordningen som helhed op, har man ikke fundet at burde stille et forslag i den omhandlede retning. Udvalget har herved lagt vægt på, at lønningskommissionen i forbindelse med de ved tjenestemandsloven af 1946 gennemførte ændringer i tillæggene
har foretaget en almindelig vurdering af tillægsordningen som helhed og ikke har fundet
grundlag for principielle ændringer. Udvalget er derfor af den opfattelse, at spørgsmålet
bør finde sin endelige løsning i forbindelse med en eventuel ny lønningskommissions arbejde eller i forbindelse med revision af større dele af tjenestemandsloven, eller såfremt
der skulle ske så afgørende ændringer i det principielle grundlag for fastsættelsen af tjenestemændenes „særlige ydelser'", at ændring af tillægsordningen vil være en nødvendig
konsekvens heraf.
Herefter har udvalget anset det for sin opgave at tage stilling til, om der med
bevarelse af de nuværende principper for tillægsordningen er tilstrækkelig begrundelse
for de fra organisationernes side fremsatte ønsker om forhøjelse af procenttillægget til
opdager- og rådighedstillæggene.
Eor så vidt angår tiden efter tjenestemandslovens gennemførelse bemærkes, at
„særlige ydelser'" som følge af pristalsstigningen og den deraf følgende forøgelse af antallet
af reguleringstillægsportioner er blevet forhøjet med 1 portion fra den 1. april 1947 og med
yderligere 1 portion fra den 1. oktober 1948. Indenfor udvalget er der enighed om, at den
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nævnte dyrtidsmæssige forhøjelse af „særlige ydelser'" kan motivere en forhøjelse af procenttillægget med 2 portioner å 5 pet. fra den 1. oktober d. å. at regne.
Udvalget har endvidere overvejet, om der bortset fra ændringerne i de pristals mæssige forhold skulle være sket forskydninger i forudsætningerne for tillæggets fastsættelse. Udvalget har herved hæftet sig ved, at „særlige ydelser", efter at lønningskommissionen havde afsluttet sit arbejde, har været gjort til genstand for overvejelse i et særligt
udvalg. Som et resultat af dette udvalgs arbejde blev overarbejdspengene med virkning
fra 1. juli 1946 forhøjet fra henholdsvis 2,29 kr. og 2,65 kr. til henholdsvis 3,10 kr. og 3,65
kr. ud fra en ændret opfattelse af principperne for overarbejdsbetalingens fastsættelse.
Denne revision var muligvis forudset af lønningskommissionen, på hvis indstilling det
særlige udvalg var nedsat, men det må dog anses for tvivlsomt, om ikke lønningskommissionen, såfremt den havde været bekendt med ændringens omfang, havde taget et vist
hensyn til den ved behandlingen af politiets tillæg.
Det er udvalgets opfattelse, at den skete varige forskydning i grundlaget for overar bejdspengenes fastlæggelse kan motivere en forhøjelse enten af rådighedstillæggets
grundbeløb eller af procenttillægget til rådighedstillægget. Som foran anført har udvalget
imidlertid ikke ment at burde stille forslag om principielle ændringer af tillægsordningen,
og i overensstemmelse hermed finder man, at forhøjelsen bør indregnes i procenttillægget
til polititillæggene. Ved bedømmelsen af, hvilken forhøjelse det vil være rimeligt at foreslå,
må hensyn tages til vanskelighederne ved at opgøre det gennemsnitlige overarbejde og af
rådighedstillægget at udskille den del, der svarer til dækning af det eventuelle overarbejde.
Der er imidlertid indenfor udvalget enighed om, at en forhøjelse af procenttillægget med
højst 15 pct. vil give kompensation for den nævnte forskydning i overarbejdspengenes
beregningsgrundlag. Når til disse 15 pct. lægges de foran omtalte 10 pct., der er motiveret
med pristalsstigningen, fås en samlet forhøjelse af procenttillægget med 25 pct. fra den 1.
oktober d. å. at regne.
Det bemærkes, at der fra den 1. oktober 1946 er ydet et særligt tillæg til overarbejdspengene. Dette tillæg er ikke begrundet i pristalsstigning, men er af ganske ekstraordinær karakter og skyldes særlige forhold indenfor trafiketaterne. Disse forhold er af
midlertidig karakter, hvorfor ordningen er tidsbegrænset, foreløbig gældende indtil udgangen
af indeværende finansår. Under hensyn til på den ene side polititillæggenes karakter af genne msnitsydel ser og på den anden side til den ekstraordinære overarbejdsordnings særlige
baggrund er udvalget af den opfattelse, at den nævnte ordning ikke kan begrunde en yderligere forhøjelse af procenttillægget til rådighedstillægget.
Der kan rejses tvivl om, hvorvidt det er rigtigt at regulere opdager- og rådighedstillæggene med et procenttillæg af samme størrelse, idet opdagertillægget ikke på samme
måde som rådighedstillægget er direkte knyttet til „særlige ydelser'". Da imidlertid opdagertillægget som forannævnt rent faktisk tjener til dækning også af kriminalpolitiets overarbejde og rådighedstjeneste, og da de to tillæg altid har været reguleret med samme procent,
hvilket lønningskommissionen af 1943 har vatret bekendt med, finder udvalget ikke anledning til at foreslå ændringer på dette punkt. Imidlertid finder udvalget det uheldigt, at
der som følge af, at opdagertillæget reguleres på grundlag af 800 kr.,ved stigning i procentsatsen sker en uddybning af lønforskellen mellem ordens- og kriminalpolitiets tjenestemænd. Da der endvidere ikke ses at foreligge en rationel begrundelse for at regulere
netop 800 kr. af opdagertillægget, medens betragtninger over tillæggets opståen og sammensætning efter sa?dvanlige lønmæssige synspunkter må føre til, at reguleringen burde ske
af 600 kr., finder udvalget det rigtigt, at reguleringen udover de nuværende 65 pct. sker
på grundlag af dette beløb. Herved opnås bl. a., at den af lønningskommissionen forudsatte lønforskel mellem de to tjenestegrene bibeholdes.
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Udvalget har haft sin opmærksomhed henledt på, at der i tiden fra tjenestemandslovens gennemførelse og indtil 1. oktober 1948 har gjort sig forhold gældende, som på et
tidligere tidspunkt kunne have motiveret en forhøjelse af procenttillægget. Da den principielle ændring i grundlaget for overarbejdspengenes beregning er kommet tjenestemændene udenfor politiet tilgode fra 1. juli 1946, og „særlige ydelser"" reguleredes fra 1. april
1947 generelt med 1 portion, er udvalget enigt om, at rimelighedsgrunde taler for, at der
ydes polititjenestemændene en efterbetaling for den nævnte periode derved, at forhøjelsen
med de foran nævnte 15 pct. får virkning fra 1. juli 1946, og at der sker en yderligere forhøjelse med 5 pct. med virkning fra 1. april 1947.
Udvalgets indstilling er herefter:
1) Fra 1. oktober d. å. forhøjes rådighedstillægget med 25 pct.
2) Opdagertillægget forhøjes fra den 1. oktober d. å. med 25 pct. af 600 kr.
3) Der ydes hver tjenestemand i ordens- og kriminalpolitiet en efterbetaling svarende
til 15 pct. af 600 kr. årlig for tiden 1. juli 1946—31. marts 1947 og til 20 pct. af 600
kr. årlig for tiden 1. april 1947—30. september 1948.
Det bemærkes, at omkostningerne ved nævnte efterbetaling andrager ca. 2 mill,
kr., og at den årlige merudgift ved forhøjelsen andrager ca. 1,1 mill. kr.
B. Politikassetilskud til diæter for elever på politiskolen.

Eleverne på politiskolen oppebærer diæter efter følgende af justitsministeriet
under 17. januar 1940 fastsatte regler:
J. Til tjenestemænd, der ikke er hjemmehørende i København, Frederiksberg eller Hellerup, men som flytter hertil under politiskoleopholdet, ydes, såfremt den pågældende
er gift, godtgørelse for udgifter ved dobbelt husførelse med % af dagpengene for
udstationering for vedkommende periode. Såfremt den pågældende er ugift, ydes
der godtgørelse for dokumenteret huslejetab samt 1,50 kr. pr. dag. Herudover
ydes der såvel til gifte som til ugifte tjenestemænd et tilskud på 1,50 kr. pr. dag
af politikassen.
II. Tjenestemænd, der er hjemmehørende og har tjenestested uden for København,
Frederiksberg og Hellerup, og som ikke overnatter her, men rejser til og fra byen
hver dag under skoleopholdet, oppebærer alle 1 kr. pr. dag samt et tilskud på 1,50
kr. pr. dag af politikassen.
III. Tjenestemænd, der har tjenestested inden for København, Frederiksberg eller
Hellerup, men som er hjemmehørende uden for dette område, oppebærer ligeledes
1 kr. pr. dag. Til disse tjenestemænd ydes der normalt ikke tilskud af politikassen,
dog at tilskud kan ydes, når de pågældende har tjenestested i Frederiksberg eller
Hellerup.
IV. Tjenestemænd, der er hjemmehørende i København, Frederiksberg eller Hellerup,
oppebærer ikke diæter, dog at der i et vist omfang ydes dem tilskud af politikassen
på 1,50 kr. pr. dag, såfremt de har tjenestested uden for nævnte område.
Xår bortses fra tilskudet fra politikassen, svarer disse regler i princippet til de
regler, der gælder f. eks. for statsbanetjenestemænd, der deltager i kursus på jernbaneskolen. På enkelte punkter gør der sig dog forskelligheder gældende, således for gifte tjenestemænd, der ikke er hjemmehørende i København m. v. (gruppe I.), idet disse ved jernbaneskolen kun får godtgørelse for dobbelt husførelse efter dokumentation for udgifter
og med fradrag for besparelse i hjemmet, således at % af dagpengene for udstationering
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kun er maksimum for, hvad der kan ydes, mens de, hvis dokumentation for udgifterne
ikke præsteres, får en standardgodtgørelse på 6,75 kr. pr. dag for tjenestemænd i 12. og højere
lønningsklasser og på 5,50 kr. pr. dag for tjenestemænd i øvrige lønningsklasser. Til ugifte
tjenestemænd, henhørende under samme gruppe, ydes derimod ved jernbaneskolen foruden
godtgørelse for dokumenteret huslejetab 2,50 kr. pr. dag. Endvidere gælder for politiskolens
vedkommende den særregel, at tjenestemænd, der gennemgår visse særkursus, oppebærer
sædvanlige dagpenge uden fradrag af % i de første 21 dage og først derefter % af dagpengne
for udstationering.
Med de for tiden gældende satser vil en gift politibetjent efter gruppe I — bortset
fra politikassetilskuddet — kunne oppebære 17,36 kr. pr. dag i de første 3 dage, 13,88 kr.
pr. dag i de følgende 18 dage og derefter 8,44 kr. pr. dag (svarende til % af dagpengene for
udstationering beregnet efter sats C). Når hensyn tages til besparelse i hjemmet, der beregnet
efter statens almindelige regler om godtgørelse for udgifter ved dobbelt husførelse for en
politibetjent udgør 1,93 kr. pr. dag, vil en gift politibetjent efter udløbet af de første 21
dage kunne disponere over ca. 310 kr. månedlig -j- politikassetilskudet ca. 45 kr. månedlig
til kost og logi m. m. under opholdet ved politiskolen. Da den pågældende under skoleopholdet oppebærer sin sædvanlige lønning, herunder også rådighedstillæg etc, må den
trufne ordning betegnes som endog særdeles gunstig.
Som det fremgår af foranstående, galder der for diætberegning ved politiets skoleophold regler, som på visse punkter afviger fra de indenfor andre etater anvendte. Udvalgetskal dog indskrænke sig til udtale, at man finder det principielt uheldigt, at politikassernes
midler anvendes til supplering af de ved tjenestemandsloven med tilsluttende bestemmelser
fastsatte ydelser, og da der ikke kan anføres en rimelig begrundelse for denne ordnings
opretholdelse, skal udvalget indstille, at tilskuddene bortfalder.
Der er i udvalget fremført det synspunkt, at tilskuddet fra politikasserne først
bør bortfalde fra det tidspunkt, hvor alle de nu ansatte har været på skole, d. v. s. fra 1.
juli 1950. Som begrundelse herfor er anført, at den gruppe betjente, der endnu ikke har
været på skole, har længere tjeneste i politiet og er ældre end betjentene normalt er, når
de kommer på skolen. Da det drejer sig om en ren overgangsforanstaltning, der må ses
på baggrund af den midlertidige ekstraordinære ophobning af elever på politiskolen, kan
udvalget anbefale, at tilskuddet fra politikasserne først inddrages fra den 1. juli 1950.
København, den 15. november 1948.
Erik Andersen.

Hugo Engmann.

Erik Heilmann.

Formand.

Holton.

Schytt Larsen.
N. Schaumburg Christensen.

Hans C. Feddets.
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Bilag 25.

FORVALTNINGSNÆVNET
København den 15. Oktober 1948.

Til f or vattning skommissionen.
Ved fremsendelsen af vedlagte af forvaltningsnævnets sekretariat afgivne rapport
nr. 3 om byggenævnet skal forvaltningsnævnet efter at have behandlet de fremdragne
spørgsmål udtale følgende:
Forvaltningsnævnet har intet fundet at bemærke til de i rapporten omhandlede
tekniske forhold og kan tiltræde de af sekretariatet under punkt 10—36 samt 38—39 stillede forslag til ændringer i byggenævnets organisation m. v., medens man finder anledning
til at supplere sekretariatets rapport med følgende oplysninger og bemærkninger vedrørende nævnets personaleforhold:
A. Personalets størrelse.
Medens den af forvaltningsnævnets sekretariat foretagne undersøgelse har fundet
sted, er personalet i byggenævnet blevet udvidet fra ca. 70 til 80 personer. I rapporten er
personalebehovet angivet til ca. 78 personer. Fra sekretariatets side har man anerkendt
en midlertidig udvidelse under den udtrykkelige forudsætning, at personalets størrelse
skulle være under meget nøje kontrol af kontorets leder. Når man imidlertid i rapporten
har angivet den forøgelse på ca. 8 personer i kontorets stab, skyldes det følgende forhold:
1) Byggenævnet har hidtil kun haft 3 stenografer af et personale på 70. For at
sikre en øjeblikkelig hjælp til fremskyndelse af arbejdet har man tilrådet straks at ansætte
yderligere 2—3 stenografer.
2) Det har været fast praksis hidtil, at hele personalet har haft overarbejde i ca.
12 timer ugentlig for at klare de mest presserende sager. For overarbejdet er der på grundlag af timetallet ydet løbende betaling til overassistenter, assistenter og anden medhjælp,
men ikke til sekretærer og ingeniører, der i stedet har fået udbetalt et årligt vederlag i
overensstemmelse med direktoratet for vareforsynings regler. For april måned 1948 er
tallene for udbetalt løn og overarbejdspenge således:
Udbetalt løn til overassistenter etc
overarbejdspenge til do

ca. 27 700 kr.
- 14 500 -

Sekretariatets arbejde med byggenævnets personalespørgsmål er særlig gået ud på
at søge det overhåndtagende overarbejde afskaffet; dette vil ske, efterhånden som forholdene i byggenævnet falder til ro efter udstedelsen af nye instrukser etc. og flytningen af
lokaler sidst i august måned d. å.
Ved udarbejdelsen af personaleoversigten er der taget hensyn til, at overarbejdet
skal afskaffes, og der er derfor stillet forslag om udvidelse af personalet med ca. 8 personer,
hvilket formentlig vil koste ca. 4 000 kr. månedlig. Hertil må lægges et vist overarbejde,
som anslås til 25 pCt. af det hidtidige, altså 3 700 kr. månedlig, således at man formentlig
vil kunne regne med en månedlig besparelse på ca. 7 000 kr., eller ca. 80 000 kr. årlig.
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3) Man har lagt vægt på, at der gennemføres en effektivisering af hele byggenævnet, således at sagerne kan ekspederes hurtigere. Dette skulle i det lange løb også
betyde mindre personale til samme mængde arbejde.
Det bemærkes, at det på grund af de stærkt skiftende arbejdsmængder er umuligt
helt nøjagtigt at beregne eller angive tal for hidtidige og fremtidige arbejdspræstationer.
Den foreslåede organisation er opbygget således, at den kan benyttes, selv om der
sker en formindskelse af arbejdsopgaverne med deraf følgende reduktion af personalet.
B. Sekretærerne.

Byggenævnets overordnede personale består af 1 kontorchef. 1 fuldmægtig, 3
sekretærer og et antal ingeniører, hvilke sidste i fremtiden udelukkende skal beskæftige
sig med arbejde af teknisk art. Kontorchefen er tjenestemand i ministeriet for byggeri og
boligvæsen, men stillet til rådighed for byggenævnet. De øvrige medarbejdere er ansat
på de for tilsvarende personale i direktoratet for vareforsyning gældende vilkår uden pensionsret og uden adgang til formiddagsdispensation. Sekretærerne oppebærer som begyndelsesløn 735 kr. månedlig og som slutløn (efter 4 års tjeneste) 945 kr. månedlig, hvorhos
der i de senere år er ydet et særligt beløb på ca. 1 200 kr. årlig for overarbejde. Til sammenligning kan anføres, at en tjenestemandsansat akademisk uddannet sekretær (gift) har en
begyndelsesløn på 683 kr. mdl. og en slutløn (efter 9 års tjeneste) på 765 kr. månedlig,
hvortil kommer indtægt ved eventuel bibeskæftigelse.
Selv om de i byggenævnet ansatte sekretærer har et meget selvstændigt arbejde
og ansvar og ikke direkte kan sammenlignes med centraladministrationens sekretærer efter
de pågældendes uddannelse og samtlige øvrige forhold, må nævnet dog mene, at der ikke
findes tilstrækkeligt grundlag for en højere lønningsmæssig placering af sekretærerne.
Specielt må det bemærkes, at den omstændighed, at visse af byggenævnets akademiske
teknikere har måttet aflønnes højere end sekretærerne ikke kan begrunde en lønforbedring
for sidstnævnte personalegruppe. Forvaltningsnævnet kan derfor ikke tiltræde sekretariatets indstilling under pkt. 37 om en lønrevision for byggenævnets sekretærer.
K. H. Kofoed,

Andr. Møller.

V. Villadsen.

Formand.

Bodil Andersen,
Sekr.
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Rapport Nr. 3. om Byggenævnet.
I. Indledning
1. I rapport nr. 1 om byggenævnet er omtalt dels grundlaget for byggenævnets ekspeditionskontor og dets arbejdsområde, dels dette kontors stilling overfor nævnet,
de forskellige udvalg og ministeriet for byggeri og boligvæsen. Der er samtidig givet
en oversigt over de for det heromhandlede sagsområde da gældende bekendtgørelser.
Disse have gyldighed indtil 4. juni 1948; fra denne dato trådte en ny og samlet bekendtgørelse i kraft, som ophæver alle de i rapport nr. I nævnte. — Nævnets ekspeditionskontor har for nylig fået navneforandring til boligministeriets materialekontor;
det vil blive benævnt kontoret i denne rapport.
2. I rapport nr. 2 er givet en oversigt over kontorets inddeling i afdelinger efter sagsgrupper samt givet en detailleret redegørelse for det arbejde, der udføres dels inden
den enkelte sag kommer til egentlig sagsbehandling, dels efter at sagen er blevet
afleveret til postafsendelse.
3. Denne 3. og sidste rapport om byggenævnet skal derfor beskæftige sig med den egentlige sagsbehandling samt give forslag til en ændring af kontorets organisation, hvorved
de i rapport nr. 2 foreslåede ændringer indpasses i det endelige forslag.
II. Kontorets nuværende organisation.
4. Kontorets fuldstændige nuværende organisation er vist i underbilag 10, der på side 203
giver en oversigt over afdelingerne og personalet, og på side 204—06 redegør for de
enkelte afdelingers arbejdsområde og fordelingen af arbejdet mellem de enkelte led i
hver afdeling.
5. Kontoret har indtil 1. april 1948 været ledet af nævnets sekretær, kontorchef Gregers
Hansen, Københavns kommune, der imidlertid næsten hele tiden har måttet overlade
den daglige ledelse til fuldmægtig Børge Hansen. Underbilag 11 viser personalets størrelse og lønninger pr. april 1948. Medio maj 1948 er kontorchef Hjorth fra ministeriet for byggeri og boligvæsen tiltrådt som kontorets leder. løvrigt er personaleforholdene i det væsentlige forblevet uændrede.
6. I almindelighed gennemløber en enkelt sag følgende stadier under den egentlige
sagsbehandling:
a. Posten modtages i de enkelte afdelinger enten fra journalen eller — forsåvidt
angår sager, der er under ekspedition — fra poståbningen til tilaktering.
b. Indenfor hver større afdeling sorteres og fordeles sagerne efter sværhedsgrad.
c. En principiel sagsbehandling foretages; afhængig af sagens sværhedsgrad behandles
sagen enten af sekretær, ingeniør, overassistent eller assistent.
d. Skal der indhentes yderligere oplysninger, indkræves disse enten skriftligt eller
telefonisk; i visse tilfælde sendes sagen til inspektion.
25
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e. Eventuelt skal sagen sendes til udtalelse hos forskellige myndigheder, eller den
skal forelægges i udvalg som nævnt i rapport nr. 1.
f. Kan ansøgningen bevilges ud fra almindelige saglige retningslinier, sendes den
til teknisk behandling, efter at resolution er påført omslagskuverten.
g. Ved teknisk behandling anføres, hvor store mængder af de forskellige materialer,
der kan bevilges, henholdsvis godkendes. Tallene anføres dels på selve materialebevillingens ene eksemplar, dels på omslagskuverten. (Om materialebevilling se
nærmere under 7.)
h. Sagen sendes til udskrivning.
i. Udskrivningen foregår dels ved udfyldelse af en række forskellige formularskrivelser, især ved afslag eller ved indhentning af yderligere oplysninger, dels ved udfærdigelse af særlige indkøbstilladelser samt påstempling og rettelse i de af ansøgeren indsendte skemaer, der indsendes i 4 eksemplarer, hvoraf 1 bruges til
arbejdsgrundlag i kontoret, 1 returneres til ansøgeren og virker som materialebevilling, 1 til den lokale bygningskommission og endelig ] genpart beregnet til
ophængning på selve byggepladsen.
j. Efter udskrivning og kontrol med dennes rigtighed, hvilken som regel foretages
af samme person, som har udskrevet sagen, udfyldes en formular (kodeseddel)
til statistisk brug. (Kodesedlerne afleveres een gang månedligt til direktoratet
for vareforsyning, hvis hulkort-afdeling bearbejder materialet og hver måned
afleverer et såkaldt tapet, hvor de ønskede statistiske oplysninger kan aflæses).
Derefter sendes sagen til underskrift.
k. Posten underskrives af enten afdelingens sekretær, ingeniør eller overassistent,
afhamgig af sagens sværhedsgrad. Sager, der sendes til ministeriet, og andre særlig betydningsfulde sager underskrives af fuldmægtig, eventuelt kontorchef.
1. Sagerne afleveres til postafsendelsen, der kontrollerer kodesedlens tilstedeværelse.
m. Överträdelser, der konstateres enten ved inspektion eller som indberettes udefra,
f. eks. fra lokale bygningsmyndigheder, behandles i en særlig juridisk afdeling.
7. Grundlaget for sagernes behandling såvel i almindelig saglig som i teknisk henseende
var oprindelig de bekendtgørelser, som er omtalt i rapport nr. 1 — nu bekendtgørelsen
af 4. juni 1948, jfr. foran, — samt de retningslinier, som nævnet har angivet, se også
herom i rapport nr. L. Ifølge bekendtgørelsen må nybygning, ombygning m. v. i almindelighed ikke foretages uden tilladelse i form af en af kontoret udstedt, såkaldt
materialebevilling. Ansøgning herom indsendes som nævnt under 6. i. af ansøgeren i 4
eksemplarer sammen med tegning i 3 eksemplarer. Materialebevillingen skal samtidig
virke som tilladelse til indkøb af bundne, men ikke-klausulerede materialer, idet man
ved påtegning på et eksemplar af ansøgningen, se ovenfor under 6. i., godkender et vist
forbrug af disse, medens der for klausulerede varers vedkommende udstedes særlige
indkøbstilladelser. Kontrollen med de særlige indkøbstilladelser sker i direktoratet
for vareforsyning, som får tilsendt en kopi af hver enkelt indkøbstilladelse, medens
kontrollen med materialebevillingerne delvis er overladt til leverandørerne ved den
nye bekendtgørelse. Da ministeriet for byggeri og boligvæsen har udarbejdet nye formularer til brug ved ansøgning om udstedelse af materialebevillinger, som vil gøre
disse mere praktiske såvel for ansøgerne som for kontrollen ved leveringerne, ses der
ikke at være anledning til at gå i detailler vedrørende dette punkt.
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8. Den nuværende organisation kan kort resumeres således:
På grund af manglende ledere og tid er sagsområdet efterhånden blevet delt op i
9 afdelinger; endvidere ekspederes sager udenfor disse afdelinger. I spidsen for et antal
af afdelingerne står en tekniker, der behandler sagerne såvel principielt som teknisk.
Desuden råder hver afdeling over eget personale til udskrivning, idet denne virksomhed
dog for nogle sagsafdelingers vedkommende er centraliseret i een mindre udskrivningsafdeling. Hver af afdelingslederne har således ansvaret for sin del af sagerne fra det
ejeblik, hvor de modtages i afdelingen og til de leveres ud til postafsendelse. Lederne
skal således beskæftige sig med almindelig saglig og i visse tilfælde også teknisk sagsbehandling, give personlige og telefoniske besvarelser, lede udskrivningen og kontrollen med udskriverne, samt føre de mere betydningsfulde konferencer med såvel ansøgere som myndigheder og underskrive sagerne. I visse tilfælde er lederens arbejdsområde — men ikke det hertil hørende ansvar — blevet delegeret til en overassistent
eller en assistent. I enkelte afdelinger er den tekniske behandling af sagerne udskilt
til særlige teknikere.
III. Forslag til ændring af organisationen.
9. Man har anset det for formålstjenligt at lade udenforstående teknikere undersøge, hvorledes den tekniske sagsbehandling virker i øjeblikket. Om denne undersøgelse, der er
foretaget af civilingeniør H. Alexander, M. I. F., og arkitekt M. Black-Petersen, M. A. A.,
henvises til den i underbilag 12 givne udtalelse. Indholdet heraf er i overensstemmelse
med sekretariatets opfattelse, og de i underbilag 1 2 nævnte forslag er indpasset i nedennævnte forslag. Der er foretaget uformelle drøftelser med såvel repræsentanter for
ministeriet for byggeri og boligvæsen som for kontoret angående rationeringen af
materialer, idet man har anset det for betænkeligt — således som efter den nugældende
ordning — at rationere (klausulere) 75 pct. af visse materialer, men lade de resterende
25 pct. sælge i fri handel. Dette er tilfældet for tømmer og brædder. Imidlertid vil en
fuldstændig rationering medføre et så stort administrationsapparat, at man ikke kan
anbefale en sådan ændring. Det anbefales derfor i stedet at forstærke kontrollen med
reglernes overholdelse ved en udvidet inspektion, se herom senere. Idet man herefter
har måttet gå ud fra, at det ikke er muligt at omlægge selve grundlaget for rationeringsordningerne, fremsættes følgende forslag, som er drøftet med kontorets nuva^rende
leder og fuldmægtig:
10. Der foreslås følgende ændringer i kontorets opdeling:
a. Den egentlige sagsbehandling udskilles fra såvel den tekniske behandling som det
mere manuelt prægede udsknvningsarbejde. Nedennævnte sagsområde, der nu
er opdelt i 9 afdelinger, deles i følgende 3 afdelinger:
A. Boligsager, såvel etage- som parcelhuse.
B. Industri- og håndværkssager.
C. Landbrug, sommerhuse, forlystelser o. s. v., alt vedrørende rene handelsvirksomheder samt offentlige sager med undtagelse af anlægssager; om disse se
nedenfor under 13.
b. Juridisk afdeling og inspektionsafdelingen bibeholdes som selvstændige afdelinger.
c. Teknisk sagsbehandling udskilles, således at den ledende ingeniør er ansvarlig
for al teknisk behandling. Et antal teknikere tilknyttes de enkelte sagsafdelinger,
udelukkende til tekniske beregninger m. m.
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d. Udskrivningsafdelingen oprettes sora selvstændig afdeling og henlægges sammen
med de i rapport nr. 2 nævnte afdelinger for journalisering m. v., tilaktering m. v.
og bogholderi m. v. under ledelse af hver sin overassistent direkte under en afdelingsleder, der har samme charge som sekretærerne. Underbilag 13 side 210 viser den
ændrede organisation, på side 211—12 redegøres for de enkelte afdelingers arbejdsområde og arbejdsfordeling.
11. En opdeling af sagsbehandlingen i 3 afdelinger i stedet for de nuværende 9 vil frembyde bedre muligheder for udnyttelse af kapaciteten samt muliggøre større ensartethed ved sagernes behandling. Ændringen vil også betyde en lettelse for journaliseringen.
- Hver af disse 3 afdelinger skal udelukkende foretage den almindelige sagsbehandling,
forhandle med ansøgere og myndigheder, besvare vanskeligere telefoniske og personlige henvendelser samt underskrive posten. I spidsen for hver afdeling placeres en
sekretær, der har en overassistent samt et antal assistenter til hjælp. Under punkt
24 er omtalt visse problemer i forbindelse med arbejdsfordelingen.
12. Teknikerne udskilles fra de egentlige afdelinger og henlægges under den ledende
ingeniør. Denne skal have ansvaret for, at den tekniske behandling af sagerne udføres
i overensstemmelse med de retningslinier, der anvises herfor. De forhold, som den i
pkt. 9 omtalte undersøgelse har påvist med hensyn til beregningsgrundlaget, vil formentlig ændre sig, når det af ministeriet for byggeri og boligvæsen nedsatte Teknikerkoordi nations-udvalg, som består af teknikere fra såvel kontoret som ministeriet, får
gennemgået beregningsgrundlaget.
13. Under den ledende ingeniør henlægges udenfor ovennævnte sagsgrupper alle sager vedrørende anlægsarbejder, idet der i realiteten ingen almindelig sagsbehandling sker i
disse sager. Sagerne forelægges — med undtagelse af meget små sager — i alle tilfælde
det særlige tekniker-udvalg (anlægsarbejder), og der ses ikke at være grund til at
ændre denne fremgangsmåde, jfr. det i underbilag 12 herom nævnte.
14. Til hver af ovennævnte 3 afdelinger knyttes en eller flere teknikere efter den ledende
ingeniors bestemmelse og varierende efter arbejdsmængden. Disse teknikere vil i administrativ henseende være underlagt den enkelte sekretær i hver afdeling, så længe de er
tilknyttet dennes afdeling. Deres arbejde vil bestå i udelukkende teknisk behandling
af de sager, hvor en sådan er nødvendig eller ønskelig. Hertil kommer deltagelse i
konferencer med ansøgere om tekniske problemer.
15. Fra de nævnte 3 afdelinger udskilles al udskrivning af materialebevillinger, tilladelser,
formularer o. s. v. I stedet oprettes en selvstændig afdeling (se underbilag 13, bemærkning nr. 3) under ledelse af en overassistent. Indenfor denne afdeling vil der intet være
tilhinder for at lade et mindre antal assistenter specialisere sig på visse sager, men der
skal altid være mulighed for omplacering fra eet sagsområde til et andet for derved at
sikre hurtigst mulig ekspedition. Det er dog et ufravigeligt krav, at afdelingen straks
får en sådan kapacitet, at den kan klare det daglige arbejde uden overarbejde, der således forbeholdes dage med topbelastning. Er dette krav opfyldt, skal afdelingen kunne
ekspedere samtlige sager i løbet af eet, højst to døgn fra modtagelsen, søn- og helligdage dog fraregnet.
16. Udskrivningsafdelingen samt de i rapport nr. 2 under nr. 16 ff. nævnte foreslåede afdelinger for jorurnalisering m. v., tilaktering m. v. og bogholderi m. v. under ledelse af
hver sin overassistent placeres direkte under en afdelingsleder, der har samme charge
som sekretærerne. Under denne afdelingsleder placeres også skrivestue, bude og telefondamer. Afdelingslederen får således det direkte ansvar for alt det egentlige kontor-
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arbejde, og det er afgørende for arbejdets rette udførelse, at den ansvarshavende placeres på lige fod med de øvrige sekretærer med direkte reference til den daglige leder.
17. For at undgå et væsentligt spild af arbejdstimer for mere kvalificeret personale foreslås det at ansætte 1 eller 2 interne bude under ledelse af den under 16. nævnte afdelingsleder, idet disse efter en fastlagt rute hver halve eller hele time skal rondere i alle
lokaler og sørge for transport af samtlige sager eller dele deraf. En sådan ordning praktiseres mange steder og er ikke kostbar at gennemføre; derved vil det mere kvalificerede
peronale aflastes for de afbrydelser af arbejdet, der foranlediges ved, at sagerne skal
bringes frem og tilbage.
18. Det meget store antal daglige telefonhenvendelser foreslås sorteret af en telefonekspedition, bestående af 2—3 assistenter under ledelse af sekretæren i afdeling B
eller C og dennes overassistent. Telefonekspeditionens opgave skal være i videst mulig
omfang at ekspedere almindelige henvendelser, som ikke bør ledes ind til de sagsbehandlende personer; det vil i realiteten sige den samme funktion, som i øjeblikket
udføres af skrankeekspeditionen, omtalt i rapport nr. 2, for de personlige henvendelsers
vedkommende. Såvel skrankeekspedition som telefonekspedition bør forsynes med nogle
ganske enkle (renliniede) hustelefonanlæg direkte til de sagsbehandlende sekretærer
eller overassistenter, således at der hurtigt kan skaffes besked i særlige tilfælde.
19. ßpgge disse afdelinger foreslås samlet under en af de na^vnte sekretærer i en speciel
informationsafdeling, der skal have til opgave at sørge for effektiv intern og extern
oplysningstjeneste. Det er af yderste vigtighed, at personalet får nøjagtig og hurtig
besked om de retningslinier, der skal følges, således at der kan gives klar besked på alle
henvendelser. Den nye bekendtgørelse af 4. juni 1948 har hjulpet væsentlig på dette forhold. Hvad angår det i underbilag 12 nævnte forhold om information udadtil, vil det va^re
af væsentlig betydning for ansøgerne at få flere oplysning er om regler og praksis m.v.,
end der fås i øjeblikket. Da man næppe for tiden kan gå ind for at kræve afslag motiverede, idet der herved ville ske en uoverkommelig forøgelse af arbejdet, kunne regelmæssige publikationer fra kontoret måske træde i stedet for sådanne motiverede
afgørelser og derigennem formindske ansøgningernes antal og vejlede ansøgerne med
hensyn til, hvad der er mulighed for at opnå, og hvad der vil blive afslået. Dette vil
betyde formindsket arbejde for kontorets ekspedition. løvrigt tilrådes det ved udfærdigelse af bekendtgørelser, cirkulærer, skemaer, formularer o. s. v. at lade det personale, som arbejder med disse sager daglig, få lejlighed til at afgive kritik eller forslag
til ændringer, således at det færdige resultat er så nøje gennemtænkt som muligt,
forinden udsendelse sker. Tidligere forsømmelser heraf har medført, at der ofte var
„smuthuller" at finde i bekendtgørelser m. v.
20. Juridisk afdeling bevares som en selvstændig afdeling. Der ses ikke at være. anledning
til at ændre denne afdelings luftforretningsgang, der er blevet væsentligt forenklet, efter
at kontoret er blevet flyttet fra direktoratet for vareforsyning til ministeriet for byggeri
og boligvæsen. Det bør påses, at der snarest muligt efter konstatering af overtrædelserne
sker henvendelse til politiet.
21. Inspektionsafdelingen bibeholdes som selvstændig afdeling. Efter at ministeriet har
oprettet afdelingskontorerne i Jylland og Fyn, skal rejseinspektørerne kun dække
området øst for Storebælt. Der har hidtil været 4 ingeniører til hele landet, deraf
2 med bil. Fra 1. juli 1948 vil der være 3 rejseinspektører for det nævnte område øst for
Storebælt, heraf 2 med egen vogn.
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22. T rapport nr. 2 er omtalt — pkt. 13 og 24 —, hvorledes inspektørerne modtager sagerne
til inspektion og givet forslag til ændringer heraf. Deles området op i et passende antal
mindre distrikter, vil det ved gennemførelse af de i rapport nr. 2 omtalte forslag
være muligt at sikre sig, at samtlige distrikter bliver inspiceret indenfor en rimelig
frist. - - Tilrettelæggelsen af rejseruter skal foretages af den assistent, som fører inspektions] ournalen, for at man kan sikre sig imod en af tilfældigheder præget inspektion. Ruterne bør ikke være længere, end at de kan nås på 6—8 dage, hvorefter inspektørernes rapporter omgående bør tilgå kontoret til videre behandling. Der bør dog
samtidig gives inspektørerne så god tid til inspektionen, at der også kan foretages
stikprøver undervejs på byggeforetagender, som ikke er anført på listen over sager
til inspektion. Det er givet, at en sådan effektivt udført stikkontrol vil betyde, at bygherrerne i højere grad undlader overtrædelse af gældende bekendtgørelser.
23. J underbilag 13 er på side 1 givet en oversigt over den nu foreslåede organisation, på
side 2 i samme bilag er angivet den foreslåede arbejdsfordeling mellem afdelingerne.
IV. Specielle forhold og forslag til ændringer.
21. Der findes anledning til at gøre følgende bemærkninger vedrørende enkelte problemer:
For at sikre den hurtigste ekspedition i de enkelte sagsafdelinger bør sagerne så
vidt muligt behandles af overassistenten eller en af assistenterne, således at sekretæren
frigøres mest muligt for egentlige sager. Sekretæren må være til rådighed ved afgørelsen af tvivlstilfælde og til behandling af særlig vigtige sager. Det har vist sig, at større
sager lettere afgøres, hvis sekretæren selv får lejlighed til at se på forholdene, og man
bor derfor stræbe efter at udvide arbejdsområdet til også at omfatte besøg på stedet i
vanskelige sager, hvorved mange konferencer, skrivelser og telefonsamtaler kan undgås. Med hensyn til underskriften af sagerne bør der tilstræbes en ordning, hvorefter
udskrevne sager forelægges til underskrift f. eks. hver morgen, således at denne funktion kan ordnes uden afbrydelser fra ekspeditionen. Overassistenten underskriver
de sager, der er behandlet af assistenterne, medens sekretæren underskriver de af overassistenten og ham selv behandlede sager.
25. Visse sager, f. eks. katastrofesager, sager fra ministeriet o. s. v. skal behandles som
hastesager og bliver derfor forsynet med et særligt omslag eller kuvert, se herom i
rapport nr. 2. Denne ordning fortsættes, hvorved udskrivningsafdelingen automatisk
kan udskille de hastende sager. Derimod må der advares imod, således som det i en
vis udstrækning er tilfældet, at lade sager ekspedere særlig hurtigt på grund af rykning
enten pr. telefon eller personlig henvendelse, idet reglen må være den, at sagerne skal
ekspederes i den rækkefølge, hvori de afleveres fra sagsafdelingen til udskrivningen.
Er der tale om en enkelt sag, som har en særligt hastende karakter, må vedkommende
sekretær henvende sig til afdelingslederen eller overassistenten for udskrivningsafdelingen og ad denne vej få sagen fremskyndet. Sekretæren har således ingen myndighed
over nogen som helst i udskrivningsafdelingen. Det er en forudsætning, at udskrivningsafdelingen kan ekspedere sagerne på een til to dage. I forbindelse hermed vil det
formentlig være praktisk, at der ikke foretages tilaktering af post til sager, som ligger
til udskrivning, med mindre ganske særlige forhold taler derfor, hvilket må overlades
de enkelte sekretærer til afgørelse.
26. Af hensyn til overskueligheden anbefales det for de sagers vedkommende, hvori forekommer mere end een ekspedition, at afkrydse og på omslagskonvolutten at ind-
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klamme det, der hører sammen i een ekspedition, f. eks. med en farvet blyant eller et
stempel. Ekspeditionen får fortløbende numre indenfor hver enkelt sag, og ekspeditionens nummer angives på såvel indholdsfortegnelsen på det grønne sagsomslag
som på de enkelte bilag og udenpå konvolutten. Herved kan der spares overordentlig
megen tid, hver gang en sag skal tages op til fornyet behandling. Det vil formentlig
være praktisk at lade omslagskonvolutten blive påtrykt to lodrette streger, således
at resolutionerne og andet af interesse bliver påført i kronologisk rækkefølge.
27. Den i pkt. 9 omtalte undersøgelse af den tekniske sagsbehandling viser, at der i visse
tilfælde er tale om en dobbelt teknisk behandling, nemlig i de tilfælde, hvor ansøgerne
angiver et materialeforbrug, der ganske afgjort er ansat for lavt. I disse tilfælde tildeles der normalt kun en materialebevilling, svarende til det ansøgte, og når bygherren opdager, at det ansøgte og tildelte kvantum ikke er tilstrækkeligt, må han søge
igen, hvorefter sagen behandles en gang til. Man er enig med teknikerne i, at man enten
bør besvare sådanne andragender med et motiveret afslag eller søge optaget forhandlinger med andrageren for at få rettet de fejlagtigt opgivne tal.
28. Når sagen sendes til inspektion, er det ofte for at lade inspektøren afgøre, hvor ringe
et materialeforbrug ansøgeren kan nøjes med. Det henstilles at overveje, om den af
disse rejseinspektører foretagne tekniske beregning ikke i større udstrækning end nu
kunne erstatte en egentlig teknisk behandling, i alle tilfælde for mindre sagers vedkommende.
29. I rapport nr. 1 og i nærværende rapports underbilag 10 er omtalt det såkaldte industriudvalg, som består af 2—3 repræsentanter for industrirådet, 2—3 repræsentanter
for direktoratet for vareforsyning, 1 repræsentant for landbrugsrådet, 1 repræsentant for
handelsministeriet, 1 repræsentant for ministeriet for byggeri og boligvæsen samt 2—3
teknikere fra kontoret under ledelse af kontorchefen. Dette udvalg afgør en række
enkelttilfælde, idet der fra kontoret på forhånd tilsendes de deltagende institutionerfotokopier af de vigtigste bilag i hver enkelt sag, som ønskes forelagt i dette udvalg.
Udvalget mødes hver fjortende dag. Direktoratet for vareforsynings stilling til sagen
er i realiteten afgørende for resultatet. Industrirådet og landbrugsrådet har en vis
indflydelse ved bedømmelsen af de enkelte ansøgninger. Den behandling, som sagerne
underkastes i dette udvalg, er næsten udelukkende af principiel karakter. Der lægges
nemlig hovedsagelig vægt på samfundsøkonomiske forhold. Det henstilles, om der
ikke fra ministeriet for byggeri og boligvæsen og direktoratet for vareforsyning kunne
gives visse retningslinier, således at antallet af enkeltsager nedbringes. Antallet
af mødedeltagere kunne da indskrænkes. Formentlig kan såvel repræsentanten for
handelsministeriet som repræsentanten for ministeriet for byggeri og boligvanen
undværes, da disse ministerier er dækket af henholdsvis direktoratet for vareforsyning
og kontoret (d. v. s. boligministeriets materialekontor), og idet de dog ikke har nogen
direkte indflydelse på udvalgets stilling til sagerne. Endvidere bør repræsentationen
for direktoratet for vareforsyning og industrirådet kunne indskrænkes. Kontoret
er formentlig tilstra>kkelig repranenteret ved dets sekretær, der forehvgger sagerne,
og en tekniker til eventuel teknisk bistand under mødet, der ledes af kontorchefen
eller dennes stedfortræder.
30. I visse tilfælde, hvor der ikke kan tildeles materialer, henvises ansøgerne til køb af
barakker fra flygtningeadministrationen. Foreligger der en slutseddel fra realisationsudvalget, gives der altid tilladelse til barakkens opstilling, og endvidere udstedes
en materialebevilling til brug ved indkøb af de strengt nødvendige materialer, uanset
om ansøgningen om almindelig materialebevilling i første omgang er afslået af kontoret
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ud fra samfundsøkonomiske hensyn. Det er henstillet at overveje, om realisationsudvalget, når slutseddel udfærdiges, ikke samtidigt kan udstede en tilladelse til opstilling af den solgte barak med hertil nødvendigt materialeforbrug, således at kontoret kun skal behandle de sager, hvor der søges om tildeling af yderligere materialer;
man måtte herved kunne undgå en del dobbelt arbejde. Denne ordning er nu indført.
31. De sager, som skal indsendes til ministeriet til afgørelse eller som ministeriet har bedt
kontoret udtale sig om, forsynes i øjeblikket med en i ministerielle vendinger holdt
følgeskrivelse til ministeriet. Med den nære kontakt, som findes mellem ministeriet
og kontoret, bør det være tilstrækkeligt at nøjes med en påtegning på sagen ved dens
oversendelse til ministeriet, eventuelt ledsaget af et notat med de vigtigste fakta. Det
anbefales at stryge al unødvendig korrespondance til ministeriet, eventuelt at nøjes
med en f or mular skr i velse, hvis et følgebrev ikke kan undværes.
32. For de sagers vedkommende, hvor der samtidigt er søgt statslån, må der ifølge sagens
natur herske et nært samarbejde mellem kontoret og de statslånebevilgende myndigheder, statens bygningsdirektorat og jordlovsudvalget. Samarbejdet har været noget
uharmonisk, da bygningsdirektoratet i modsætning til kontoret journaliserer sagerne
efter navn og adresse, ikke efter matr. nr. — Dette forhold bør fortsat overvåges af
ministeriet for byggeri og boligvæsen, således at et mere harmonisk samarbejde kan
opnås. I denne forbindelse kan nævnes, at det i rapport nr. 2 omtalte bygherre-kartotek vil betyde en lettelse for dette samarbejde. Der. kan ikke, før der er foretaget en
organisationsundersøgelse af bygningsdirektoratet, tages stilling til, hvorvidt den af
kontoret udførte tekniske behandling af sagerne eventuelt kan udføres af bygningsdirektoratet.
33. Som omtalt i pkt. 7 indsendes der med hver ansøgning om materialebevilling tegninger i 3 eksemplarer. Disse tegninger er som regel meget arbejdskrævende for ansøgerne, og det bør derfor overvejes, om man ikke fra kontorets side kan nøjes med
langt mindre detaillerede arbejdstegninger. De forhold, der har interesse ved den tekniske behandling af sagerne, bør af kontoret meddeles til publikum, således at de tegninger, der indsendes, kun behøver at indeholde de herefter nødvendige detaillerede
oplysninger. T visse tilfælde, hvor ansøgerne ønsker at forespørge om sandsynligheden
for større sagers bevilling, bør man kunne nøjes med skitsemæssigt udarbejdede projekter.
34. De i rapport nr. 2 omtalte sagskort placeres afdelingsvis i overensstemmelse med
lokalernes fordeling. Det er ikke meningen, at de enkelte overordnede skal tage sig af
disse sagskort, men det bør overlades til en bestemt assistent i hver afdeling at sørge
for, at sagskortene ledsager sagerne under deres ekspeditionsgang, samt at føre en
ja^vnlig kontrol med, at sagskort og sager svarer til hinanden. Da det i en række tilfalde er af betydning, at man hurtigst muligt kan konstatere, hvor en bestemt sag
befinder sig, tilrådes det at oprette direkte hustelefoner mellem de sagsbehandlede
afdelinger og overassistenten i udskrivningsafdelingen.
35. Kontoret har i flere år haft lokaler i Vognmagergade 7. På grund af den stærke stigning
i arbejdet har man måttet udskille boligafdelingerne og flytte dem til en barakbygning
på GI. Kongevej fra 1. januar 1948. Dette har selvsagt været en ulempe i mange
retninger, bl. a. har man måttet oprette særlig kontrol med de sager, der afleveres til
boligafdelingerne, og skrankeekspedition samt telefonpasning er blevet delt i to dele.
Det forventes, at kontorets samtlige afdelinger kan overflyttes til en af statens ejendomme, Frederiksgade 21. Man har været og vil fortsat være behjælpelig med hensyn
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36.

37.

38.

39.

til at placere afdelingerne bedst muligt i forhold til arbejdsgangen, ekspeditionen og de
nødvendige lysbehov. Visse af rummene i Frederiksgade er meget mørke, og det tilrådes derfor for disse rums vedkommende, såfremt de skal bruges til stadigt arbejde,
at installere lysstofrør, selvom der er visse vanskeligheder forbundet ved installationen
i denne bygning. Man må gå ud fra, at staten indtil videre vil beholde bygningen til
kontorlokaler, og det vil derfor ikke være urimeligt allerede nu at bekoste en installation, som kan bruges siden hen. Lamperne er ret billige, men installationen i et ældre
hus er noget bekostelig.
Samtidig med, at hver enkelt materialebevilling eller indkøbstilladelse udfærdiges,
udskrives en kodeseddel, som nævnt under pkt. 6. Kodesedlerne er arbejdsgrundlaget
for den statistik, som føres af byggenævnet til ministeriets orientering om, hvor meget
der er bevilget indenfor de forskellige grupper af byggeriet. Man påtænker for visse
gruppers vedkommende at føre en statistik over, hvad der er søgt, men afslået. Det
hermed forbundne arbejde er ikke af større omfang, og der ses ikke at va*re anledning
til at gå dybere ind på dette område.
Med hensyn til personalets forhold fremgår det af underbilag 11, at sekretærernes løn er
ca. 8 800 kr., stigende til ca. 11 400 kr. + (hidtil) et årligt tillæg på ca. 1 200 kr. som vederlag for et ret betydeligt overarbejde. Disse sekretærer fungerer imidlertid i realiteten
som afdelingsledere. Derfor må det spørgsmål rejse sig, om de ikke bør ansættes som
fuldmægtige, eller i hvert fald om deres løn ikke bør søges forhøjet. I så henseende henvises til, at 10 af ingeniørerne, hvis ansvar ikke har været større og efter nærva^rende
forslag bliver mindre, lønnes med højere beløb. Man henviser tillige til, at assistenter
og overassistenter med overarbejdsbetaling tjener betydeligt mere end sekretærerne
på de lavere løntrin. Dette spørgsmål bør forhandles med finansministeriet.
Endvidere skal nævnes, at en del af det af assistenterne udførte arbejde kan udføres
af kvindelige medhjælpere og timelønnet personale. Kontorets arbejdsmængde er
yderst varierende, og der bør derfor være let adgang til at formindske, henholdsvis
forøge det mindre kvalificerede personale. En begyndelse er gjort ved antagelse af et
antal studenter til vikarer i sommerferietiden. Det anbefales at fortsætte ad denne Vej.
Der anvendes i øjeblikket i udstrakt grad besvarelse ved formularer, der udfyldes
med varierende tekst. Dette forhold skyldes først og fremmest manglen på stenografer
og maskiner. I en række tilfælde er for mular-besvarelsen utvivlsomt arbejdsbesparende,
men i mange tilfælde er det både bedre og rigtigere at skrive et almindeligt brev.
Det vides, at ledelsen selv vil undersøge spørgsmålet om anvendelsen af formularerne.
V. Resumé over forslag og fordele.

Punkt i
Rapporten.

Forsla

S-

Fordele

"

10. Ændret organisation, udskillelse af Adskillelse af funktioner med bedre mulighed
udskrivning fra sagsafdelinger.
for udnyttelse af kapacitet og specialicering af arbejdet.
11. Opdeling i 3 sags-afdelinger i stedet Større ensartethed i behandlingen. Bedre udfor 9.
nyttelse af „tomgang" i de enkelte afdelinger.
12-14. Udskillelse af teknikerne fra det al- Bedre teknisk behandling. Udnyttelse af
mindelige administrative arbejde.
eventuel „tomgang". Hurtigere ekspediTeknikerne tilknyttes de egentlige
tion for større sager,
sagsafdelinger.
26
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Punkt i
Rapporten.
* o r s l a S*ordclc15. Oprettelse af selvstændig udskriv- Større ensartethed ved udskrivningen. Bedre
ningsafdeling.
muligheder for glidende ekspedition med
udjævning af „pukler".
16. Oprettelse af en afdelingslederstilling Samling af ansvaret hos en enkelt mand. Befor det egentlige kontorarbejde.
dre oversigt og koordination af de enkelte
arbej dsfunktioner.
17. Oprettelse af intern budtjeneste.

Mindre spild af arbejdstid for kvalificeret
personale.

18. Oprettelse af telefonekspedition.

Aflastning af personale, der behandler sager.

19. Samling af informationstjenesten, der Aflastning af det overordnede personale.
udvides såvel internt som externt.
Bedre service overfor ansøgerne. Udebliven af et antal ansøgninger uden
chancer for tildeling. Bedre udfyldte ansøgninger.
22. Udvidet kontrol ved hjælp af rejse- Bedre overholdelse af gældende love og beinspektørerne.
kendtgørelser.
24-39. Diverse detailler ændres.

Dobbeltbehandling og overflødig korrespondance undgås. Lettere oversigt i de enkelte sager. Mindre arbejde for ansøgerne.
Større elasticitet med hensyn til personalets antal.

Forvalt ni ug s nævnets sekretariat, den 30. juli 1948.
Wechselmann.
Kita}.
Fm.
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Nuværende Arbejdsdeling.
(Tallene henviser til underbilagets 1. side).
1.

Afd. III, parcelhuse.
1 sekretær: daglig ledelse. Underskrift. Forhandlinger med ansøgere om parcelhuse
samt forhandlinger med kommunale og ministerielle myndigheder om samtlige
boligsager.
1 overassistent: fører tilsyn med personalet. Underskrift. Besvarelse af personlige og
telefoniske henvendelser.
2 assistenter: almindelig og simpel teknisk behandling af samtlige parcelhussager.
Personlige og telefoniske besvarelser.
2—3 assistenter: udskrivning af parcelhussagerne.
1 assistent: udskrivning af bolig-ombygningssagerne.
1 assistent: almindelig behandling og udskrivning af samtlige sanitets- og centralvarme-sager i boliger.
5—6 assistenter: midlertidig anbragt her på grund af flytning af boligafdelingen til
GI. Kongevej. Journalisering m. v. Søgning og tilaktering. Skranke- og telefonekspedition for samtlige boligsager.

2. Afd. I., store boligsager.
1 ingenior: daglig ledelse samt almindelig sagsbehandling. Underskrift. Visse tekniske
beregninger.
1 ingenior: teknisk sagsbehandling.
1 assistent: ledelse og kontrol af øvrige assistenter. Føring af journal etc. over lejligheders fordeling m. v. på kommuner etc.
2 assistenter: udskrivning af samtlige sager.
1 assistent: almindelig behandling og udskrivning af samtlige sager angående bøgeparket.
3. Afd. IV, huidbrug m. v., afd. V, offentligt byggeri,
Afd. VI, forlystelser m. v., samt barakker.
1 sekretær: daglig leder. Almindelig sagsbehandling af vanskelige sager under afd.
V og VI. Underskrift. Daglige forhandlinger med ansøgere og myndigheder.
1 overassistent: kontrol med assistenter. Principielle sagsbehandlinger af vanskelige
sager under afd. IV samt lettere sager i V og VI. Underskrift af sager under IV.
Telefoniske og personlige besvarelser.
1 assistent: almindelig sagsbehandling af lettere sager i afd. IV. Telefoniske og personlige besvarelser.
1 assistent: udskrivning af samtlige sager angående barakker. Behandling af lettere
baraksager.
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2—3 assistenter: udskrivning af sager under afd. IV.
1 assistent: udskrivning af sager under V og VI.
1—2 assistenter eller medhjælpere: diverse kontrolarbejder, forla^ngelser af gyldighedsfrister etc. løvrigt til rådighed for overassistenten.
4. Som 3.
2 teknikere: teknisk behandling af samtlige sager under IV, T og VI. Den ene tekniker
desuden til rådighed for den under 5 navvnte ledende ingeniør ved behandling af
visse under afd. Il hørende sager.
5. Afd. II, anlægssager.
1 ingeniør: almindelig og teknisk behandling af samtlige sager. Forhandlinger med
myndigheder etc. Forebyggelse i det særlige tekniker-udvalg. Underskrift. lovrigt
rådgivende ingenior for samtlige øvrige teknikere.
6. Afd. VIII, handel.
\ arkitekt: almindelig og teknisk behandling af samtlige sager. Forhandling med ansøgere og myndigheder. Underskrift. Teknisk behandling af større sager fra
afd. I.
7. Afd. IX, visse industri- og håndværkssager.
1 ingeniør: almindelig og teknisk sagsbehandling. Personlige og telefoniske besvarelser
og konferencer med ansøgere. Underskrift. Deltagelse i industri-udvalget.
8. Afd. X, resterende industri- og håndværkssager, alle Bornholms-sager.
1 ingeniør: almindelig og teknisk sagsbehandling. Personlige og telefoniske besvarelser
og konferencer med ansøgere. Underskrift. Forebyggelse i industri-udvalget.
9. Som 5, 6, 7 og 8.
2 assistenter: udskrivning af samtlige under afd. II, VIII, TX og X hørende sager.
1 assistent: telefon-ekspedition af sager under afd. TI, VIII, TX og X. Diverse kartoteksarbejde. løvrigt til rådighed for teknikerne.
10. Speeielle opgaver.
1 sekretær: principiel behandling af sa^rlige sager, f. eks. nedrivning, opsigelsessager.
løvrigt behandling af sager, der skulle forelægges i nævnsforsamlingen.
11. Speeielle opgaver.
1 halvdags-sekretær: før boligministeriets oprettelse leder af juridisk afdeling. Nu
nærmest til rådighed, bl. a. ved statistik.
12. Bogholderi og statistik.
1 overassistent: kasse, bogholderi og personalespørgsmål.
1% assistent: statistik og iøvrigt hjælp ved bogholderi m. v.
Telefondamer og bud: se iøvrigt rapport nr. 2. p.
13.

Inspektionsafdelingen.
4 teknikere: har hidtil berejst hele landet, de 2 i bil, de 2 pr. tog etc. Fra 1. juli 1948
skal 3 teknikere berejse området øst for Storebælt, 1 tekniker fratræder. Iøvrigt
er 1 af teknikerne regelmæssigt afløser for teknikerne på kontoret ved ferie, sygdom etc.
V2 assistent: fører inspektionsjournalen. Se herom rapport nr. 2. p.
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14. Forkontoret. Journalisering etc.

1 overassistent og 11—12 assistenter: se herom rapport nr. 2. p.
15. /i/r/. VIL Juridisk afdeling.
1 halvdags-fuldmægtig: ledelse og Underskrift. Afgørelse af vanskeligere tiltalesager.
1 assistent: almindelig behandling af sagerne. Afgørelse af lettere tiltale-sager. Underskrift i rutine-sager.
"1 —3 assistenter: medhjælpere ved sags-behandlingen. Udskrivning af formularer etc.
IG.

Skrivestuen.

3—1 stenografer: korrespondance for samtlige afdelinger etc. i det omfang, det har
kunnet nås.
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Underbilag I I .

Oversigt over personale og lønninger pr. april 1948.

Lønningerne er angivet som begyndelses- og slut-månedsløn.
Det bemærkes, at fra overassistenter og nedefter udbetales overarbejdspenge efter
de direktorater for vareforsyning givne regler. For sekretærer og opefter udbetales ikke
overarbejdspenge, men i stedet udbetales een gang årligt et vederlag til hver enkelt. Beløbenes
størrelse er noget svingende, men kan formentlig ansættes til ca. 1 200—1 500 kr. årligt pr.
person.
Rubrikken ingeniører omfatter også arkitekter. Det bemærkes, at der for hovedparten af disse ikke er fastsat andet end begyndelsesløn.
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Underbilag 12.

CIVILINGENIØR HELGE ALEXANDER, M. I. F.
Bronlunds Allé 55, Hellerup.
ARKITEKT MOGENS BLACK-PETERSEN, M. A. A.
Solbakkevej 56, Gentofte
Den 7. juli 19IS.

Til forvaltningsnævnets sekretariat.

Efter anmodning af kontorchef Thorsen og fuldmægtig Kitaj ved møde i forvaltningsnævnets sekretariat den L6. april d. a. har vi gennemgået den tekniske behandling af
ansøgninger til byggenævnet om materialebevillinger for såvel bolig og industrisager som
offentlige anlägg.
Vi skal efter denne gennemgang udtale følgende:
Af ansøgninger, der vedrører det mindre boligbyggeri (4 lejligheder og derunder),
foretages der i almindelighed ingen teknisk behandling, idet materialeforbruget vurderes i
forhold til husets størrelse og byggemåde på grundlag af et af byggenævnet opstillet skema
over materialeforbrug. Med hensyn til de deri anførte talværdier, skal det bemærkes, at
disse, sa vidt vi har kunnet få oplyst, ikke er udarbejdet på basis af tilstnrkkeligt omfattende statistisk materiale, endsige på grundlag af nøje gennemførte materialeberegninger.
Det er næppe muligt for nævnet i øjeblikket at tilvejebringe et bedre materiale med den
arbejdskraft og tid, der er til rådighed, men opmærksomheden henledes på de undersøgelse]-,
der foretages af statens byggeforskningsinstitut med hensyn til byggemetoder og materialeforbrug.
Af ansøgninger om materialebevillinger til samlede bebyggelser af mindre byggeri,
f. eks. rækkehus- eller samlede parcelhusbebyggelser, foretages en teknisk behandling svarende til den behandling, der sker ved det større boligbyggeri, etagehusbyggeriet d. v. s.
at sagerne behandles af en ingeniør eller arkitekt. Den tekniske behandling i disse tilfælde
indskramker sig dog som regel til at kontrollere det opgivne bruttoetageareal, bebygget
areal og rumfang. Materialeforbruget vurderes på grundlag af et skema, svarende til det
under det mindre boligbyggeri omtalte.
Vedrørende ansøgninger til erhvervsbyggeri skal bemærkes, at der foretages en
teknisk behandling af en ingeniør eller arkitekt. Disse sagers vidt forskellige karakter kra>ver en mere dybtgående behandling af hver enkelt sag, end det er tilfældet for boligbyggeriets
vedkommende, og almindelige regler lader sig ikke opstille for materialeforbruget.
Med hensyn til offentlige anlæg er det tilsyneladende hensigtsmæssigt at lade disse
sager gå til teknisk behandling, idet disse projekter kan være blevet udarbejdet uden tilstrækkelig hensyntagen til besparelser i materialeforbruget.
Forholdet mellem det store antal spørgsmål, som gennem ansøgningsskemaet
kræves udforligt besvaret af ansøgerne, og den tekniske behandling, der finder sted i øjeblikket, synes ganske urimelig, sårlig for det mindre byggeris vedkommende. Flere af de
onskede oplysninger forekommer at være ganske overflødige for sagernes behandling. Dette
gælder således oplysninger om murstens- og cementforbrug. Der kræves endvidere oplys-
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ning om financiering og rentabilitet samt detaillerede statistiske beregninger. Det har ikke
været muligt at konstatere, om disse oplysninger overhovedet er af betydning ved sagernes
behandling med udstedelsen af materialebevillinger for øje.
Den tekniske behandling kan ikke sammenlignes med den behandling, der finder
sted i statens bygningsdirektorat og forskellige lokale bygningsmyndigheder. En så grundig
teknisk behandling vil heller ikke være påkrævet endsige overkommelig for byggenævnet,
bl. s. fordi det er nævnets hovedopgave at bedømme sagerne ud fra et materialebesparende
synpunkt.
Selvom en så grundig behandling som i de ovenfor anførte institutioner ikke skønnes nødvendig, bør en teknisk behandling i lighed med den nuværende opretholdes. Motiveringen herfor må søges dels i den moralske betydning overfor ansøgerne, og dels i betydningen af teknisk sagkundskab ved forhandling med ansøgere om besparelse i materialeforbrug.
En udvidelse af den tekniske behandling af hver enkelt sag skønnes ikke nødvendig, da der
næppe kan opnås yderligere besparelse af betydning ad denne vej.
Sagerne forsinkes i øjeblikket ved, at teknikerne er overbebyrdede med arbejde,
væsentlig fordi et antal af teknikerne er beskæftiget med såvel administrativt arbejde som
egentligt kontorarbejde ved sagernes behandling. Dette gælder især for de teknikere, der
behandler erhvervssagerne. Det foreslås derfor, at teknikerne aflastes for alt arbejde af
ikke-teknisk art, således at den tekniske behandling af de enkelte sager kan fremskyndes
mest muligt.
Endelig skal nævnes, at det må anses for uheldigt, at ansøgninger om materialebevillinger, hvor materialeforbruget eventuelt ved en fejl er ansat for lavt, besvares med en
tildeling, svarende til det ansøgte materialeforbrug. Sådanne andragender bør enten besvares med afslag, eller der må optages forhandling med andrageren for at søge en eventuel
fejl rettet.
Når den tidligere omtalte undersøgelse fra statens byggeforskningsinstitut foreligger, vil denne antagelig danne et væsentligt bedre grundlag for den tekniske behandling
af boligsager, og det må betragtes for nødvendigt og fuldt ud forsvarligt til sin tid at offentliggøre, eventuelt i periodiske meddelelser, de materialemængder, der vil kunne bevilges
til boligbyggeri af forskellig art.
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Forslag til ny arbejdsdeling.
(Tallene henviser til underbilagets 1. side).
1. Poståbning og journalisering. Se rapport nr. 2.
2. Tilaktering, søgning, Arkiv m. v.. Se rapport nr. 2.
3. Udskrivning af samtlige sager.
Overassistenten fører tilsyn og sørger for kontrol.
En vis specialisering af et antal assistenter efter sagsgrupper vil være naturlig,
men lederen af afdelingen må til enhver tid kunne flytte udskriverne fra een sagsgruppe
til en anden.
4. Stenografer.
Korrespondance og afskrifter for alle afdelinger.
5. Bogholderi og kasse. Personalespørgsmål.
1 assistent til kasse, 1 assistent til bogholderi.
6. Intern og extern budtjeneste, telefonpasning.
7. Sager vedrørende boliger.
Sekretæren fører forhandlinger med myndigheder og ansøgere i vigtigste sager.
Underskrift kun af betydningsfulde sager. Overassistenten leder det daglige arbejde
og forelægger tvivlstilfælde for sekretæren. Underskriver iøvrigt de af assistenterne
behandlede sager. Telefoniske og personlige besvarelser. Assistenterne opdeles i grupper efter sagernes karakter. Dog skal overassistenten kunne flytte assistenterne fra een
Gruppe til en anden.
8. Som 7. Teknisk behandling af de under 7 hørende sager.
9. Sager vedrørende landbrug, forlystelser, offentlige bygninger, handel etc.
Sekretæren underskriver de vigtigste sager. Overassistenten alle øvrige sager.
løvrigt deling af sagerne mellem sekretær, overassistent og assistenter efter sagernes
sværhedsgrad, således at assistenterne behandler hovedparten af sagerne.
10. Som 9. Teknisk behandling af alle under 9 hørende sager.
11. Ingeniør.
Ledende ingeniør vejleder og koordinerer det tekniske arbejde. Alle teknikere
hører, hvad teknisk behandling angår under ledende ingeniør, der efter forhandling
med de enkelte sekretærer flytter teknikerne overensstemmende med arbejdsmængden.
1 tekniker til rådighed for forefaldende arbejde. løvrigt behandles alle anlægssager
her, såvel almindeligt som teknisk, idet der så godt som ingen almindelig behandling
finder sted. Der skal altid ske forelæggelse i anlægs-tekniker-udvalg, med undtagelse
af småsager.
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12.
Almindelig sagsbehandling fordeles mellem sekretæren, overassistenten og assistenter efter sværhedsgrad. Underskrift af sekretæren for vigtigere sager, af overassistenten for resten. Forelæggelse i industriudvalgsmøde af sekretæren.
13. Informationsafdeling.
Skranke- og telefonekspedition. Intern og extern informationsvirksomhed.
14. Som 12.
15.

1nspektionsafdeling.
Fastlagte ruter. Sagerne ordnes af assistenten, der fører kontrol med inspektion og
sager.

16. Juridisk afdeling.
Ingen ændring
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Bilag 26.
FORVALTNINGSNÆVNET.
København, den 5. November 1948.

Til f or vattning skommissionen.
Efter nævnets anmodning har dets sekretariat foretaget en gennemgang af finanshovedkassens forhold og derefter afgivet en rapport. Der er i nævnet ført forhandlinger med
repræsentanter for de statsinstitutioner, som har særlig interesse i det her omhandlede
forvaltningsområde samt søgt oplysninger om kontrolordninger i det svenske riksgældskontor og i kreditforeninger her i landet.
Nævnet skal herefter udtale følgende:
I.
Spørgsmålet om helt at nedlægge finanshovedkassen og overføre dens funktioner
til Københavns amtstue har været drøftet i nævnet, men man er ligesom i sekretariatet
kommet til det resultat, at det ikke vil være praktisk, særlig under hensyn til det arbejde,
som står i forbindelse med statsgældsforvaltningen, hvis kontorer ligger •— og helst bør
ligge — i umiddelbar nærhed af kassen. Det vil heller ikke betyde nogen besparelse af
betydning, vel at mærke når finanshovedkassens personalenormering finder sted efter de
synspunkter, som nedenfor er anført.
At sammendrage finanshovedkassen og amtstuen ved dennes overflytning til
finanshovedkassen vil alene af lokalemæssige grunde ikke kunne lade sig gøre, men det ville
heller ikke være overenstemmende med de almindelige synspunkter for den administrative
placering af forvaltningsmæssige funktioner, om de til en amtstue henførte overflyttes til
centraladministaticnen.
II.
Det er under forhandlingerne hævdet, særlig af hovedrevisionens repræsentant, at
betegnelsen „finanshovedkasse", der fremkalder den misvisende forestilling, at der her er
tale om statens centralkasse, burde ændres. Nævnet skal ikke afvise, at der er noget rigtigt
i denne betragtning, men man stiller ikke forslag om en ændring af den hidtidige benævnelse, da heller ikke andre betegnelser, som er bragt i forslag, f. eks. „finansministeriets
kassererkontor", kan siges at være tilfredsstillende.
III.
Det fremgår af sekretariatets rapport, at finanshovedkassens vigtigste opgaver er
følgende:
1) Indfrielse af statsobligationer og kuponer,
2) Tegning og indløsning af spareobligationer,
3) Tegning og indløsning af statsforskrivninger (bunden opsparing),
4) Assistance ved udlevering af obligationer og kuponsark,
5) Opbevaring og forvaltning af obligationskapper m. m. for noterings- og indskrivningskontoret,
6) Indløsning af klasselotterigevinster på 200 kr. og derover,
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7)
8)
9)
10)

Anvisning af pensioner til udbetaling gennem bank eller postgiro.
Kontant udbetaling af pensioner,
Modtagelse af forskellige indbetalinger for ministerier og institutioner.
Udlevering af rejsevaluta til tjenestemænd og modtagelse af tiloversbleven valuta til
afhændelse.
Med hensyn til den under numrene 7) og 8) nævnte anvisning og kontante udbetaling af pensioner er det oplyst, at der allerede inden sekretariatet havde påbegyndt sin
undersøgelse af finanshovedkassens forhold, af finansministeriet var truffet bestemmelse om,
at disse funktioner fra 1. april 1949 skulle overgå til finansministeriets anvisningskontor.
Indlosning af lotterigevinster på 200 kr. og derover (punkt 6) foreslår sekretariatet
overflyttet til de i hovedstaden værende amtstuer. Ligeledes foreslår man, at modtagelsen
af forskellige indbetalinger for ministerier og institutioner (punkt 9) overgår til vedkommende
amtstue. Disse forslag kan nævnet tiltræde. Det bemærkes, at det er bekræftet overfor
nævnet, at disse forslags gennemførelse ikke vil betyde, at amtstuerne, specielt de to i
hovedstaden værende, i anledning af disse overflytninger vil stille krav om personale- og
lokalemæssige udvidelser.
Hertil kommer, at arbejdet med tegning og indløsning af spareobligationer (punkt 2)
ikke er meget omfattende og iøvrigt aftagende, ligesom de funktioner, der knytter sig til
den under punkt 3) nævnte indløsning af statsforskrivninger (bunden opsparing) i det væsentlige vil være tilendebragt med udgangen af indeværende år, idet der herefter kun resterer sidste halvdel af opsparingsbeløbet for 1946—47. Endelig skal nævnes, at udleveringen af rejsevaluta til tjenestemænd og modtagelse af eventuelle tiloversblevne beløb
(punkt 10) fornylig er blevet væsentligt simplificeret, idet udleveringen er overdraget:
valutahandlerne. Herefter vil det heromhandlede arbejde, der i forvejen er af beskedent
omfang, krane endnu mindre arbejdsindsats.
Som varige arbejdsopgaver for finanshovedkassen vil der herefter i det væsentlige
kun blive de foran under punkterne 1) og 4) nævnte, nemlig indfrielse af statsobligationer
og kuponer og udlevering af obligationer og kuponark samt endelig opbevaring og forvaltning af obligationskapper m. m. for noterings- og indskrivningskontoret (punkt 5).
Med hensyn til dette sidste arbejde oplyses det i sekretariatets rapport, at depotet
omfatter papirer til et pålydende af ca. 800 mill. kr., der ejes dels af staten, dels er indskrevet
af private ejere i noterings- og indskrivningskontoret, som har beholdt kuponarkene, men
af sikkerhedsmæssige hensyn skal deponere „kapperne'" i finanshovedkassens boks. Kapperne er, som de foreligger, ganske uomsættelige, men de store mængder kræver stor
akkuratesse ved arkiveringen, hvorved bemærkes, at der selvfølgelig jævnlig er bevægelse
i beholdningen. Desuden forvaltes i en særlig boks, hvortil kun haves adgang sammen med
noteringskontoret, beholdningen af sådanne obligationer, hvis kapper og kuponark ikke kan
skilles.
Sekretariatet foreslår, at depotforvaltningen overføres fra finanshovedkassen til
finanshovedbogholderiet, hvorved opnås, at dettes noget større personale kan bistå den som
fuldmægtig normerede depotforvalter, når arbejdskravene gør sådan assistance nødvendig.
På grund af arbejdets karakter anser sekretariatet det for en fordel, at dette ikke er knyttet
til en enkelt person. Nævnet er dog af den opfattelse, at depotforvaltningen rettest hører
hjemme i finanshovedkassen, og selv om man anser det for ønskeligt, at der sker alternering
indenfor det personale, der har med depotforvaltningen at gøre, kan man dog ikke tiltræde
den foreslåede omflytning; man mener iøvrigt, at den ønskede omveksling indenfor personalet vil kunne opnås ad anden vej end ved at overføre arbejdet til statsbogholderiet.
Med hensyn til den i punkterne 1) og 5) omtalte indfrielse og udlevering af obligationer og kuponer er der i rapporten gjort nærmere rede for arbejdets art og den stærkt
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svingende kurve med hensyn til arbejdsmassen på forskellige tidspunkter. Sekretariatet
gør opmærksom på, at de to tællinger af det store materiale, der fremkommer ved kuponernes indlevering, af kontrolmæssige grund ikke kan indskrænkes. Derimod mener man,
at den minutiøse gennemgang af hver kupon med henblik på, om den hører til en forfalden,
navnlig udtrukken obligation, eller om den måtte være mortificeret, måtte kunne spares,
forsåvidt angar indenlandske lån. — Derimod er man klar over, at der forsåvidt angår
kuponer af udenlandske lån, ved hvis indfrielse der af valutamæssige hensyn er særlige
formaliteter at iagttage, ikke kan ske nogen begrænsning i den nuværende kontrol.
Nævnet har gjort spørgsmålet om at undlade undersøgelse af, hvorvidt kuponer
hører til udtrukne eller mortificerede obligationer, til genstand for en indgående overvejelse.
Man er klar over, at hvis denne stærkt tidskrævende undersøgelse kunne spares, ville det i høj
grad reducere kravet til arbejdskraften. Ved nævnets behandling af dette spørgsmål er det
blevet blevet oplyst, at det svenske riksgældskontor gennemgår kuponerne med hensyn til
såvel udtrækning som forældelse. Det samme gælder her i landet, forsåvidt det angår Københavns kommune. Østifternes kreditforening gennemgår kuponerne med henblik på udtræk
ning, borteblivelse og forældelse, dog således, at eftersynet ikke foretages i kassen, men først
ved den senere gennemgang i kassekontrollen. Fra statsgældsforvaltningens side er det hævdet,
at det må anses for meget vigtigt, at man fortsatte med at kontrollere, at der ikke indfriedes
kuponer, der var mortificerede, bl. a. fordi man i flere tilfælde direkte overfor de interesserede
havde givet tilsagn om, at der fra statens side kunne påregnes en sådan kontrol, som også
i sig selv måtte anses for påkrævet af ordensmæssige hensyn. Med hensyn til kuponer til
udtrukne obligationer, er efter statsgældsforvaltningens opfattelse en kontrol af indleverede
kuponer ikke så påkrævet, som når talen er om mortificerede obligationer. Men man anser
det dog for en utilfredsstillende service overfor kunderne ikke fortsat at udøve en sådan kontrol. Man ville j o også efter det foran oplyste gøre statskontrollen ringere end den af kreditforeningerne udøvede.
Nævnet er herefter af den opfattelse, at man i princippet må fortsætte med den hidtidige kontrol, hvad enten talen er om udtrukne eller bortkomne obligationer. Man anser
det imidlertid for rimeligt at søge arbejdet hermed udjævnet noget mere end hidtil, nemlig
ved at man i lighed med Østifternes kreditforening undlader at kræve daglig afregning af de
indkomne kuponer. Efter den nuværende ordning afleveres de den ene dag indkomne
kuponer i optalt og gennemset stand altid den følgende morgen til kuponskontrollen. Da
kuponerne fremkommer i meget svingende mængder (fra 200 til 60 000 stk. pr. dag), bliver
kuponsarbejdet meget ujævnt fordelt og kræver på de travle dage en arbejdsstyrke, som
på de dage, hvor indleveringen af kuponer er minimal, er delvis ubeskæftiget. Ved den før
nævnte ændring af ordningen kunne der etableres en jævnere arbejdsgang og dermed mulighed for en bedre udnyttelse af personalet. Optællingen må søges gennemført samme dag,
som indleveringen finder sted, men den grundige gennemgang skulle efter dette forslag
kunne udskydes. Efter de førte forhandlinger skulle et sådant arrangement ikke støde
på hverken bogholderimæssige, kassemæssige eller kontrolmæssige vanskeligheder.
IV. Personale- og arbejdsforholdene.

Foruden finanshovedkassens chef, hovedkassereren, er der normeret følgende
tjenestemænd i finanshovedkassen: 2 kasserere, 2 fuldmægtige og 4 assistenter. Finanshovedkassereren er placeret som kontorchef af 1ste grad, de to kasserere som ekspeditionssekretærer; kassererne har desuden hver et bestillingstillæg på 600 kr. Fuldmægtigene og
assistenterne er placeret i de til disse stillinger svarende lønningsklasser, de to assistenter
har desuden et særligt tillæg på 360 kr.

•

216

Hovedkassereren forer hovedkassebogen, rekvirerer og udleverer midler til kasserne
og har desuden den overordnede ledelse og tilsyn. Han sorterer direkte under finanshovedbogholderen.
De to kasserere har hver en kasse under sig.
Den ene fuldmægtig er som foran nævnt depotforvalter, den anden fuldmægtig
beskæftiger sig navnlig med anvisning og udbetaling af pensioner; af de fire assistenter er
den ene til rådighed for fuldmægtigen, den anden for den ene af kassererne, de to andre
for den anden kasserer.
Endvidere er der truffet den ordning, at der på de to første hverdage i måneder,
oprettes tre hjælpekasser, som udelukkende bistår ved pensionsudbetalingerne. Arbejdet
her udføres af tre tjenestemænd fra andre kontorer i ministeriet mod særligt vederlag.
Da pensionsudbetalingen som foran nævnt fra 1. april 1949 er planlagt overført
fra finanshovedkassen til finansministeriets anvisningskontor, må fra dette tidspunkt de
tre hjælpekassers funktion ophøre. Endvidere bortfalder fra samme tidspunkt det arbejde,
der har været henlagt til den ene fuldmægtig og den til hans rådighed stillede assistent. Disse
to stillinger kan herefter spares.
Nævnet er med sekretariatet enig i, at hovedkasserens arbejde efter den nuværende
ordning er af alt for begrænset omfang. Man kan derfor tiltræde forslaget om, at hovedkassereren fremtidig overtager egentlige kasseforretninger, hvilket vil sige, at den ene af de
to kasserere bliver overflødig. Herefter vil den fremtidige normering i finanshovedkassen
kunne reduceres til:
hovedkassereren,
1 kasserer,
1 fuldmægtig (depotforvalteren),
3 assistenter.
Man skal dog ikke indvende noget imod, at man overgangsmæssigt undlader at
nedlægge fuldmægtigstillingen, men i stedet for nedlægger to assistentstillinger; ved ledighed bør dog stillingen som fuldmægtig nednormeres til en overassistentstilling, således at
den endelige normering bliver:
hovedkassereren,
1 kasserer,
1 fuldmægtig (d.epotforvalteren),
1 overassistent og
2 assistenter.
Med hensyn til placeringen har sekretariatet foreslået, at hovedkassererstillingen
nednormeres fra lønningsklassen 7 800—9 000 kr. til lønningsklassen 6 900—7 500 kr.,
idet der dog ydes et bestillingstillæg på 600 kr. til stillingens indehaver i lighed med de
bestillingstillæg, som hidtil er ydet til de to kasserere, hvoraf den ene stilling jo nu spares.
Nævnet er af den opfattelse, at man ikke bør placere den omhandlede stilling
højere end af sekretariatet foreslået, idet man ved sammenligning med, hvorledes kassererstillinger i staten er placerede må finde, at den nuværende placering vil være for høj, når
hensyn tages til reduktionen af finanshovedkassens opgaver, dels efter at anvisningskontoret har overtaget pensionsudbetalingen og dels efter de ændringer, der foran er foreslået
herfra.
Nævnet vil dog efter omstændighederne ikke indvende noget imod, at der søges
tillagt den tjenestemand, der udnævnes i den øjeblikket ledige stilling som finanshovedkasserer, et personligt tillæg, som i nogen grad holder ham skadesløs for lønnedgangen.
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Selv med de foreslåede ændringer i arbejdsforholdene vil man ikke kunne undgå, at
finanshovedkassens arbejde er stærkt svingende, således at der på visse tider af året og på
enkelte dage stilles meget store arbejdskrav til de pågældende tjenestemænd; en fuldstændig
udjævning imellem travle og stille perioder er ifølge forholdenes natur uigennemførlig.
Man bør da ordne sig på den måde, at tjenestemænd og andre, der er ansatte i statsbogholderiet, der sorterer under samme chef som finanshovedkassen, nemlig finanshovedbogholderen, som et led i deres tjenstlige arbejde stilles til rådighed for kassen. Der sker ikke
herved nogen uheldig sammenblanding af bogholderi og kassearbejde, idet de to tjenestemænd i statsbogholderiet, som er beskæftiget med kassekontrollen i finanshovedkassen,
ikke bør benyttes til den her omhandlede assistance i kassen.
Der bør være adgang for de i kassen ansatte tjenestemænd til at avancere til stillinger
indenfor andre områder i finansdepartementet, hvilket naturligvis forudsætter, at der
finder en tilsvarende omflytning sted imellem finanshovedkassen og departementets øvrige
afdelinger, som hidtil har fundet sted mellem disse indbyrdes.
V.
Det er overfor nævnet oplyst, at man i et under forvaltningskommissionen nedsat
arbejdsudvalg, nemlig vedrørende oprettelsen af et udlånsdirektorat for statens samlede
udlånsvirksomhed, har drøftet spørgsmålet om at etablere dette direktorat som en selvstændig regnskabsførende institution (kontohaver i finanshovedbogholderiet), således at
den nuværende afregning gennem amtstuerne afløstes af direkte afregning med debitorerne
gennem postgiro, hvorefter der i direktoratet oprettedes et kassererkontor i lighed med det
kassererkontor, som findes i hypotekbanken. Det har været drøftet, om de kasseforretninger, der efter dette forslag tænkes henført til det nævnte kassererkontor, kunne henlægges
til finanshovedkassen. Nævnet har ikke taget stilling til dette spørgsmål, bl. a. fordi det
formentlig endnu er uvist, hvorvidt et forslag af denne art bliver genemført, men man skal,
forsåvidt dette bliver tilfældet, henstille spørgsmålet til nærmere overvejelse, derunder
hvilke personalemæssige ændringer en sådan henlæggelse af de omhandlede kasseforretninger måtte medføre.
K. H. Kofoed,

Andr. Møller.

V. Villadsen.

Formand.

Bodil Andersen.
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Bilag 27.
FORVALTNIXGSNÆVNET

77/ forvalt».ingskommissionen.

Direktoratet for luftfartsvæsenet, der gennem længere tid havde haft sin opma^rksomhed henvendt på, at visse omlægninger i organisationen og ændringer i arbejdet kunne
finde sted, anmodede i januar 1948 forvaltningsnævnets sekretariat om at foretage en undersøgelse af havneadministrationen i Københavns lufthavn. Under forhandlinger med direktoratet og med ministeriet for offentlige arbejder besluttedes det at udvide denne undersøgelse til at omfatte hele luftfartsvæsenets forhold, således at den herefter har omfattet
de administrative forhold, der henhører under:
Direktoratet for luftfartsvæsenet.
I Jiiftf artstilsynet.
Sikringstjenesterne: Flyveledertj enesten,
Fly veradiotj enesten,
Flyvevejrtjenesten.
Københavns lufthavn.
Ålborg lufthavn.
Undersøgelsen er foregået i nøje samarbejde med luftfartsadministrationen; direktoratet har i princippet tiltrådt de synspunkter, som har været bestemmende for sekretariatets arbejde, om hvilket der foreligger en række udførlige rapporter. En betydelig del
af de stillede forslag er gennemført, efterhånden som arbejdet er skredet frem. Rapporterne
er i deres endelige skikkelse afgivet til forvaltningsnævnet, der med deltagelse af repræsentanter for sekretariatet har ført forhandlinger med luftfartsvæsenets direktør og vicedirektør.
Nævnet skal herefter afgive efterfølgende redegørelse og udtalelse: det bemærkes,
at problemer af mere underordnet karakter, om hvis løsning der er enighed mellem direktoratet på den ene side og nævnet og sekretariatet på den anden side, ikke er medtaget i
redegørelsen; dette gælder særlig en række rent kontortekniske spørgsmål.
I. Københavns lufthavn.
Københavns lufthavn, der ejes af staten og sorterer under ministeriet for offentlige
arbejder, har et areal på ca. 600 ha, hvoraf landingspladsens areal dækker ca. 350 ha.
Havnens værdi opgjordes pr. 1. april 1947 til 31,2 mill. kr., men overstiger pr. 1. april 1948
40 mill. kr. og vil i løbet af 1948—49 stige yderligere, muligt op til 60—70 mill. kr. Driftsbudgettet for 1948—49 andrager ca. 3 mill. kr., hvortil kommer udgifter til forrentning
og afskrivning. Bortset fra disse udgifter var der i 1945—46 et driftsunderskud på 412 000
kr. og i 1946 47 på 182 000 kr., medens der i 1947—48 var et driftsoverskud på ca. 727 000
kr., et overskud, som imidlertid ikke dækker forrentnings- og afskrivningsudgifter, og som
væsentligst er fremkaldt af den pr. 1. juli 1947 foretagne kraftige forhøjelse af landingsafgifterne. For 1948—49 er der budgetteret et overskud på 1,7 mill. kr., således at normal afskrivning kan foretages, medens der til forrentning bliver ca. 300 000 kr.
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Med hensyn til havnens trafik skal oplyses følgende;
Antallet af passagerer udgjorde i 1939: 71 750
i 1947: 282 743
(heri er for begge år medregnet transitpassagerer).
Antallet af luftfartøjer (ankomne og afgåede)
udgjorde i 1939: 13 575
i 1947: 33 326
Transporteret luftgods udgjorde i 1939: 1 625 833 kg
i 1947: 6 890 024 kg.
Antallet af kg fordeler sig for begge år med omtrent lige meget indkommet
og afsendt gods.
For 1948 vil alle tal vise en ikke uvæsentlig stigning.
I havnens administrationsbygning residerer ikke alene havneadministrationen
samt forskellige lejere (private luftfartsselskaber, postvæsen, kriminalpoliti m. m.), men
også hele havnens sikringstjeneste (flyveledelse, flyveradio- og flyvevejrtjeneste). Medens
de tre sikringstj enesters lokale ledere er underlagt hver sin for hele landet fælles luftfartsinspektør, forestås havneadministrationen af en havnechef; denne er ligesom luftfartsinspektørerne underlagt direktøren for luftfartsvæsenet.
Administrationen af lufthavnen forestår forvaltningen og pasningen af lufthavnsbygningen, hangarer og øvrige bygninger, arealer, udlejede eller bortforpagtede bygninger
og jorder samt forskellige tekniske anlæg, såsom varmeanlæg og visse belysningsanlæg.
Endvidere har havneadministrationen til opgave at forestå ekspeditionen af flyvemaskiner udenfor trafikflyvningen samt iøvrigt at kontrollere beflyvningen af lufthavnen
og benyttelse af havnens anlæg i henseende til beregningen af landings- og andre afgifter.
Havneadministrationen er opdelt i følgende afdelinger:
Sekretariat.
Havnetjeneste.
Teknisk tjeneste.
B er egningsaf deling.
Materialforvaltning.
A. Havnechefen.

Havnechefen er havneadministrationens leder. Han er placeret i lønningsklasse
7 800—9 000 kr.
Da det nuværende reglement som følge af udviklingen ikke mere er i overensstemmelse med de gældende kompetenceforhold, har forvaltningsnævnets sekretariat og nævnet
henstillet, at der udfærdiges et nyt regulativ angående forholdet.
B. Sekretariatet.
Sekretariatets vigtigste opgaver:
Ekspedition af korrespondance, herunder journalisering, skrivning, og arkivering,
ejendoms- og bygningssager, personalesager, statistiske beregninger, udstedelse af legitimationskort, indkøb og fordeling af kontorartikler, forskellige reklame- os; oplysningsarbejder.
Sekretariatet ledes af en fuldmægtig, der tillige er stedfortræder for havnechefen,
og kontorets personale er iøvrigt: 3 havneassistenter, 2 medhjælpslønnede overassistenter,
4 kvindelige kontormedhjælpere og 1 piccolo.
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Ved gennemgangen af kontorordningen har det vist sig, at arbejdsformerne tiltrænger en forenkling og modernisering. Det ftr således oplyst, at en del af korrespondancen
først udskrives i hånden og derefter renskrives som koncept på maskine og konfereres.
Når godkendelse af en underskriftsberettiget (havnechefen eller fuldmægtigen) foreligger,
foretages den endelige brevskrivning, idet konferencen heraf som regel foretages af 2 personer, der ikke tidligere har taget del i skrivningen.
Da der til renskrivning og kontering af koncepterne medgår en uforholdsmæssig
del af arbejdstiden, må denne ordning i videst muligt omfang bringes til ophør. Stenogram
med direkte brevskrivning bør anvendes, hvor dette er muligt, og i de tilfælde, hvor koncepter anses for nødvendige, må man principielt godkende anvendelsen af håndskrevne
udkast. Man kan eventuelt også lade koncipisten diktere udkastet eller selv udarbejde et
maskinskrevet manuskript, hvorved bemærkes, at det vil være en arbejdsmæssig fordel,
at vedkommende assistent eller overassistent er i stand til at betjene en skrivemaskine,
da en stor del af deres tid er optaget med arbejde, der skal fremtræde i maskinskrevet form.
Af papirbesparelseshensyn synes eventuelle koncepter at kunne anvendes i korrespondancearkivet i stedet for den særlige hvide kopi. Af samme grund bør anvendelsen
af kuverter til internt brug undgås, og den nu praktiserede afskrivning af breve, der videresendes, bør indskrænkes til det allernødvendigste, ligesom det i et vist omfang må være
muligt at besvare skriftlige forespørgsler ved påtegning på selve den fremkomne skrivelse.
Undersøgelsen har endvidere, vist, at den nuværende ordning af registrering af
sager er for tidkrævende. Man har derfor overfor luftfartsdirektoratet rejst spørgsmålet,
om journalordningen ikke kan afløses af en for samtlige lufthavne og eventuelt direktoratet
fælles arkivordning efter decimalklassesystemet, således at enhver registrering i journaler
fremtidig bliver overflødig.
Der føres for tiden en meget detailleret bygningsfortegnelse, der udfærdiges i 7
eksemplarer til brug for de forskellige afdelinger m. v. Arbejdet med at holde disse fortegnelser å jour er ret tidkrævende. Man har henstillet, at antallet af fortegnelser indskrænkes væsentligt, og luftfartsdirektøren har erklæret sig indforstået med, at antallet af eksemplarer indskrænkes til 2.
Med hensyn til indtegningen i stats-brandforsikringsfonden bemærkes, at det må
være tilstrækkeligt, at fonden er i besiddelse af detaillerede oplysninger vedrørende de
indtegnede værdier, således at udfærdigelse af specificerede fortegnelser til brug for havneadministrationen ophører.
I forbindelse med gennemgangen af administrationen af bygningssager, der for
tiden er meget spredt, er der rejst spørgsmål om visse organisatoriske og arbejdsmæssige
ændringer, bl. a. om, hvorvidt luftfartsvæsenet skulle have sin egen bygningskonduktør.
Disse spørgsmål er imidlertid udskudt til overvejelse i forbindelse med gennemgangen af
direktoratets forhold.
Ved gennemgangen af administrationen af personalesager har man stillet forslag
om en række forenklinger, bl. a. ved, at der udarbejdes en fælles ansøgningsformular,
således at de nuværende forskelligartede skemaer for ansøgere overflødiggøres. Endvidere
er det foreslået, at føringen af sygelister henlægges til afdelingerne, samt at det overlades
til luftfartsselskaberne at udskrive legitimationskort for deres personale, hvilke kort stemples af havneadministrationen. Endelig er der stillet forslag om, at den halvårlige kontrol
med legitimationskortene indskrænkes til at omfatte en årlig kontrol, der henlægges til
havnekontoret.
Det bør endvidere overvejes, om det ikke vil være formålstjenligt at etablere en
fælles indkøbs- og fordelingscentral for hele lufthavnen, altså indbefattet de tre sikringstjenester, der nu hver foretager sine indkøb.

221
Efter den nuværende ordning rekvirerer havneadministrationens afdelinger kun
mindre partier ad gangen, og det foreslås, at denne fremgangsmåde ændres, således at afdelingerne rekvirerer passende partier, som udleveres af en i pågældende afdeling for kontorartikler ansvarlig person.
Spørgsmålet om luftfartsvæsenets arbejde med statistiske spørgsmål har været
genstand for indgående forhandling både i sekretariatet og i nævnet.
På grundlag af indberetninger fra havenkontoret udarbejdes der hver måned statistiske oplysninger om landinger og starter, ind- og udgåede samt transit-passagerer,
højeste antal passagerer og højeste antal fartplanmæssige starter og landinger pr. dag
samt indtægt ved landingsafgifter. Tallene sammenstilles med tilsvarende månedstal året
forud, og denne statistik tilstilles derefter direktoratet, pressen m. v.
På grundlag af indbetalingsbilagene fra havnekontoret vedrørende indtægt ved
rundvisning i lufthavnen føres der daglig statistik over antallet af besøgende. På basis
heraf udarbejdes en statistisk årsoversigt, der ad gransk vej belyser gæsternes fordeling
mellem skolebørn og andre, og hvoraf
1 eksemplar tilstilles direktoratet,
1
—
henlægges i arkivet,
1
forevises rundviserne, der er økonomisk interesseret i rundvis:—
ningen.
Endelig er der for 1946 og for 1947 på grundlag af de månedlige afregninger udarbejdet en udvidet statistik over de enkelte luftfartsselskabers beflyvning af Københavns
lufthavn, de anvendte luftfartøjer m. v.
Der er med direktoratet enighed om, at rundvisningsstatistiken i væsentlig grad
kan indskrænkes, hvilket betyder en ikke ringe arbejdsbesparelse. Med hensyn til den øvrige statistik har direktoratet fremhævet, at man ofte har brug for statistiske oplysninger
ved overvejelser om udvidelse af personale, ændringer i ekspeditionsforhold, byggeprojekter og forbedringer og trafikforbindelser m. v. Det er derfor direktoratet magtpåliggende
altid at have det korrekte talmateriale ved hånden. Det har under drøftelserne været fremdraget, at da DDL ligeledes fører en udførlig statistik, ikke alene forsåvidt angår selskabets
egne ruter, men også for de udenlandske selskaber, som DDL står i forbindelse med, vil
luftfartsdirektoratet hos DDL stadig kunne få det talmateriale, man til enhver tid har brug
for. Spørgsmålet er kun, om det er principielt tilfredsstillende, om en statsmyndighed skal
være henvist til at basere sine dispositioner på det materiale, som tilvejebringes af en af
staten kontrolleret institution. Nævnet må dog være af den opfattelse, at et spørgsmål som
dette kan ordnes udfra rent praktiske hensyn, og at det ikke vil være stridende mod statens
praksis på andre tilsvarende områder, at der af ministeriet for offentlige arbejder træffes
en aftale med DDL, således at der finder et samarbejde sted om de statistiske oplysningers
tilvejebringelse, som gør et dobbeltarbejde på dette område overflødigt. En sådan ordning
forudsætter dog formentlig, at forbindelsen mellem DDL og de udenlandske selskaber, der
benytter Københavns lufthavn, bevarer sin nuværende karakter.
Man har med direktoratet drøftet, i hvilken udstrækning det kan påhvile lufthavnen at tilvejebringe og indsamle oplysninger til brug for presse, propaganda m. v. Der er
enighed om, at man ikke helt kan opgive dette arbejde, men at det kan reduceres væsentligt,
C. Havnetjenesten.
Under havnetjenesten sorterer havnekontoret, ordenstjeneste, landbrugsafdeling
og telefonsomstillingsbord.

222

I. Lederen af havnetjenesten.

Havnetjenesten forestås af en oversåssistent, som foruden at lede og tilrettelægge
arbejdet tager aktivt del i dette.
Til udførelse af forefaldende manuelt arbejde er ansat en kvindelig kontormedhjælper, der dog tillige er til rådighed for lederne af ordenstjenesten og landbrugsafdelingen.
Da arbejdet for den kvindelige kontormedhjælper under havnetjenesten må kunne
indskrænkes betydeligt i forbindelse med en omlægning og forenkling, er det foreslået, at
den pågældende erstattes med en elev, der af uddannelsesmæssige grunde placeres som
mehjælper for lederen af havnetjenesten, og som kan påtage sig også andre opgaver end
sådanne, som normalt pålægges en kontorist.
II.

Havnekontoret.

Dettes væsentligste opgaver er:
Ekspedition og betjening af alle luftfartøjer, der ikke ekspederes af DDL eller AOA. DDL
er generalrepræsentant for alle udenlandske luftfartsselskaber med undtagelse af AOA.
Daglig foring af havnejournal over alle landinger og starter m. v. af hensyn til beregningen
af landings- og belysningsafgifter.
Foring af månedsjournal over maskiners ophold i det frie og i hangar til beregning af opholds- og hangarafgifter. For private maskiners vedkommende opkræver havnekontoret
sædvanligvis samtlige afgifter inden maskinens start, medmindre ejeren har fast konto.
Beregning af afgifter for rund- og skolefly vninger samt arbejde med rund visningsstatistik
ni. v.

Havnekontoret er lufthavnens ekspeditionskontor. Det har i den anledning åbent
dag og nat, idet det, når de øvrige administrationsafdelinger er lukket, repræsenterer disse,
ligesom det i katastrofetilfælde er havnekontoret, der foretager al fornøden alarmering.
Havnekontoret ledes af en havneassistent, der tillige fungerer som stedfortrøder
for lederen af havnetjenesten. Kontorets personale består iøvrigt af 2 havneassistenter,
4 assistentaspiranter og 2 kvindelige kontormedhjælpere samt 1 piccolo.
Medens DDL (eller AOA) udfører ekspeditioner for alle trafikflyvemaskiners
vedkommende, foretages ekspeditionen af privatmaskinerne af lufthavnens personale.
Antallet af private maskiner — udover danske og udenlandske militær- og diplomatmaskiner samt rundflyvnings- og skolemaskiner —, der landede i Københavns lufthavn,
og som blev ekspederet af havnekontoret,androg i
juli 1947 723 eller ca, 24. pr. dag.
februar 1948 300 — - 11 Arbejdet med ekspedition af disse maskiner tager fra 10 til 30 minutter pr. maskine,
og er der passagerer om bord. kan det beslaglægge såvel en havneassistent som en havnebetjent og tage indtil ca. 45 minutter.
Dette ekspeditionsarbejde er fra lufthavnens start udført gratis, idet landingsafgiften er den samme, hvadenten havnekontoret eller (for trafikflyvemaskinernes vedkommende) DDL udfører ekspeditionen. De private maskiner er i et langt overvejende antal
tilfælde små sportsmaskiner, for hvilke havneafgiften i mange tilfælde kun andrager 1,50 kr.,
og det forekommer urimeligt, at netop ekspeditionen af sådanne maskiner medfører relativt betydelige udgifter for havnen.
Spørgsmålet må herefter være, om havnen bør tage sig betalt for arbejdet, eller om
man skulle søge arbejdet overdraget til DDL, der i forvejen har ekspeditionen af de fleste
maskiner, og som formentlig er i stand til uden udvidelse af personalet at påtage sig arbejdet.
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Der er endvidere den mulighed, at de luftmæglere, der har påbegyndt virksomhed i lufthavnen, eller eventuelt zoneredningskorpset kan overtage arbejdet.
Luftfartsdirektoratet er enig i, at den nugældende ordning ikke er helt rationel,
og har givet tilsagn om at overveje de forskellige af sekretariatet og nævnet påpegede muligheder for en ændring heri.
Ved gennemgangen af havnekontorets arbejde med føring af havnejournalen har
det vist sig, at dette arbejde er meget tidkrævende, hvilket for en væsentlig del skyldes,
at der daglig sker omskrivning af flyveledelsens journal til havnejournalen, på grundlag
af hvilken der beregnes landingsafgift og eventuelt belysningsafgift. En af de væsentligste
indvendinger mod direkte at benytte flyveledelsens journal som beregningsgrundlag er,
at den er udfyldt i rute-nummer orden, medens man for at lette opgørelsen overfor de enkelte luftfartsselskaber ved omskrivningen til havnejournalen ordner luftfartøjerne efter
selskaber. Hvis man imidlertid anlægger Viscard-kort, et for hver maskine, med de nødvendige oplysninger om vægt, rumfang, etc., der føres dagligt på grundlag af flyveledelsens
journal, vil man undgå afskrivningen af havnejournalen, og samtidig vil beregningsarbejdet
kunne samles til foretagelse en gang om måneden, nemlig ved optælling af det antal gange
den pågældende maskine skal svare afgift.
Viscard-kortet må være indrettet således, at det direkte kan tjene som regning og
må derfor skrives med gennemslag, der tilstilles regnskabsafdelingen til brug som posteringsbilag. Viscard-kortene vil tillige kunne benyttes til føring af opholdsafgifter i stedet
for de nuværende månedsj ournaler.
Revisionen vil ved samholdelse af regningsgenparterne med flyveledelsens journal
have fuldstændigt kontrolmateriale.
Spørgsmålet om den fremtidige afgiftsberegning er for tiden genstand for drøftelse
i luftfartsdirektoratet, der har erklæret sig villig til at overveje det foran nævnte forslag,
hvorefter afgiftsberegningerne fremtidig sker på Viscard-kort, og således, at kortene samtidig kan tjene som regninger.
Havnekontoret har hidtil været åbent om natten hele året rundt, idet en havneassistent udfører de nødvendige vagtmæssige funktioner. Der er fra sekretariatet og nævnets
side stillet forslag om, at der etableres en ordning, hvorefter der altid er en betjentformand
til stede i havnen (jfr. nedenfor under ordenstjenesten). Dersom en sådan ordning gennemføres, bør havnekontoret kunne lukkes om natten, således at pågældende betjentformand
får overdraget også havnekontorets vagtfunktioner.
Luftfartsdirektoratet har erklæret sig indforstået med at forsøge en lukning af
havnekontoret om natten, men har gjort opmærksom på, at gennemførelsen af dette forslag
er afhængig af, at der træffes en ordning med hensyn til ekspedition af privatmaskiner.
/ / / . Orden stj ene sten.
Dennes væsentligste opgaver er:
Bevogtning og inspektion af havnearealet og bygningerne.
Renholdelse af lokaler m. m., bortset fra de af DDL lejede.
Betjening af og tilsyn med havnens katastrofe materiel.
Ordenstjenesten, der er opdelt i en havnebetjentsektion og en rengøringssektion,
ledes af en medhj ælpslønnet overassistent, der tilrettelægger, fordeler og kontrollerer arbejdet, godkender turnusliste og effektivliste, tilser og afprøver katastrofemateriellet 2
gange dagligt og træner havnebetjentene i brugen deraf samt fører uniformsjournalen.
Det lederen af ordenstjenesten pålagte arbejde synes ikke at kunne begrunde, at
han aflønnes som overassistent. Til sammenligning skal anføres, at en vagtmester i føng-
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selsvæsenet er placeret i lønningsklassen 3 180—4 020 kr., medens en overvagtmester i
fængselsvæsenet, der under sig har samtlige betjente i vedkommende fængsel ofte op til
200 mand, er placeret i lønningsklassen 3 900—4 860 kr., at vagtkontrolløren på slotsholmen er placeret i lønningsklasse 3 420—4 680 kr., samt at overvagtmester i grænsegendarmeriet er placeret i lønningsklassen 3 180—4 020 kr. og stabsvagtmester i lønningsklassen
3 660—4 620 kr. Herefter må man henstille, at stillingen ved ledighed besættes med en
vagtmester eller en vagtkontrollør med en noget lavere løn end hidtil, samt at den nuværende
leder, forsåvidt han skal fortsætte, uanset sin aflønning tituleres vagtmester eller vagtkontrollør.
Personalet i havnebetjentsektionen består af 2 havnebetjentformænd samt 20
havnebetjente, og i rengøringssektionen er beskæftiget en oldfrue og 20 rengøringsassistenter
der alle er timelønnede.
1) H a v n e , b e t j e n t s e k t i o n e n.

Sektionens daglige ledere er to betjentformamd, der skiftevis gør tjeneste fra kl. 7
til kl. 16 og fra kl. 14 til kl. 23.
Betjentformændenes arbejde består i kontrol ved inspektion af såvel hoved- som
sydvagt, gennemgang af betjentenes rapporter og vagtjournal og modtagelse af urstrimler
fra kontrolurene. Endvidere må de i almindelighed behandle og afgøre de spørgsmål, der
opstår i forbindelse med betjentenes arbejde.
Arbejdet med bevogtningen og opretholdelsen af ordenen på havnearealet er et
betroet arbejde. Det er derfor uheldigt, at der ikke døgnet rundt er en overordnet tilstede,
som kan overvåge tjenesten og træffe afgørelse i de situationer, som til enhver tid kan opstå,
idet man i denne forbindelse henleder opmærksomheden på, at lederen af vagttjenesten
ikk vil kunne påregnes altid at være tilstede i sin arbejdstid. Der rejser sig derfor det spørgsmål, om en af betjentstillingerne ikke burde opnormeres til en stilling som betjentformand.
Der vil herved ikke kunne opnås fuld dækning ved ugentlige fridage, sygdom o. s. v., men
det synes ikke urimeligt, at en havnebetjent tager del i turnus, ligesom vagtmesteren af
og til personlig må kunne deltage deri. — Vedrørende dette forslag henledes opmærksomheden iøvrigt på det foran under omtalen af havnekontoret fremsatte forslag om, at den
vagthavende betjentformand om natten varetager også havnekontorets vagtfunktioner.
Havnebetjentene er lufthavnens ordenspoliti. Under den nuværende ordning er mindst 3
betjente til enhver tid til rådighed til inspektion, og dette arbejde må anses for særdeles
vigtigt, idet det ikke alene drejer sig om kontrol af de personer, der færdes på arealet,
men også af, at disse personer med føje færdes derpå, i hvilken henseende kan henvises til,
at unødvendig færdsel på forpladsen kun kan være til gene for trafikken, ligesom toldvæsenets arbejde kan vanskeliggøres. Desuden skal der føres kontrol med alle uregelmæssigheder i terrænet; uorden kan her få de alvorligste konsekvenser for maskinerne, når de
kører på banerne, idet suget fra propellerne er i stand til med stor kraft at slynge mindre
sten og andre genstande ind i maskinen. En vigtig opgave for både vagtmester og betjentformænd, — især så længe det ikke er muligt at skaffe de fornødne kontrolure, — må det
derfor være at sørge for, at de betjente, der har inspektion, i videst muligt omfang og i højere
grad end nu er ude i terrænet, således at inspektionen bliver mere effektiv, end den i øjeblikket synes at være. DDL har for tiden etableret en vis bevogtningstj eneste om natten,
og sekretariatet og nævnet har med luftfartsdirektoratet drøftet muligheden for at tilvejebringe en falles vagtordning ved lufthavnens betjente, således at det ved bevogtning
beskæftigede mandskab udnyttes på den mest hensigtsmæssige måde. Det må imidlertid
anses for tvivlsomt, om en sådan fælles vagtordning bør gennemføres, idet de 2 vagtholrl
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har helt forskellige opgaver, hvortil kommer, at lufthavnen risikerer at stå med overflødigt
betjentpersonale, dersom DDL senere måtte ønske den fælles vagtordning ophævet.
Havnebetjentene er ikke udstyret med politimyndighed, men det synes praktisk,
at de i lighed med statsbanernes personale (forsåvidt angår baneterrænet) får tillagt en
sådan myndighed, hvorfor man kan anbefale, at der søges gennemført en dertil sigtende
ordning. Fra luftfartsdirektoratets side stiller man sig tvivlende overfor nødvendigheden
af en sådan ordning. Direktoratet henstiller imidlertid, at der — hvad enten denne ordning
gennemføres eller ej — sker en forhøjelse af havnebetjentenes lønning under hensyn til
omfanget og karakteren af disses tjeneste. Det bemærkes herved, at der i lufthavnen er
stationeret en fast politivagt, som er åben fra kl. 7 til kl. 23 med 4 ordensbetjente fordelt
2 ad gangen på vagter fra kl. 7 til kl. 15 og fra kl. 15 til 23. Deres vigtigste opgave er at være
til disposition, f. eks. når fremtrædende personligheder ankommmer eller rejser samt at
regulere færdslen på vejen foran hovedbygningen. Da Amager birks politistation ikke ligger
længere væk, end at ordensbetjente i påkommende tilfælde meget hurtigt kan komme tilstede, rejser det spørgsmål sig, om fast politivagt er nødvendig, dersom havnebetjentene
bliver udstyret med politimyndighed.
Samtlige havnebetjente fik under besættelsen tildelt cyklegodtgørelse (128 kr.
om året), fordi man havde vanskeligt ved at skaffe tjenestecykler. Det overvejes for tiden
af direktoratet at anskaffe nogle cykler, der skal stationeres i havnen til tjenestebrug.
En sådan ordning med tjenestecykler bør efter sekretariatets og nævnets opfattelse gennemføres, hvorefter cyklegodtgørelsen kan bortfalde i tilsvarende omfang.
Endelig bemærkes, at hidtil synes man at have foretaget rapportskrivning i unødigt
stort omfang. Det er fra luftfartsdirektoratets side stillet i udsigt, at denne rapportskrivning vil blive indskrænket mest muligt.
2) R e n g ø r i n g s s e k t i o n e n .
Oldfruen fører en effektivliste samt regnskab over udleveringen af de af havnen
indkøbte rengøringsartikler til de enkelte rengøringsassistenter, der ved månedens slutning
skal betale for det af dem anvendte. Som godtgørelse for disse artikler får de et særligt
tillæg beregnet efter 35 øre pr. time (for oldfruen dog 17 Y2 øre pr. time).
Foruden at lede og kontrollere arbejdet deltager oldfruen selv i dette.
Rengøringen foretages i tiden fra kl. 6 til kl. 9,30 og omfatter ca. 225 m2 gulvareal
for hver rengøringsassistent.
Udover morgenrengøringen er der i hallen i hovedbygningen til kl. 21,00 beskæftiget 2 rengøringsassistenter på skift med at foretage fej ning, tilsyn med toiletter etc.
Den nuværende ordning med havnens indkøb og udlevering af rengøringsartikler
synes ikke hensigtsmæssig. En opgørelse for tidsrummet februar — april 1948 har vist, at
de samlede tillæg til timelønnen (35 øre pr. time) har udgjort 2 573,38 kr., medens der i
samme tidsrum af rengøringsassistenterne hos oldfruen er indkøbt artikler for 624,77 kr.,
selvom de pågældende i et vist mindre omfang andet steds har indkøbt materialer, synes
ordningen at virke som et maskeret løntillæg for de pågældende.
Det kan herved oplyses, at tillægget senest er fastsat i 1944 på grundlag af oplysninger fra rengøringsassistenterne om deres månedlige indkøb, og at der herved blev regnet
med et forbrug af fra 12 til 18 gulvklude å 1,50 kr. pr. måned. Imidlertid er prisen på gulvklude i dag 90 å 100 øre pr. stk., og ifølge indhentet oplysning fra slotsforvaltningen bruger
dennes 425 rengøringsassistenter månedlig 8—900 gulvklude eller ca. 2 hver pr. måned,
og selv om en del af gulvarealet i lufthavnen er af en sådan karakter, at det vil være rimeligt
at sætte det gennemsnitlige forbrug noget højere, synes grundlaget for fastsættelsen af
tillægget allerede på dette punkt at være ganske forkert.
29
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Det kan yderligere anføres, at statsforvaltning regner med, at udgifterne til
rengøringsmaterialer andrager 10—11 pct. af lønnen, hvi -t for lufthavnens vedkommende
vil svare til. at forbruget af rengøringsartikler pro person; )ør andrage ca. 15,00 kr., medens
ydelsen af rengoringstillægget medfører en månedlig ud< på ca. 35,00 kr. pr. rengøringsassistent. Med 22 rengøringsassistenter bliver dette ca. 000 kr. mere om året end nødvendigt efter foranstående beregning fra slotsforvaltn ;en.
Som motivering for ordningen er anført, at det m blive dyrt at lade rengøringsassistenterne selv tage på lageret af rengøringsartikler, st i er indkøbt af havnen for dennes
egen regning. Hensynet hertil synes imidlertid tilstrækkeligt iagttaget, hvis man fører
kontrol med udleveringen, således at oldfruen udleverer det fornødne og eventuelt fører en
formløs liste over. hvad liver enkelt bruger.
Nar hertil kommer, at økonomiske hensyn efter det oplyste i høj grad taler for en
ændring af den nuværende ordning, har man henstillet til luftfartsdirektoratet, at rengøringstillægget bortfalder, og at havnen selv indkøber alle rengøringsartikler med kontrol
af forbruget som ovenfor skitseret. Luftfartsdirektoratet har erkläret sig villigt til at gennemføre den foreslåede ordning.
I forbindelse med gennemgangen af rengøringssektionens arbejde har man iøvrigt
bl. a. henstillet, at det undersøges, om det vil være økonomisk fordelagtigt at lade et rengøringsselskab ved hjælp af en særlig maskine renholde hele lufthavnens hal, såfremt selskabet da skal rengøre DDL's del af hallen ved hjælp af maskinen.
IV.

Landbrvgsajdelingen.

Dennes vigtigste opgave er:
Tilsyn, pasning og renholdelse af det ca. 1 250 tønder land store landingsareal,
hvoraf ca. 370 tønder er beplantet med græs, renholdelse m. m. af lufthavnsvej og lufthavnens veje på selve arealet samt platforme, render og kloaker.
Endvidere har afdelingen hele arbejdet med planering, tilberedning og tilsåning
m. v. af de bevoksede arealer.
Lederen af landbrugsafdelingen er en medhjælpslønnet overassistent. Den pågældende sorterer kun i sager vedrørende pasning og renholdelse under lederen af havnetjenesten, medens han i de mere landbrugsmæssige sager sorterer direkte under havnechefen.
Foruden at lede, tilrettelægge, fordele og kontrollere arbejdet, som han i øvrigt
selv tager aktivt del i, fører han tilsyn med, .at de i havnen arbejdende entreprenører
ikke laver hjulspor, vælter snehegn o. s. v., et arbejde som havnebetjentene naturligvis
også tager del i. Afdelingens personale består iøvrigt af et svingende antal timelønnede
arbejdsmænd( heraf 12 med beskæftigelse året rundt). Antallet kan om sommeren stige
til 40 mand, og om vinteren helt op til 200 mand (snerydning).
Det må forekomme mindre heldigt, at lederen af landbrugsafdelingen ikke i fuldt
omfang sorterer under lederen af ordenstjenesten, og det foreslås derfor, at dette forhold
ændres.
Det skal endvidere foreslås, at den havnebetjent, der under teknisk tjeneste i den
såkaldte korselsafdeling er beskæftiget med mindre entreprenørarbejder, som f. eks.
gravning, vejreparationer, støbearbejde samt renholdelse, rensning af kloaker og septictanke og korsel, altså arbejde, som kan have forbindelse med de af teknisk tjeneste udførte arbejder, men i øvrigt er af en hel anden karakter end disse, henføres under landbrugsafdelingen. Til denne afdeling vil herved for fremtiden blive henlagt alt arbejdet på arealet,
der ikke er af en sådan art, at det må udføres af det under værkstederne hørende personale,
f. eks. reparation af kabler, motorer o. 1.
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Afdelingen kommer herefter op på en fast styrke på ca. 20 mand, således at det
formentlig vil være påkrævet, at der findes en underforvalter, der benævnes formand, og
som kan lette lederen i hele arbejdet. Man har desuden overfor luftfartsdirektoratet rejst
spørgsmålet om beføjelsen til at iværksætte større arbejder i lufthavnen, f. eks. planeringsarbejder, idet det må forekomme tvivlsomt, om sådanne afgørelser bør træffes af
havnechefen på egen hånd.
V. Telefonomstillingsbordet.

Telefonomstillingsbordet, der er fælles for lufthavnen, luftfartsselskaberne m. fl.,
har forbindelse med Kastrup central med 14 indgående og 10 udgående ledninger.
Omstillingsbordet beskæftiger 9 telefondamer, hvoraf 1 fungerer som forstanderinde, og alle aflønnes efter KTAS' tariffer.
Til bordet er tilsluttet 260 apparater, der ikke har direkte indbyrdes omstilling.
Da forstanderinden ved telefonomstillingsbordet intet har med anlæget at gøre,
fører lederen af havnetjenesten personlig alle forhandlinger, der vedrører forholdet til lejere og afdelinger, der er fælles om omstillingsbordet, herunder særlig DDL, og telefonselskabet. Forhandlingerne om nyinstallationer, flytninger, ændringer, reparationer o. s. v.
giver anledning til meget arbejde for lederen, der også gennemgår alle telefonregninger.
Forvaltningsnævnets sekretariat og nævnet har overfor luftfartsdirektoratet
rejst spørgsmålet om, hvorvidt det ikke må anses for rimeligt at pålægge DDL, der anvender
langt det største antal af de i lufthavnen installerede telefonapparater, et vederlag for
administrationsarbejdet ved telefonanlægget, ligesom man har overvejet ønskeligheden
af en forhøjelse af DDL's andel i telefonafgifterne.
Direktoratet har imidlertid henvist til, at der er givet bevilling til et nyt automatisk telefonanlæg i lufthavnen, som antagelig vil kunne installeres i løbet af 1—1% år. Ved
nyordningen vil DDL få egne ledninger og egne numre, og problemet om fordelingen af
administrationsudgifter og telefonafgifter vil derfor bortfalde af sig selv.
Efter det således oplyste finder nævnet ikke, at det er påkrævet for det relativt
korte tidsrum, der er tale om, indtil det nye telefonanlæg etableres, at gennemføre nogen
ændring i den nuværende refusionsordning på dette område.
D. Teknisk Tjeneste.
Teknisk tjeneste, hvis leder er en af medhjælpskontoen lønnet maskinmester, har
til opgave at foretage almindelige reparationer og periodiske eftersyn af havneadministrationens tekniske anlæg og installationer samt af de dele af sikringstjenestens anlæg,
der ikke er af mere speciel art, som f. eks. radioanlæg og meteorologiske apparater. Teknisk tjeneste skal endvidere vedligeholde og reparere lufthavnens biler, landbrugsmaskiner
og bådmotorer i det omfang, værkstederne med den forhåndenværende arbejdsstyrke er
i stand til at påtage sig disse arbejder. Herudover får denne del af havnens administration
arbejdet med pasningen og vedligeholdelsen af den for hele lufthavnen fælles varmecentral, — med et meget udstrakt ledningsnet. Centralen ventes taget i brug i efteråret 1948
og vil have en ydeevne på linie med Rigshospitalets og Slotsholmens kedelanlæg. Under
teknisk tjeneste hører endelig en såkaldt kørselsafdeling til mindre entreprenørarbejder
og transport af materialer og genstande, der skal repareres.
Teknisk tjeneste har et kontor og er i øvrigt opdelt i maskinværksted, autoværksted, elektroværksted og kørselsafdeling.
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Kontoret foretager de beregninger og skriftlige udfærdigelser, som arbejdet i
teknisk tjeneste giver anledning til, og virker i øvrigt som sekretariat for ledelsen:
det forestås af teknisk tjenestes leder og beskæftiger 2 havneassistenter, 2 elever og 2
kvindelige kontormedhjælpere. Det er fundet unødvendigt, at det daglige arbejde i kontoret forestås af lederen af teknisk tjeneste; forvaltningsnævnets sekretariat har derfor
henstillet, at arbejdet overdrages til en overassistent.
Kontorets arbejde har ikke givet anledning til særlig kritik; nogen forenkling
har været påkrævet, og allerede på lederens eget initiativ er visse ændringer gennemført
Sekretariatet har foreslået en række yderligere foranstaltninger til forenkling af arbejdet.
Man har således foreslået kontorets særlige journalisering af skrivelser afskaffet, idet sekretariatets journalisering af skrivelser vedrørende teknisk tjeneste må anses for tilstrækkelig. Dernæst har man stillet forslag om at opgive førelsen af et lagerkartotek på selve
lageret, idet der nu i kontoret føres et omfattende lagerkartotek, hvor pris og mængde
angives. En arbejdsmand, der hidtil har haft en del af sin beskæftigelse på lageret med
at fore kartoteket, kan herefter arbejde både i lageret og på værkstederne. Man har endvidere foreslået at sløjfe en gennem flere afdelinger stærkt udspecialiseret intern kontrol
med udleveringen af brændsel indenfor lufthavnen; det er anset for tilstrækkeligt, at
brændselet indgår i lagerregnskabet, således at udleveringen af brændsel foregår under
samme kontrol som udleveringen fra lageret i øvrigt. Endelig har man henstillet, at der
anskaffes tjenestecykler til brug for såvel administrationen som håndværkere og arbejdere;
herved vil man kunne spare godtgørelsen for brug af egen cykel og den hermed forbundne
regnskabsførelse.
løvrigt har sekretariatet gjort opmærksom på, at arbejdet med beregning af
arbejdslønningerne bør forblive i lufthavnen, når regnskabsafdelingen til sin tid flyttes
ind i direktoratet. Beregningen foretages på grundlag af kontorets sammenstilling og
behandling af arbejdssedlerne; man bør undgå, at dette materiale stadig skal sendes frem
og tilbage, til sin tid må kontoret selv kunne foretage det fornødne.
Maskinværkstedet vedligeholder og reparerer lufthavnens landbrugsredskaber og
snerydningsmateriel, varme- og sanitetsanlæg samt tilser kloakpumpestation og et mindre
lokalt vandværk. Arbejdet omfatter kleinsmede- og grovsmede, maskin- og rørarbejde
og forestås af en medhjælpslønnet værkstedsleder, der er lønnet med en grundløn på
3 060 kr.
Pa værkstedet, under hvilket lageret sorterer, beskæftiges normalt 5 svende og
3 arbejdsmænd.
Under Autoværkstedet sorterer almindelig reparation og vedligeholdelse af de i
lufthavnen værende person- og lastvogne, traktorer og andre motordrevne køretøjer samt
bådmotorerne og stationære motorer.
Værkstedet ledes af en mekaniker, der oppebærer 3 060 kr. i grundløn.
Til assistance haves normalt 3 håndværkere og 1 arbejdsmand.
Arbejdet i disse to værksteder er så nært beslægtet, at ledelsen af dem kan samles
på een hand. Under hensyn til arbejdets størrelse synes det rigtigt, at der som fælles leder
ansættes en værkmester, der til hjælp ved den daglige ledelse af arbejdet i autoværkstedet
får den hidtidige mekaniker, som skal deltage aktivt i arbejdet. Værkstedslageret bør
sortere under værkmesteren og som hidtil passes af en mand, der beskæftiges på eller i
nærheden af lageret i den tid, han ikke er optaget af ekspeditioner. En arbejdsmand,
der har de ovrige specielle lagre, herunder lageret af træ og inventar (fra besættelsestiden),
bor underordnes værkmesteren og beskæftiges i dennes værksteder, når han ikke har andet
arbejde.
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Det bemærkes iøvrigt, at de hovedeftersyn og hovedreparationer af landbrugsmaskinerne, som må foregå om vinteren ikke bør motivere nogen udvidelse af værkstedsdriften; denne bør ikke omfatte et større antal personer, end de daglige vedligeholdelsesarbejder nødvendiggør.
Under elektroværkstedet hører eftersyn og reparation af lufthavnens mange og komplicerede elektriske installationer og sikringsanlæg, herunder startbane-, hindrings-,
og indflyvningsanlæg m. v., der forøvrigt er under stadig ændring og udvikling. Værkstedet ledes af en elektroinstallatør, der er placeret i lønningsklasse 3 060—3 780 kr. og
som under sig har 3 elektrikere.
En ingeniør fra de danske statsbaner, som har assisteret ved undersøgelsen har
foreslået, at man i lighed med, hvad der er tilfaldet ved statsbanernes centralværksted,
henlægger eftersyn og reparation af de elektriske anlæg under den daglige leder af varmecentralen, således at de dertil nødvendige håndværkere sorterer under ham, og således at
maskinmesteren får ansvaret for anlæggenes tilstand. Dette måtte have til følge, at den
nuværende stilling som elektroinstallatør ved ledighed måtte nedlægges.
Dette forslag har forvaltningsnævnets sekretariat nairet megen betænkelighed
ved at give sin tilslutning. Sekretariatet har anført, at hvis lederen af varmecentralen
skal have ansvaret for de elektriske installationer, vil enhver reparation normalt nødvendiggøre hans personlige tilstedeværelse mindst 2 gange, nemlig dels for at afgøre, hvad
der skal udføres, og dels for at konstatere, at arbejdet er rigtigt udført, således at han med
sit navn kan tage ansvaret herfor. Som nævnt er der i øjeblikket ved elektroværkstedet
fast beskæftiget 3 elektrikere foruden installatøren selv, og da de elektriske installationer
findes ikke alene på hele havnearealet, men også udenfor dette ved hindrings- og indfiyvningsanlægene, vil overtagelsen af ansvaret for de elektriske anlæg betyde, at lederen
af varmecentralen må forventes at måtte være fraværende en stor del af tjenestetiden.
Hertil kommer, at fejl på de elektriske anlæg ved en lufthavn altid må kræve hurtig udbedring, og således ikke kan sammenlignes med almindelige elektriske anlæg, hvis reparation i et overvejende antal tilfælde kan opsættes, til der haves tid dertil. Sekretariatet
mener derfor, at overtagelsen af ansvaret for arbejdet med de elektriske installationer
er så stort, at det ikke bør pålægges en maskinmester ved siden af hans øvrige i sig selv
vigtige arbejde, men at det bør overtages af en person, for hvem pasningen af installationerne er hovedbeskæftigelsen, og som selvfølgelig må deltage aktivt i arbejdet. Sekretariatet har herefter foreslået, at tilsynet og vedligeholdelsen af lufthavnens elektriske
installationer og sikringsanlæg, herunder startbane-, hindrings- og indflyvningsbelysningsanlæg m. v. også fremtidig henlægges under en installatør.
Den såkaldte kørselsafdeling er beskæftiget med mindre entreprenør arbejder og
disponerer over havneadministrationens lastbiler, som den passer. Afdelingen ledes af
en havnebetjent, der er udlånt til teknisk tjeneste, og som med en arbejdsmand til hjælp
tillige fører tilsyn med nogle lagre af tyske efterladenskaber m. v. Som nævnt under redegørelsen for havnetjenesten, bør denne afdeling henlægges under landbrugsafdelingen,
medens de lagre, som lederen af kørselsafdelingen nu har tilsyn med, bør henlægges under
værkmesteren for maskinværkstedet.
Landbrugsafdelingen udfører udover rent landbrugsmæssigt arbejde, såsom tilberedning og tilsåning af jorden, betydelige almindelige jordarbejder, f. eks. planering
samt en række renholdelsesarbejder på hele havnearealet, men herfra betegner netop
de renholdelsesarbejder, som kørselsafdelingen har f. eks. mellem hangarerne, en undtagelse.
Resultatet heraf er, at begge afdelinger er beskæftiget med jord- og renholdelsesarbejder,
et forhold som synes ganske uhensigtsmæssigt.
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Visse af kørselsafdelingens entreprenør arbejder har tilknytning til og må udføres
i forbindelse med arbejder, som vil henhøre under teknisk tjeneste, f. eks. jordarbejder,
der må foretages, når kabler skal nedlægges eller repareres. Denne omstændighed kan dog
ikke være til hinder for, at arbejdet henlægges under landbrugsafdelingen, idet denne
selvfølgelig må give arbejder, som står i forbindelse med opgaver, som teknisk tjeneste
skal løse, forrang i det omfang, dette er nødvendigt.
Med hensyn til de foreliggende personaleproblemer har sekretariatet særlig fremhævet spørgsmålet om ledelsen af teknisk tjeneste og den nye varmecentral -- der som
nævnt, skal tages i brug i efteråret 1948 - samt af de elektriske installationer.
For tiden ledes teknisk tjeneste af en medhjælpslønnet maskinmester, der har
lejebolig i havnen og oppebærer 7 200kr. i grundløn. Foruden at lede arbejdet i va^rkstederne
har maskinmesteren siden sin ansættelse i 1947 været stærkt beskadiget med at tilrettelægge arbejdet ved den nyetablerede varmecentral samt ved den kraftcentral, som det
er meningen senere at knytte til varmecentralen.
Da lederen af teknisk tjeneste ikke vil kunne være daglig leder af varmecentralen,
er der fra 1. januar 1948 antaget endnu en maskinmester, der lønnes med 5 040 kr. i grundløn; herudover påtænkes ansat yderligere to maskinmestre.
Sekretariatet er af den opfattelse, at der, når varmecentralen tages i brug, må
nornieres faste maskinmesterstillinger. På grundlag af en række sammenlignende undersøgelser har sekretariatet foreslået normeret en 1. maskinmester som leder af hele teknisk
tjeneste, en maskinmester som daglig leder af varmeanlæget og en række underordnede
maskinmestre, alt i nærmere betegnede lønningsklasser. Sekretariatet har derhos henstillet,
at den daglige leder af varmeanlaiget om muligt får tjenestebolig i nærheden af anlæget.
Endvidere har sekretariatet stillet forslag om, at lederen af elektroværkstedet,
der for tiden er placeret i 8. lønningsklasse med en grundløn af 3 060 kr., normeres noget
højere, samt at der om muligt tildeles også ham tjeneste- eller lejebolig i lufthavnen.
Sekretariatet har herved henvist til den betydning det har. at lufthavnens elektriske anlæg
til enhver tid er fuldt i orden, i hvilken forbindelse det er oplyst, at man for tiden er ved
at etablere en ny landingsbelysning til en udgift af ca. I mill. kr.: det nuværende anlæg
koster ca. 150 000 kr.
Forvaltningsnævnet har taget de her stillede forslag til efterretning. Det ved undersøgelsen fremkomne materiale vil indgå i finansministeriets behandling af spørgsmålet
om normering af de pågældende tjenestemandsstillinger.
Direktoratet for luftfartsvæsenet har ikke haft indvendinger mod sekretariatets
forslag for teknisk tjenestes vedkommende, og mod det forbehold, som følger af foranstående bemærkning vedrørende personaleproblemerne, kan også nævnet tiltræde de herhen
hørende forslag.
E. Beregningsafdelingen.
Denne afdeling, hvis personale er en medhjælpslønnet overassistent og en kvindelig
kontormedhjælper, har til opgave dels gennem en særlig anvisningsjorunal at danne et led
i kontrollen med havnens udgifter, dels at fordele en række udgifter, såsom til telefon, gas,
vand, elektricitet og opvarmning, mellem havnen og dens lejre.
I anvisningsjournalen indføres samtlige havnens udgiftsbilag; efter at være passeret materialforvalteren (med henblik på førelsen af inventariefortegnelsen) forelægges
bilagene for havnechefen til endelig godkendelse og afgives derefter til regnskabsafdelingen.
Ved udgangen af hver måned afstemmes anvisningsjournalen med regnskabet. Denne månedlige afstemning har sekretariatet fundet overflødig, thi dels kan kassen ikke betale en
regning, som ikke i forvejen er godkendt, dels må man gå ud fra at revisionen under sit
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arbejde har opmærksomheden henvendt på, at alle regninger er forsynet med godkendelsespåtegning. Sekretariatet har derfor foreslået, at afstemningen af anvisningsjournalen bortfalder.
Med hensyn til arbejdet med fordelingen af udgifter har sekretariatet henstillet,
at man undlader den omstændelige renskrivning af beregningerne; såvel for regnskabsafdelingen som for revisionen må de originale beregninger i håndskreven form formentlig
være fuldt tilstrækkelige.
Sekretariatet har i det hele ment, at denne særlige afdeling kan nedlægges, således
at arbejdet udføres i en kommende almindelig administrationsafdeling, se nedenfor under H.
F. Materialforvaltningen.

Denne afdeling, hvis personale består af en materialforvalter, der er medhjælpslønnet overassistent, og en kvindelig kontormedhjælper, har til opgave at holde kontrol
med alle under havneadministrationen hørende møbler og andet inventar, hvoraf en del
sammen med en beholdning af træ henstår på lager, samt at kontrollere forbruget af brændsel
og benzin m. v.
Af hensyn til kontrollen med møbler og inventar føres en inventarfortegnelse i
tre eksemplarer. For at kunne holde inventarfortegnelsen å jour får materialforvalteren som
foran nævnt af beregningsafdelingen tilstillet alle udgiftsbilagene vedrørende havneadministrationen til gennemsyn. Til kontrol af, at materialforvaltningen får ethvert bilag
føres en nummerfortegnelse svarende til anvisningsjournalen, som af krydses, efterhånden
som bilagene fremkommer. Tilsynet med inventaret omfatter ikke alene administrationens
eget inventar, men også det i de eksproprierede og senere udlejede ejendomme (Maglebylille) værende faste inventar. Af hensyn til kontrollen med fast og flydende brændsel føres
der kartotek over, hvad der beror i de forskellige lagre, og hvad der rekvireres til de forskellige formål, idet forbrugets størrelse kontrolleres, og beholdningernes størrelse med mellemrum afstemmes med kartoteket. — Da den nuværende materialforvalter er sejlkyndig,
er det tillige pålagt ham at føre tilsyn med havnens to motorbåde og at instruere havnebetjentene i betjeningen af disse.
Sekretariatet har henstillet, at inventarfortegnelsen fremtidig kun føres i eet
eksemplar, og at arbejdet samles ved anvisningsjournalen, hvorved den stedfindende fremog tilbagesendelse af alle bilagene samt nummerkontrollen spares. Det vil senere blive
undersøgt, om det vil være praktisk at samle alt tilsyn med luftfartsvæsenets inventar
og materiale under eet, eventuelt med henlæggelse af arbejdet til direktoratet. Sekretariatet
har endvidere ment, at teknisk tjeneste bør overtage samtlige lagre, herunder også af fast
og flydende brændsel, samt tilsynet hermed. Man har ligeledes ment, at teknisk tjeneste
kan overtage pasningen og instruktionen i betjeningen af motorbådene.
Herefter skulle materialforvaltningen kunne nedlægges som selvstændig afdeling;
det nødvendige arbejde kan udføres dels af den kommende administrationsafdeling dels
af den tekniske afdeling.
G. Forrentning og afskrivning.

I statsregnskabet er lufthavnene som statsvirksomheder placeret på § 2 P, medens
sikringstjenesterne sammen med direktoratet er henført til ministeriet for offentlige arbejder under § 16 E.
Sikringstjenesterne og regnskabsafdelingen i Københavns lufthavn og sikringstjenesterne i de andre lufthavne har i øjeblikket gratis lokaler, varme, rengøring, lys og
telefon i lufthavnene. Sekretariatet har i sin rapport udtalt, at man i konsekvens af den
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regnskabsmæssige opstilling formentlig burde godskrive havnen et passende beløb for de
na^vnte ydelser. Nævnet kan principielt tiltræde denne opfattelse, men man må på den anden side gore opmærksom på, at en konsekvent gennemførelse af dette synspunkt vil belaste statsbudgettet og statsregnskabet med et meget stort antal versurposter. Luftfartsdirektoratet har givet udtryk for en tilsvarende betænkelighed.
I 1945—46 havde Københavns lufthavn et driftsunderskud på 4 12 000 kr., i 1946 47 var det pa 182 000 kr., medens 1947—48 viser et driftsoverskud på 726 800 kr., i hvilke
tal der imidlertid ikke er indbefattet noget beløb til forrentning og afskrivning af den i
havnen investerede kapital. For 1948—49 er der budgetteret et overskud på 1,7 millioner
kr., hvilket kan dække afskrivningerne, medens der til forrentning kun vil blive ca. 300 000
kr., hvilket langt fra dækker normal forrentning, 4% pct. af den i øjeblikket investerede
kapital.
Luftfartsvæsenet mener i 1949—50 at kunne indtjene tilstrækkeligt overskud til
delvis forrentning og afskrivning, men spørgsmålet må være, om de nu stedfindende afskrivninger er tilstrækkelig store. Det kan herved bemærkes, at der hvert år på bygninger afskrives 2 pct., og på inventar, startbaner m. m. og andre værker afskrives 4 pct. af den ved
årets udgang bogførte værdi.
Disse afskrivninger må imidlertid for en række værdiers vedkommende anses for
noget for små, idet der med den store udvikling, der er sket med luftfarten, er en række anlæg, specielt tekniske installationer, hvis endelige udvikling endnu ikke er afsluttet, og som
derfor allerede er forældede eller vil være forældede længe forinden. Det kan herved nævnes,
at der i status indgår udgifter til udførelse af midlertidig startbanebelysning på Københavns
lufthavn, som allerede nu tildels er erstattet med nyt anlæg.
Det henstilles derfor, at der foretages en fuldstændig gennemgang af status med en
mere passende og i en række tilfælde hurtigere afskrivning for øje.
Spørgsmålet må herefter blive, om det i fremtiden vil være muligt for lufthavnen
at indtjene de nødvendige beløb til fuld forrentning og afskrivning af alle investerede værdier, hvilket formentlig bør være målet.
Selvom der ved en rationalisering af driften kan gennemføres besparelser, kan den
ønskelige balance dog kun opnås ved en forøgelse af indtægterne, og her må det antagelig
navnlig være landingsafgifterne, som kommer i betragtning; forhøjelse kan dog kun ske
indenfor den ramme, som er fastlagt gennem de specielle nordiske aftaler.
Det henstilles, at spørgsmålet om tilvejebringelsen af en rimelig og forsvarlig ordning med henblik på de forskellige lufthavnes forrentning og afskrivning af anlægskapitalen
tages op til overvejelse ud fra det synspunkt, at lufthavnene bør drives som erhvervsvirksomheder, der så vidt muligt hviler i sig selv.
H. Rundvisningen.
Rundvisning af besøgende i lufthavnen mod betaling udføres hovedsageligt af
havnebetjentene som førere, foredragsholdere og kontrollører. Rundvisningen sker i havnebetjentenes fritid efter en i forvejen af lederen af undervisningen, fuldmægtigen i sekretariatet, lagt turnus, således at en „rundvisende havnebetjenf har ophold på lufthavnen
alle dage indenfor nærmere fastsatte tider.
Desuden skal havnebetjentene udenfor de nævnte tider efter aftale foretage rundvisning af forud anmeldte selskaber, skoler m. v.
Alle besøgende — dog ikke selskaber, som betaler efter særlige, billigere takster,
og for hvem betalingen erlægges samlet på havnekontoret, — skal hver for sig være i besiddelse af en billet, som udleveres mod en betaling af 25 øre. Billetten afleveres igen ved
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udgangen. Billetterne udleveres til betjentene af havnekontoret. Havnekontoret afregner
dagligt til bogholderiet og afleverer pengene i kassererkontoret.
Indtægterne er stærkt stigende, og af en samlet indtægt på 16 257 kr. i 1946 fik
staten 6 536 kr., fuldmægtigen 1 625 kr., rundviserne 5 418 kr. (gennemsnitligt 5,04 kr.
pr. time) og billettører 2 211 kr., medens andre udgifter udgjorde 465 kr.
Bruttoindtægten fordeles nu således, at rundviserne får 50 pct. fuldmægtigen i
sekretariatet 10 pct. (i 1948 ca. 2 500 kr.) og kontrollører og billettører 4,50 kr. pr. time.
Resten tilfalder staten (lufthavnen).
Vedrørende fuldmægtigens andel bemærkes, at denne skal ydes for førelse af rundvisningsregnskab, udarbejdelse af turnus og foredrag, kontrol med billetsystem etc., hvilket
arbejde alt skal udføres i fritiden. Ved alle særlige anledninger tager han af repræsentative
hensyn del i rundvisningen.
På travle dage medvirker ved rundvisningen foruden havnebetjentene også enkelte
havneassistenter, ligesom der på sådanne dage etableres billetsalg fra en særlig kiosk med
kvindelige kontormedhjælpere som billettører.
Efter sekretariatets opfattelse — hvortil nævnet kan slutte sig — synes det rimeligt, at havnebetjentene og enkelte af kontorpersonalet har adgang til at deltage i rundvisningsarbejdet nod andel i indtægten herved, idet tiderne er nøje fastlagte og altid vil falde
udenfor deres normale arbejdstid. At udvide personaleantallet med henblik på dette arbejde
vil på indeværende tidspunkt ikke være praktisk, og at tildele de pågældende arbejdet
mod sædvanlig overarbejdsbetaling kan ikke anbefales. Derimod synes det mindre nødvendigt, at fuldmægtigen ved enhver særlig anledning deltager i rundvisningen, idet en
mere officiel repræsentation fra havneledelsens side bør indskrænkes til ganske særlige lejligheder, f. eks. ved besøg af fagfolk. Med hensyn til administrationsarbejdet synes det derimod mere rimeligt, at dette helt indgår i havneadministrationens ordinære arbejde, hvad
det iøvrigt allerede i betydelig udstrækning gør. Det foreslås derfor — under fornævnte forudsætning —, at der gennemføres en dertil sigtende ordning, idet man dog formentlig i så
fald bør tillægge den nuværende leder af arbejdet et personligt tillæg for den mistede
indtægt.
Under hensyntagen til, at havnens udgifter til rundvisningen i øjeblikket næppe
bliver dækket af havnens andel i indtægterne, henstiller man, at billetprisen hæves til
mindst 50 øre for voksne og 25 øre for børn, med adgang til samme rabat som hidtil for
skoler m. v., hvorefter de forskellige andele af rundvisningsindtægterne må ændres, således
at f. eks. rundviserne får 25 pct. af indtægten.
Sekretariatet har endvidere rejst det spørgsmål, om man her i landet — ligesom
f. eks. i Sverige og Holland — kunne lade rundvisningen foretage af luftfartsselskabet.
Luftfartsvæsenet har imidlertid hertil anført, at statens andel på 50 pct. af rundvisningsindtægterne med den foreslåede forhøjelse af entreen vil andrage ca. 30—40 000 kr.,
når man regner med samme antal besøgende som i 1947—48, og at man, når udvidelserne
af lufthavnen er afsluttet, regner med et langt større antal besøgende, således at rundvisningen skulle blive en virkelig indtægtskilde som naturligt bør tilfalde lufthavnen.
Til denne betragtning har sekretariatet og nævnet kunnet slutte sig.
Man må imidlertid betvivle, at denne indtægtskilde udnyttes i tilstrækkelig grad.
Der drives i øjeblikket ikke nogen egentlig propaganda for rundvisningen; der er således
i aviserne ingen oplysning om, hvornår rundvisningen foregår, og de fleste blade indeholder
intet om, at der i det hele taget foretages rundvisning i lufthavnen. Det henstilles derfor,
at rundvisningen søges omtalt i avisernes oversigt over seværdigheder, eventuelt i forbindelse
med en beskeden annoncering. Endvidere anbefales det, at lufthavnen sender duplikerede
30
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meddelelser om rundvisningen og den rabat, som skoler m. v. kan opna, til de pågældende
institutioner, organisationer m. v.
Rundvisningen foregår nu fra besøgspladsen ved administrationsbygningen. Denne
plads er af meget begrænset omfang, og det foreslås, at den overlades til passagerernes ledsagere, medens rundvisningsgæsterne henvises til det grønne areal nær godsstationen og
den nye parkeringsplads.
Da rundvisning skulle kunne frembyde andre indtægtsmuligheder, — i hvilken forbindelse bemærkes, at restaurationen mere er beregnet på passagerer,
henstilles det til
overvejelse at etablere en friluftsrestaurant, hvor rundvisningsgæster kan spise deres
medbragte mad. Endvidere kan der i højere grad, end det nu er tilfældet, gives publikum
adgang til at kobe billeder af lufthavnen, flyvemaskinemodeller, o. a. souveniers.
Luftfartsdirektoratet kan i princippet tiltræde de her fremførte forslag, men har
dels henvist til de ikke helt tilfredsstillende pladsforhold, når sikkerheden skal overvåges,
dels advaret imod, at man kommer ind på arrangementer, som ikke holdes indenfor de
grænser, som en statsinstitution må drage for sin virksomhed.
I. Forslag til ændret organisation af Københavns lufthavns administration.

På grundlag af undersøgelserne af lufthavnsadministrationens forskellige grene
har sekretariatet stillet forslag om, at administrationen fremtidig deles i 3 afdelinger:
en administrationsafdeling, en ordensafdeling og en teknisk afdeling, hvortil eventuelt
senere kommer en bygningskonduktør i en selvstændig afdeling.
Administrationsafdelingen skulle deles i et økonomikontor og et havnekontor, der
hver for sig ledes af en overassistent.
Havnekontoret kan være lukket om natten; for at udnytte arbejdskraften fuldt
ud foreslås en del af det af sekretariatet hidtil udførte arbejde henlagt hertil. Havnekontoret kan herefter få følgende område: Beregning af afgifter, udskrivning af regninger, udstedelse af legimationskort, oplysningsarbejde, rundvisningsarbejdets tilrettelægning og
udlevering af billetter.
Økonomikontorets område bliver da følgende: Ejendoms- og bygningssager, anvisning og fordeling af udgifter, alle indkøb med undtagelse af de tekniske personalesager, almindelige sekretariatssager.
Der foreslås derhos under økonomikontoret oprettet en arkiv- og skrivestue fælles
for administrationsafdelingen og ordensafdelingen. Denne skrivestue bor også kunne besorge den udenlandske korrespondance, duplikering m. v.
linder økonomikontoret foreslås endvidere henlagt det administrative arbejde
vedrørende telefonanlæget og ledelsen af telefoncentralen, således at dette udføres i den
afdeling, som har arbejdet med fordeling af telefonudgifterne. Forslaget forudsætter her,
at de 2 kontorer til enhver tid i det omfang, det er muligt yder hinanden assistance. De b
må også vtvre muligt under ferie og sygdom ved assistance fra det ene kontor til det andet
at overvinde de vanskeligheder, som ellers kunne ventes at ville opstå.
Ordt nsa)delingen skulle deles i en vagt- og rengøringssektion og en marksektion.
Efter havd man har bragt i erfaring, har et af ministeriet for offentlige arbejder nedsat
brandudvalg fremsat forslag om, at der oprettes en redningssektion i lufthavnen under
havneadministrationen. Sekretariatet har ikke haft lejlighed til at undersøge dette forhold nærmere. Men hvis et sådant forslag gennemføres, bør denne gruppe formentlig
henføres under ordensafdelingen.
Teknisk afdeling er opdelt i kontoret, varmecentralen, maskinværkstedet og elektroværkstedet.
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Med hensyn til en eventuel bygningsafdeling har sekretariatet bemærket, at det
med det omfang, bebyggelsen i lufthavnen efterhånden vil få, må forekomme hensigtsmæssigt, at der til afløsning af den nuværende ordning med statsbanernes bygningstjeneste oprettes en særlig afdeling, hvorunder vedligeholdelsen af lufthavnens bygninger
henlægges. Når denne afdeling oprettes, vil det vaire naturligt hertil fra administrationsafdelingen at overføre den del af arbejdet med ejendomme og bygninger, som vedrører
tilsynet og vedligeholdelsen heraf. Dette vil passende kunne ske, når den arkitekt fra statsbanerne, som nu faktisk forestår konduktørarbejdet, om nogle få år går af på grund af
alder.
Ved opstillingen af denne organisationsplan har sekretariatet bestræbt sig for at
tilrettelægge organisationen således, at havnechefen i højere grad end hidtil fritages for
at beskæftige sig med detailler, bl. a. ved at antallet af personer, der har direkte referat
til ham, indskrænkes fra 6 til 3. Forudsætningen for oprettelsen af stillinger som ledere
af disse afdelinger må imidlertid være, at disses indehavere i videst muligt omfang arbejderselvstændigt, og at den daglige kontrol med personalet og arbejdets udførelse normalt
udelukkende påhviler disse. Hidtil har kontrollen ligget i et for højt plan, idet havnechefen
i vidt omfang personligt har påtaget sig den. Men det har alligevel ikke kunnet undgås,
dels at noget af personalet f. eks. i havnekontoret ikke har været fuldt beskæftiget, dels
at personalet flere steder har beskæftiget sig med arbejde, som har måttet forekomme
mindre nødvendigt.
Afdelingslederstillingerne tænkes efter forslaget besat således: Administrationsafdelingen skulle ledes af en souschef, d. v. s. han skulle på forhånd placeres således, at
han naturligt kan substituere havnechefen, når denne er optaget eller fraværende. Sekretariatet har ment, at han lønningsmæssigt kunne placeres i den nu ubesatte stilling som
havneforvalter. — Lederen af ordensafdelingen, som under sig får en arbejdsstyrke på
mindst 70 personer, skulle efter sekretariatets forslag benævnes havneforvalter, men lønningsmæssigt placeres noget under den nuværende havneforvalterstilling. Med hensyn
til lederen af den tekniske afdeling henvises til udtalelserne foran side 11 om personalespørgsmålene i teknisk tjeneste.
I øvrigt har sekretariatet opstillet en plan over personalets fordeling i de forskellige
afdelinger.
Under den nye ordning skulle der efter sekretariatets forslag kunne spares 10
personer, nemlig 2 medhjælpslønnede overassistenter, 4 havneassistenter, 2 elever og 2
kvindelige kontormedhjælpere.
Det bemærkes herved, at kontorpersonalet i lufthavnen hidtil kun har haft 43
timers tjeneste ugentlig, hvorfor man har henledt direktoratets opmærksomhed på, at
der ligesom indenfor statens andre tilsvarende styrelser må kræves 48 timers tjeneste
pr. uge.
Når regnskabsafdelingen til sin tid flytter fra lufthavnen til direktoratet, vil
kasseforretningerne i havnekontoret blive forøget, men med det omfang, dette arbejde
for øjeblikket kan forudses at ville få, må det efter sekretariatets skøn kunne betrides
af det foreslåede personale.
Sekretariatet har i øvrigt ved sin undersøgelse bemærket, at lufthavnen har haft
visse vanskeligheder med at skaffe og navnlig fastholde kvalificeret personale. Sekretariatet har her fremhævet, at lufthavnens personale omfatter de for luftfartsselskabernes
personale — og i så henseende henviser man særlig til DDL — gældende økonomiske
vilkår som væsentlig bedre, idet der herved bl. a. også er henvist til, at funktionærer i luftfartselskabet med under ca. 600 kr. pr. måned får buskort til amagerbanens omnibusser,
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hvilket koster ca. 14 kr. pr. måned, og at der ydes 50pct. længere ferie, nur den tages uden
for sæsonen.
løvrigt har sekretariatet bemærket, at personalet på grund af dens stærke udvikling for en meget stor del er nyt, og at dette måske er forklaringen på, at det i nogen
grad synes at have skörtet på tillid til dets kvalifikationer, hvilket måske igen har haft
til følge, at det ikke har kunnet arbejde med den tilstrækkelige selvstændighed. Ved etableringen af egentlige lederstillinger, hvis indehavere normalt skal arbejde selvstændigt,
og i forbindelse med, at det store spring i udviklingen nu må forudses at være overstået,
således at der kan forventes større stabilitet i personaleforholdene, mener man, at der må
kunne tilvejebringes forudsa3tninger for, at der i fremtiden kan skabes de bedst mulige
arbejdsforhold.
Sekretariatet har iøvrigt foreslået anskaffet nogle flere kontormaskiner.
Ved udarbejdelsen af organisationsplanen har sekretariatet taget særlig hensyn
til de vanskelige lokaleforhold: Administrationen er anbragt spredt i og udenfor administrationsbygningen.
Ved tjenestemandsloven af 1946 blev samtlige assistenter under luftfartsvæsenet
henfort til lønningsklassen 2 310—3 810 kr., og ansættelse som assistent blev gjort betinget af 2 års tjeneste som medhjælper (eller 3 års elevuddannelse), svarende til ordningen
i told- og trafiketaterne.
Der er i Københavns lufthavn blevet antaget 6 elever: af disse arbejder 2 i sekretariatet, 2 i teknisk tjeneste og 2 i havnekontoret. Der er endnu ikke udarbejdet en endelig
uddannelsesplan for eleverne ved Københavns lufthavn, men efter de for sekretariatet
foreliggende oplysninger påtænkes det at give en ret indgående undervisning i de tre hovedsprog, i bogholderi, borgerlig ret, handelslære, samaritergerning (i tre ar), landbrugsspørgsmål, regning, luftfartsbestemmelser og love m. m. Sekretariatets medarbejdere
har gjort opmærksom på, at man fandt den teoretiske uddannelse alt for vidtgående.
For Aalborg lufthavns vedkommende foreligger der en uddannelsesplan, der har
været forelagt direktoratet for luftfartsvæsenet. Ifølge denne plan har eleverne (4) fra 1.
november 1946 til 20. april 1947, i hvilket tidsrum de har været fritaget for tjeneste, for
statens regning gennemgået et dagkursus og aflagt handelsmedhjælpereksamen samt deltaget i et kursus i maskinskrivning og det for sportsflyvere normerede, teoretiske flyvekursus. Senere skal de deltage i forskellige kursus på teknisk skole, i teknologisk instituts
formandskursus samt i fortsættelseskursus i fransk og DRK's samariterkursus. Endvidere
skal de ved selvstudier tilegne sig nøje kendskab til jordbunds-, gødnings- og plantelære
og vil blive underkastet en prøve i alle disse fag. Endelig skal de erhverve kørekort såvel
til automobil som til motorcykel, alt for statens regning.
Efter sekretariatets opfattelse — hvortil nævnet kan slutte sig -- synes uddannelsen for vidtgående, ikke mindst i betragtning af, at man næppe kan forvente, at de kundskaber i mere alment anvendelige fag, som de erhverver sig, vil blive nyttiggjort i luftfartsvæsenet. Hertil kommer, at det står de pågældende frit for. når uddannelsen er afsluttet, at tage ansættelse andetsteds.
Man skal i så henseende henvise til, at radiotjenesten, der gennem uddannelsen
skaffer sine elever certifikat af 1. klasse som radiotelegrafist, har måttet se. at en meget
væsentlig del af eleverne efter uddannelsens afslutning er gået over i privat virksomhed.
Spørgsmålet om uddannelsen af havneadministrationens elever bør løses under
eet af direktoratet, og det henstilles derfor, at dette tager spørgsmålet op til overvejelse
og snarlig løsning. Man kan iøvrigt henvise til, at medens undervisningen i Aalborg lufthavn anslås til at omfatte ca. 1900 timer, klarer statsbanerne sin på 700 timer. Det må
være muligt at pålægge eleverne i vidt omfang ved selvstudier, eventuelt gennem korres-
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pondancekursus, at supplere den praktiske oplæring, som de modtager ved deltagelsen
i arbejdet, med de fornødne teoretiske kundskaber, ligesom f. eks. indsigt i landbrugsog installatørarbejde må siges at ligge uden for, hvad en havneassistent i administrationen
i almindelighed får brug for under sit arbejde.
løvrigt finder man anledning til at henlede opmærksomheden på, at eleverne i
videst muligt omfang overalt bør deltage aktivt i det daglige arbejde, således a de kan
blive til virkelig nytte og yde en indsats, der står i nogenlunde forhold til den løn, de oppebærer.
Man har med luftfartsdirektoratet drøftet muligheden for at gennemføre en ordning, hvorefter personale, der med stor bekostning fra statens side gennemgår en uddannelse, efter dennes afslutning skulle forpligte sig til at forblive i luftfartsvæsenets tjeneste et vist åremål.
Nævnet er klar over vanskelighederne ved at etablere en sådan ordning, men under
hensyn til spørgsmålets betydning for luftfartsadministrationen finder man, at sagen
bør overvejes nærmere af direktoratet, således at dette har opmærksomheden henvendt
på den fremtidige udvikling på dette område.

Den af forvaltningsnævnets sekretariat foretagne gennemgang af Københavns
lufthavns administration og ekspeditionsmæssige forhold er — som foran omtalt — foretaget efter anmodning af luftfartsdirektoratet, og den er gennemført i samvirke og for
ståelse med luftfartsmyndighederne. En væsentlig del af de foreslåede forenklinger etc.
er efterhånden gennemført; de øvrige er i det store og hele i færd med at blive realiseret.
Fra forvaltningsnævnets sekretariat ydes der efter anmodning fra luftfartsdirektoratet
medvirkning hertil. Det kan påregnes, at de samlede forslags gennemførelse repræsenterer
en nedgang i personaleudgifterne, der andrager 70—80 000 kr. årlig.
II. Aalborg lufthavn.
Aalborg lufthavn, der ejes af staten og ligesom Københavns lufthavn sorterer
under ministeriet for offentlige arbejder, har et areal på ca. 750 ha, hvoraf ca. 200 ha
drives af jordlovsudvalget som landbrug. Lufthavnen er anlagt i 1938 af Aalborg kommune
og blev efter kapitalutionen i 1945 overtaget af staten. Den bogførte værdi androg pr.
1. april 1948 ca. 1 052 000 kr.
Når bortses fra udgifter til forrentning og afskrivning, var der i 1946—47 og 1947
—48 et driftsunderskud på henholdsvis ca. 135 000 kr. og ca. 452 000 kr., og for 1948—49
og 1949—50 er der budgetteret underskud på henholdsvis ca. 300 000 kr. og ca. 366 000
kr. De samlede landingsafgifter m. v. androg i 1947 ca. 100 000 kr.
Med hensyn til havnens trafik skal oplyses, at antallet af passagerer (incl. transitpassagerer) i 1947 udgjorde 43 284, medens antallet af ankomne og afgåede luftfartøjer
samme år udgjorde 15 097.
Havneadministrationen ledes af en havnechef, der er placeret i lønningsklasse
6 900—7 500 kr. Administrationen er opdelt i havnekontor, ordenstjeneste, forvalterens
afdeling og bogholderi og kasse.
Aalborg lufthavn frembyder i alt væsentligt de samme administrative problemer
som Københavns lufthavn og sekretariatets forslag om ændringer ligger i det hele på linie
med de for Københavns lufthavns vedkommende fremsatte. Der stilles således forslag om,
at havnens gratis ekspedition af privatmaskiner bortfalder. Havnekontoret vil da kunne
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lukke kl. 17, og når der i øvrigt foretages en række tekniske ændringer svarende til de for
Københavns lufthavn foreslåede, som f. eks. med hensyn til beregning og opkrævning
af afgifter, vil havnekontoret og bogholderiet kunne sammenlægges til et økonomi- og
havnekontor under ledelse af en overassistent. Med hensyn til forvalterens afdeling, der
for at der kan opnås ensartede betegnelser — foreslås benævnt teknisk afdeling, har
sekretariatet henledt opmærksomheden på, at der bør optages en inventarfortegnelse og
anlægges et mindre lagerregnskab.
Sekretariatet har i øvrigt bemærket, at den foran nævnte ordning, hvorefter jordlovsudvalget driver ca. 200 ha af havnearealet, synes hensigtsmæssig, ikke mindst fordi
udvalget også administrerer nierliggende arealer, der tilhører militæret og flygtningeadministrationen. Det er imidlertid oplyst, at jordlovsudvalget er mindre tilfreds med
ordningen, og at der er forhandlinger i gang om sagen. For så vidt der ikke opnås en ny
aftale med jordlovsudvalget, har sekretariatet anbefalet, at driften af landbrugsjord og
græsarealer så vidt muligt ikke overtages af havnen, men søges ordnet på anden måde,
f. eks. ved bortforpagtning. For græsarealernes vedkommende bør en eventuel bortforpagtning dog ske således, at forpagteren underkaster sig tilsyn af direktoratet.
Ved de af sekretariatet foreslåede forenklinger, som nævnet for sit vedkommende
kan tiltnode, skulle havnens personale, der i øjeblikket tæller 23 personer, kunne nedbringes med 4, idet der kan spares 1 medhjælper, 1 kv. kontormedhjælper og 2 elever.
Som foran omtalt har sekretariatets gennemgang af luftfartsvæsenets administration ikke alene omfattet forholdene i de to lufthavne, København og Aalborg, der er omtalte i nærværende indstilling, men også
Direktoratet for luftfartsvæsenet
luftsfart tilsynet og
sikkerhedstjenesten.
Sekretariatets arbejde med de herhenhørende spørgsmål er endnu ikke afsluttede;
for disse omraders vedkommende vil der senere fremkomme indstilling.
København, den 8. november 1948.
K. H. Kofoed.

Andr. Møller.

V. Villadsen.

Formand.

Bodil Andersen.
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Bilag 28.
FORVALTNINGSNÆVNET

Angående kontrol med måle- og vejeredskaber.

Under 11. november 1947 nedsatte handelsministeriet et udvalg med den opgave
at foretage en revision af de for den statsautoriserede vejning og måling og i handel og vandel
iøvrigt gældende bestemmelser, herunder eventuelt at udarbejde forslag til en ændret
orening af det offentliges tilsyn med de benyttede veje- og måleredskaber. I overensstemmelse med den af nævnte udvalg afgivne betænkning blev der i begyndelsen af oktober
måned 1948 udarbejdet et forslag til lov om mål og vægt, der i § 7 indeholdt følgende bestemmelser om eftersyn og justering af måle- og vejeredskaber:
„Måle- og vejeredskaber undergives hvert 4de år et teknisk eftersyn på brugsstedet. Det tekniske eftersyn foretages af justervæsenet, som skal have uhindret adgang til
alle lokaler, hvor tilsynspligtige måle- og vejeredskaber benyttes, og det påhviler brugerne
at yde justervæsenet al fornøden bistand.
Hvis der ved eftersynet konstateres afvigelser fra de fastsatte tolerancer, skal
redskaberne enten underkastes en reparation, så de bringes indenfor tolerancerne, eller
kasseres af justervæsenet. Vægtlodder skal omjusteres hvert 4de år; anvendes vægtlodderne
ved statsautoriseret vejning og måling, skal omjustering dog finde sted hvert 3die år.
Ministeren for handel, industri og søfart kan, når særlige omstændigheder taler
derfor, efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at statsvirksomheder
eller andre virksomheder, der er undergivet statskontrol, kan undtages fra eftersynet i
henhold til denne lov imod, at det af de pågældende myndigheder påses, at de om benyttelsen af mål og vægt og om tilsyn dermed givne bestemmelser gennemføres for vedkommende virksomheder'".
Tilsynet med måle- og vejeredskaber er for tiden henlagt til politiet. Ifølge justerreglementet af 12. november 1909 påhviler tilsynet de lokale politimyndigheder, indtil
der ved særlig anordning fastsættes nærmere bestemmelser for tilsynet, og ifølge næringslovens § 89 fører den stedlige øvrighed tilsyn med de af de statsautoriserede vejere og målere
benyttede redskaber og kan om fornødent hertil benytte teknisk medhjælp. I København
føres tilsynet med de af de statsautoriserede vejere og målere benyttede måle- og vejeredskaber for tiden af Københavns magistrat, og denne har hvert år med teknisk bistand
fra justervæsenet foretaget en ret omfattende prøvning af vægtene hos disse vejere. Det er
af udvalget fremhævet, at som følge af de politiet påhvilende mangeartede opgaver har
tilsynet udenfor København, der for den offentlige vejning og målings vedkommende foregår hvert år, ikke kunnet blive af særlig omfattende eller dybtgående natur, ligesom der
navnlig tidligere savnedes det fornødne teknisk uddannede personel.
Spørgsmålet om gennemførelse af et rent teknisk tilsyn med måle- og vejeredskaber
har da også tidligere været overvejet, bl. a. i et af handelsministeriet under 1. juli 1930
nedsat udvalg angående visse i forbindelse med stillingen som kgl. vejer og måler i købstæderne stående forhold. I dette udvalgs betænkning pegede man bl. a. på det hensigts-
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mæssige i, at der blev foretaget en almindelig undersøgelse til belysning af, hvorledes de
kgl. veje- og maleredskaber er, forinden man skrider til at gennemfore et ret kostbart
teknisk tilsyn med disse.
I henhold til bevilling på finansloven har justervæsenet efter handelsministeriets
anmodning i arene fra 1939 og følgende foretaget en undersøgelse dels af måle- og vejeredskaberne hos samtlige statsautoriserede vejere og målere uden for København, dels af
måle- og vejeredskaberne hos samtlige handlende i visse nærmere angivne områder. Endvidere er der efter aftale med de respektive organisationer foretaget en specialundersøgelse
af vægtene på så godt som samtlige landets mejerier og svineslagterier.
Resultatet af de hos de statsautoriserede vejere og målere foretagne undersøgelser
viser, at i 1939 havde mere end ca. 60 pct. af skydelodsvægtene fejl over brugstolerancen;
henholdsvis 49 pct. og 36 pct. havde fejl over straftolerancen og ca. 30 pct. af decimalvægtens fejl over brugstolerancen. I 1940 havde ca. 65 pct. skydelodsvægte og 33 pct.
decimalva^gte fejl over brugstolerancen. 87 pct. af centesimalvægtene havde fejl over straftolerancen. De i 1946 og 1947 foretagne undersøgelser viser nogen bedring i forholdene,
som efter udvalgets og handelsministeriets opfattelse må tilskrives de direkte og indirekte
virkninger af undersøgelserne. På grundlag af det tilvejebragte materiale anser man det
for påkrøvet, at det tilsyn, der såvel i de handlendes egen interesse som af hensyn til
det købende publikum fra det offentliges side føres med benyttelsen af måle- og vejeredskaber, ordnes på en mere betryggende måde.
Ved det af udvalget foreslåede tekniske eftersyn var det tilsigtet at fritage politiet
for den opgave at foretage en effektiv undersøgelse af redskabernes brugbarhed inden for
de fastsatte brugsgrænser og at begrænse politiets tilsyn til det mere formelle at føre kontrol med, at der ikke benyttes ujusterede redskaber ved at efterse, at disse er forsynede med
de anordnede mærker.
Den egentlige undersøgelse af, om redskaberne er brugbare, skulle ifølge udvalgets
forslag overdrages til et teknisk eftersyn, der skulle udøves af juster valsenet. Eftersynet
var forslået som et periodisk tilsyn hvert 4de år omfattende alle de virksomheder, der skal
anvende justerede måle- og vejeredskaber, herunder også alle sådanne statsinstitutioner,
eller statskontrollerede virksomheder, der benytter mål og vægt til afgørelse af takster,
gebyrer o. lign., såsom jernbane-, post- og toldvæsenet.
Ved en lang række undersøgelser har justervæsenet konstateret, at sliddet på
vægtlodder ved jævnt brug i løbet af en 3—4-årig periode er så stort, at brugstolerancen
nås. Tilsvarende erfaringer er gjort i Norge og Sverige. Det foreslås derfor, at vægtlodder
skal omjusteres hvert 4de år. Anvendes vægtlodderne ved statsautoriteret vejning, skal omjustering dog finde sted hvert 3die år.
I § 7, 3die stykke, åbnes der adgang til fritagelse for eftersynet, når særlige omstændigheder gør sig gældende, navnlig hvor vedkommende statsinstitution sidder inde med de
fornødne tekniske midler til selv i overensstemmelse med de for de øvrige eftersynet undergivne virksomheder gældende regler at føre tilsyn med sine redskaber. Blandt de statskontrollerede virksomheder, der kan tænkes undtagne, kan nævnes apotekerne, hvor der
under den alt bestående visitatsordning foretages det fornødne tilsyn.
Et tilsyn i overensstemmelse med udvalgets forslag ville efter beregninger, foretaget af justervæsenet, kunne gennemføres for ialt ca. 153 000 kr. årlig, heraf ca. 85 000
kr. i udgifter til lønninger af det fornødne teknisk uddannede personale. Lederen tænkes
fastansat, det øvrige personale ansat på kontrakt. Nettoudgiften var anslået til ca. 100 000
kr. årlig, idet der i gebyrer regnedes med en indtægt på ca. 55 000 kr.
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Efter at finansministeriet under forhandlinger med handelsministeriet om det af
det nævnte udvalg udarbejdede lovudkast havde henstillet, at der søgtes tilvejebragt en
ordning, hvorved der gennemførtes en forsvarlig kontrol uden væsentlige merudgifter for
staten, blev det overdraget forvaltningsnævnet at drøfte spørgsmålet med de interesserede
myndigheder med henblik på opnåelse af en i såvel saglig som økonomisk henseende tilfredsstillende tilsynsordning.
Nævnet har herefter forhandlet med repræsentanter for rigspolitichefembedet,
handelsministeriet og justervæsenet. Der er herunder af rigspolitiembedet fremført følgende
synspunkter.
Den til politiet henlagte kontrol med måle- og vejeredskaber har fra politiets side
gennem årene været udøvet af de lokale politimyndigheder, men under krigen viste dette
tilsyn sig utilstrækkelig, bl. a. fordi politikredsene ikke så sig i stand til at afgive det
fornødne personale til denne opgave.
Efter anmodning fra handelsministeriet indskærpede rigspolitichefen den 12. april
1941 politimestrene, at der måtte indføres et så effektivt tilsyn som muligt med de næringsdrivendes veje- og måleredskaber. Samtidig blev der etableret en ordning, hvorefter politikredsene kunne rekvirere bistand fra rigspolitichefembedet til gennemførelse af vægtkontrollen, idet personale ved motorcyklepatrouillerne, der fik særlig uddannelse i vægtkontrol, blev stillet til rådighed for dette formål.
Statistikken for årene 1944—45 er forsvundet under den politiløse tid, men man
anslår, at der i disse år er kontrolleret ca. 4 000 handlende. I årene 1941—42—43—46—47
og første halvdel af 1948 er der af motorcyklepatrouillernes personale foretaget kontrol
hos 16 549 forretningsdrivende, således at der ialt siden kontrollens påbegyndelse er kontrolleret ca. 20 000 handlende såvel i byerne som i landdistrikterne.
Hos de nævnte 16 549 handlende er der forefundet 11 770 fejl. Alle vægte, som hører
under justervæsenets eneret, og som ved kontrollen havde fejl, er beordret sendt til reparation og derefter til omjustering.
Også politikredsene har i disse år udvidet deres kontrol, og denne kan antages i
den kommende tid at blive yderligere forøget. Det oplyses i denne forbindelse, at man efter
krigen har ladet undervisning i vægtkontrol indgå som et fast led i politiskolens undervisningsplan, idet alle hold af ældre politimænd får nogle timer i vægtkontrol, og at rigspolitichefen vil være villig til, såfremt det måtte ønskes fra justervæsenets side, at overveje
spørgsmålet om denne undervisnings overgang til særlige sagkyndige fra justervæsenet
og undervisningens udvidelse til de yngre klasser på politiskolen.
Under korpsets første arbejdsår har der muligvis været visse begyndervanskeligheder, ligesom krigstidens mange særlige opgaver for politiet kan have medført, at kontrollen med måle- og vejeredskaberne ikke er blevet så konsekvent gennemført som ønskeligt. Efter at krigstidens særlige opgaver er bortfaldet, og korpset endvidere i de forløbne
år har kunnet oparbejde en betydelig erfaring i det omhandlede arbejde, er der nu imidlertid grundlag for fra korpsets side — naturligvis i forbindelse med de lokale ordenspolitiafdelinger — at føre en effektiv kontrol.
Det erkendes fra politiets side, at justervæsenets tekniske personale har større
indsigt i de mekaniske vejeredskabers indretning og konstruktion, og at de derfor har større
forudsætninger end politiet for på stedet at kunne påvise årsagen til vægtenes unøjagtighed.
Man anser det imidlertid for tvivlsomt, om det har nogen større praktisk betydning, at
man på stedet påviser årsagen. Alene konstateringen af, at vægten vejer unøjagtigt, synes
tilstrækkeligt. Selvom justervæsenets folk påviser fejl, må det nemlig alligevel antages, at
vedkommende vejeredskab skal indsendes til reparation og senere omjustering, og her vil
31
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naturligvis årsagen til, at vægten vejer forkert, blive konstateret. Det må derfor for en
effektiv kontrol være tilstrækkeligt, at de folk, der kontrollerer, er i stand til at konstatere,
at der overhovedet er fejl, således at det kan pålægges den pågældende handlende at få
foretaget den nødvendige reparation og omjustering, og politiet senere foretager den
nødvendige efterkontrol.
Hvor kontrollen er foretaget af motorcyklepatrouillerne, afgives der til politimesteren en fortegnelse over samtlige forefvmdne fejl i politikredsen, og efter nogen tids
forløb foretager da det lokale politi (herunder også landpolitiet) efterkontrollen. Derved
spares kørsel, ligesom det opnås, at de handlende ved, at politiet påny kommer rundt hos
dem.
Der henvises iøvrigt til, at politimestrene stadig skal rejse tiltale for strafbare
overtrædelse]1, ligesom det lokale politi i det hele taget er interesseret i at blive bekendt
med sløseri fra de handlendes side, jfr. prisbestemmelser og lignende, der giver politiet en
særlig interesse i veje- og måleredskaberne. Maksimalpriser bliver således let illusoriske,
såfremt måle- og vejeredskaber ikke er i orden.
Forvaltningsnævnet har i princippet ialt væsentligt kunnet slutte sig til de af rigspolitichefembedet fremførte synspunkter. Efter nævnets opfattelse vil det foreslåede
særlige tilsyn fra justervæsenet betyde en ikke uvæsentlig merudgift for staten; man ønsker
i denne forbindelse at gøre den bemærkning, at den anslåede årlige udgift på ca. 100 000
kr. utvivlsomt ikke vil slå til. Efter en skønsmæssigt beregning må der tværtimod påregnes
et væsentligt større beløb. I modsætning hertil medfører den af politiet udøvede kontrol
praktisk talt ingen merudgift for staten, idet politiets folk samtidig med. at de foretager
vægtkontrol, foretager omfattende politimæssige undersøgelser af anden art, såsom kontrol med overholdelse af næringsloven, rationeringslovgivningen, lukkeloven, bogføringsloven, ulykkesforsikringsloven, lærlingeloven, sundhedsvedtægter o. s. v., og forholdet er
det, at politiet
selvom justervæsenet overtager vægtkontrollen - alligevel må aflægge
besøg alle de steder, justervæsenet har været, for at kontrollere overholdelsen af de forannævnte love og bestemmelser.
Endvidere anser nævnet det for heldigt, at politiet gennem denne og lignende opgaver bevarer kontakten med befolkningen, hvilket man også fra politiledelsens side tilla^gger stor va^gt. Xævnet er imidlertid klar over, at det kan være af va»rdi, at der etableres
et samarbejde mellem politiet og justervæsenets tekniske personale på dette område,
hvilket dels kan ske gennem undervisning på politiskolen ved justerva^senets teknikere,
dels ved at disse i et vist omfang deltager i politiets kontrolarbejde, ligesom man finder
det naturligt, at eftersynet af måle- og vejeredskaberne hos de statsautoriserede målere
og vejere som hidtil foretages af justervæsenet, der ligeledes fortrinsvis må kontrollere
de større og mere komplicerede redskaber hos visse engrosvirksomheder m. v.
Nan net har derfor henstillet til handelsministeriet, at der ved forhandling med
politiet søgtes opnået en løsning af spørgsmålet i overensstemmelse med foranstående synspunkter.
En sådan forhandling har nu fundet sted, og der er opnået enighed om.en ordning,
hvorefter det tekniske eftersyn skal foretages af justervæsenet i samarbejde med politiet,
således at nærmere regler for dette samarbejde fastsættes af handelsministeriet efter forhandling med justitsministeriet. Det er oplyst, at udgifterne ved gennemførelse af et sådant tilsyn næppe vil andrage over ca. 60 000 kr. årlig, der vil medgå til aflønning af 2—3
kontraktantagne teknikere under justervæsenet samt til rejseudgifter for de pågældende.
Hertil kommer en udgift på ca. 30 000 kr. een gang for alle til anskaffelse af kørselsmateriel,
apparater og værktøj m.v. Samtlige disse udgifter tamkes da\kket af gebyrer!, der opkræves
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i henhold til hertil sigtende bestemmelser i lovforslaget, således at nyordningen ikke skulle
medføre nogen merudgift for statskassen. Den foran citerede § 7 i lovforslaget er derefter
ændret i overensstemmelse hermed.
Forvaltningsnævnet må anse den ordning, der nu foreslås gennemført, for tilfredsstillende i såvel saglig som økonomisk henseende og har meddelt handelsministeriet, at
nævnet intet finder at indvende mod lovforslaget i dets nuværende affattelse.
København den 23. november 1948.
K. H. Kofoed.
Formand.

Andr. Møller.

V. Villadsen.

Bodil Andersen.
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Meddelelse fra for Jtningsnævnet angående justitsministeriets motorsagkyndiges
kontor i København.
Sekretariatet har modtaget en henvendelse om at undersøge kontoret for justitsministeriets motorsagkyndige for staden København og Københavns amtrådskreds.
Under gennemgangen af kontorets arbejdsmateriale har der på en række punkter
vist sig at bestå nær sammenhæng mellem kontorets arbejde og den fremgangsmåde,
der for tiden benyttes ved indregistrering af motorkøretøjer og andre anmeldelser m. v.
vedrørende disse. En rationel tilrettelæggelse af kontorets organisation og arbejde måtte
derfor ske under stadig hensyntagen til disse ydre forhold. Disse skal imidlertid efter henstilling af forvaltningskommissionen af 1946, jfr. dennes 3. betænkning, side 89, i nær
fremtid gøres til genstand for særlig undersøgelse. For ikke at foregribe resultaterne heraf
har sekretariatet anset det for rettest at stille de mere principielle spørgsmål om kontorets
opbygning m. v. i bero indtil videre, således at man til sin tid atter vil vende tilbage hertil.
Som et foreløbigt resultat af undersøgelsen er det foreslået, at kontoret i stedet
for den nuværende kronologiske journalføring med dens omfattende registrering inddeler
sagerne i passende real-grupper. Journalen med de dertil hørende kartoteker kan da bortfalde, dog at der føres et mindre emnekartotek over mere principielle afgørelser; desuden
er det foreslået at erstatte den meget pladskrævende arkivering med arkivering i vertikale hængemapper.
Endvidere er det vedrørende ekspedition af køreprøver foreslået, at arbejdet med
tildeling af sagkyndige og fastlæggelse af tiden for prøvens afholdelse sker under eet og
på samme sted i kontoret. Dette skulle muliggøre en sådan arbejdsbesparelse, at personalet
ved dette arbejde efter sekretariatets opfattelse vil kunne reduceres med "2 personer. (Det
hidtil anvendte personale svarer til 3% heldagsbeskæftiget). Regnskabet med hver
enkelt sagkyndigs køreprøve bør føres dagligt, således at det er muligt til enhver tid
at danne sig et billede af hver enkelts tildelinger. Ved den daglige førelse af dette regnskab vil eventuelle ledige stunder for personalet kunne udnyttes, således at det overarbejde, som disse regnskaber hidtil har medført, vil kunne undgås.
Under henvisning til, at det tekniske lederarbejde er meget tidkrævende og ofte
medfører fraværelse fra kontoret, har sekretariatet dernæst foreslået, at der til hjælp for
lederen ansattes en mandlig assistent (kontorfuldmægtig), der under lederens ansvar
og efter dennes vejledning forestår det kontormæssige arbejde. Udover at lede arbejdet
og føre tilsyn med dette, bør assistenten dog også have arbejde af mere betroet art, som
f. eks. tildeling af køreprøver; sekretariatet har herved henledt opmærksomheden på,
at arbejdstiden kun udgør 39 timer ugentlig, hvilket foxhold er henstillet berigtiget.
Det samlede personale skulle efter sekretariatets forslag kunne reduceres med 4
kontordamer til ialt 6, hertil kommer dog den foreslåede assistent.
Endelig har sekretariatet stillet forslag om visse ændringer i kontorlokalernes
anvendelse m. v.
København, den 18. november 1948.
K. H. Kofoed,

Andr. Møller.

V. Villadsen.

Formand.

Bodil Andersen.
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Bilag 30.

FORVALTNINGSNÆVNET.

Indstilling til forvaltningskommissionen angående den administrative høringspraksis.

Det er en udbredt opfattelse i offentligheden, at der i statens administration,
specielt centraladministrationen, i upåkrævet omfang udsendes høringsskrivelser, og at
denne praksis i unødig grad forsinker sagernes afgørelse og derefter følgende afsluttende
ekspedition.
Under forvaltningskommissionens almindelige drøftelse af de under dens kommissorium hørende problemer har da også spørgsmålet om den rådende praksis med hensyn
til udsendelse af høringsskrivelser været til diskussion. I fortsættelse af disse drøftelser
har forvaltningsnævnet optaget det nævnte spørgsmål til nærmere overvejelse. Dette er
efter nævnets opfattelse af meget afgørende betydning for ministeriernes arbejde, da det
må indrømmes, at udsendelsen af høringsskrivelser i ikke uvæsentlig grad bevirker, at
afgørelser i centraladministrationen trækker i langdrag.
En høring er normalt en skrivelse, hvori en myndighed anmoder om en anden
myndigheds eller organisations udtalelse om den pågældende sag. Sådanne skrivelser
indeholdt i ældre tid en kort fremstilling af sagen, men nu indskrænker den sig oftest til
en påtegning på andragendet eller henvendelsen, som regel med et stempel med ordene
„En udtalelse om sagen udbedes".
Denne anmodning om en udtalelse tilsigter normalt at tilvejebringe dels de fornødne oplysninger til sagens afgørelse, dels vedkommende hørte myndigheds vurdering
af det forhold, sagen drejer sig om; vurderingen vil da være vejledende for den besluttende
myndigheds stilling ti] det problem, der skal afgøres. Høring af en anden styrelse er i
mange tilfælde foreskrevet i selve lovgivningen. At der høres, er iøvrigt en selvfølge i alle
ankesager, hvor man må have en udtalelse fra den myndighed, der tidligere har truffet
afgørelse, dels til kontrol med, at oplysningerne i den pågældende klage er rigtige, dels
til vurdering af hele forholdet. Det er imidlertid også i stort omfang nødvendigt at høre
andre myndigheder i sager, der ikke former sig som klager, men som fremtræder som forespørgsler eller forslag, da man ellers ved en afgørelse ikke ville have sikkerhed for, at alle
berettigede interesser var varetaget.
Det må fremhæves, at det i alle tilfælde, hvor det drejer sig om afgørelser, der er
af principiel karakter, og som derfor kan få betydning langt ud over den enkeite sag, er
af stor vigtighed, at afgørelsen træffes på det sikrest mulige grundlag og på basis af alle
for sagens belysning afgørende oplysninger, og at det derfor kan være nødvendigt at indhente udtalelser fra sideordnede eller underordnede styrelser. Men også i andre sager
vil det i stort omfang være nødvendigt for en sags klarlæggelse, at der, inden den kompetente myndighed træffer sin afgørelse, indhentes udtalelser fra andre myndigheder, organisationer etc., hvis interesser på en eller anden måde berøres af de i den omhandlede sag
rejste spørgsmål. Der kan ikke være tale om at undlade sådanne oplysningers tilvejebringelse, hvor dette virkelig er af betydning for sagens afgørelse. Om udsendelse af
høringsskrivelser ikke også sker i tilfælde, hvor det ikke er ubetinget påkrævet, er et
andet spørgsmål. Det kan næppe bestrides, at der er kontorer eller styrelser, hvor man
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vanemæssigt eller uden nærmere overvejelse af en høringsskrivelses nødvendighed lader
en sag gå til boring, uden at det er påkrævet, og derved forårsager spild af arbejdskraft
og tid. De administrative ledere må hver indenfor sit område have opmærksomheden
henvendt på, at forhold af denne art ændres, hvor de måtte forefindes.
Hvad man imidlertid fra nævnets side må tillægge afgørende betydning, er, at
den høringspraksis, som det af de fornævnte administrative grunde er nødvendigt at opretholde, udøves på en sådan måde, at der ikke fremkaldes en unødig forsinkelse af sagsafgørelsen. Der er forelagt forvaltningsnævnet eksempler, der viser, at den for tiden anvendte
fremgangsmåde med indhentning af udtalelser fra sideordnede eller underordnede statsmyndigheder eller instanser udenfor statsadministrationen, som organisationer eller lignende, medfører, at det trækker overordentlig længe ud med sagernes afgørelse, og derfor
med den endelige ekspedition. Det er nævnets opfattelse, at man uden at ændre den nuværende praksis på en sådan måde, at der sker tilsidesættelse af den besluttende myndigheds berettigede krav på — eller pligt til — at opnå alle relevante oplysninger, før afgørelsen træffes, kunne foretage ændringer, der virkede fremmende på ekspeditionens hurtighed.
Efter at spørgsmålet har været drøftet mellem nævnet og den centrale statsstyre!ses administrationschefer samt hovedrevisorerne, skal man henstille, at følgende synspunkter anlægges
ved ekspeditionen af sager, hvorom det er nødvendigt at indhente udtalelser fra andre
myndigheder, organisationer etc.:
1) Efter en sags modtagelse i den styrelse, til hvis ressort den hører, kan der som
regel, når det drejer sig om sager, der er af den karakter, at de ifølge den i vedkommende
styrelse gældende praksis først afgøres, efter at en eller flere bestemte instanser har udtalt
sig, ufortøvet ske. høring uden forelæggelse for overordnet myndighed indenfor styrelsen.
Hvor der ikke er tale om sager, hvor udsendelse til høring sker rent rutinemæssigt,
bør sådan udsendelse, dersom den i det hele taget skal finde sted, dog ske hurtigst muligt
efter sagens indgang i kontoret. Derfor bør vedkommende kontorchef eller den tjenestemand, der har ansvaret for sagens ekspedition, straks træffe bestemmelse om, hvorvidt
myndigheder udenfor styrelsen eller styrelsen underordnede instanser eller organisationer etc. skal afæskes en udtalelse i sagen og i bekræftende fald, til hvilke høringsskrivelse
skal udsendes.
Denne planlægning af sagens behandling på det tidligst mulige tidspunkt må man
tillægge ganske særlig betydning for sagens hurtige ekspedition.
2) Styreisen bør i almindelighed straks søge at gøre sig klart, om eventuelle
høringer skal angå sagen i sin helhed, eller om det er specielle spørgsmål, man ønsker en
udtalelse eller oplysning om, og dette bør da fremgå af høringsskrivelsen. Derved lettes
behandlingen i den styrelse, som er afæsket en udtalelse, og der skabes betingelser for
besvarelsens hurtigere ekspedition. Dersom der skal indhentes en udtalelse om et enkelt
spørgsmål, uden at man ønsker at udelukke pågældende myndigheds bemærkninger til
sagen som helhed, vil høringsskrivelsen kunne formuleres, enten således, at man udbeder
sig en udtalelse i sagen, herunder særlig for så vidt angår et nærmere angivet spørgsmål,
eller således at man anmoder om en udtalelse om et specielt spørgsmål og iøvrigt de bemærkninger, sagen måtte give anledning til. Man henviser i denne forbindelse til udtalelserne i
kommissionens 8. betænkning, side 241, nr. 23.
3) Dersom flere forskellige myndigheder skal høres, vil det i adskillige tilfælde
—- særlig hvor det drejer sig om indhentelse af udtalelser i sager af mere abstrakt karakter —
være praktisk og naturligvis befordrende for sagens endelige ekspedition, at høring af de
forskellige myndigheder sker samtidig. Denne fremgangsmåde kan i vis-se sager støde på
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praktiske vanskeligheder, f. eks. hvis der i sagen forefindes større bilag (tegninger, revisionsberetnipger etc.), hvis reproduktion er uoverkommelig, og som er nødvendige for sagens
bedømmelse. Endvidere kan der være sager, hvor det er af betydning for visse af de myndigheder, der skal udtale sig i sagen, at kende andres oplysninger eller standpunkter. I sådanne
tilfælde vil den samtidige høring ikke kunne anbefales. Dette bør klarlægges ved den under
pkt. 1 omtalte planlægning.
4) I adskillige tilfælde vil det være praktisk, at en styrelse orienterer sig om de
andre myndigheders stilling til de spørgsmål, der ønskes belyst, ved mundtlig konference
i stedet for gennem indkaldelse af skriftlige erkla^ringer. Man vil herved kunne opnå,
at sagens afsluttende behandling fremskyndes betydeligt. Når det i en sag er nødvendigt
at indhente udtalelser fra flere sider, f. eks. fra sundhedsstyrelsen, retslægerådet og bygningsdirektoratet, vil der formentlig også kunne blive tale om at etablere et samarbejde,
således at en repræsentant for ressortministeriet forhandler sagen i et møde, hvori repræsentanter for de interesserede styrelser deltager. Selv om ikke alle sager egner sig til mundtlige
konferencer, og sådanne for de overordnede i de interesserede styrelser kan medføre en stor
arbejdsmæssig belastning, må den mundtlige forhandling dog være at anbefale, særlig i
sådanne sager, hvor der for en afgørelse kræves udtalelser fra myndigheder, der repræsenterer forskelligartede interesser, f. eks. på det forsorgs-, sundheds- og politimæssige område.
Dels kan der ad den vej hurtigere lægges en plan for tilvejebringelse af de samlede relevante
oplysninger, dels vil der mellem de fremmødte repræsentanter kunne udveksles synspunkter,
der gør yderligere korrespondance overflødig.
5) I spørgsmålet om, i hvilke tilfælde en styrelse direkte kan høre en underordnet
myndighed og den i så henseende rigtigste fremgangsmåde, må der skelnes imellem, hvorvidt den myndighed, der skal høres, sorterer under pågældende eller en anden styrelse.
I de førstnævnte tilfælde må vedkommende styrelse altid være berettiget til, hvis den selv
anser det for praktisk, direkte at afæske administrationens „yderste led" en udtalelse.
I disse tilfælde må den centrale styrelse endvidere suverænt afgøre, om den underordnede
myndigheds besvarelse skal indgå direkte til centralstyrelsen eller passere en eller flere
mellemliggende instanser. Når det drejer sig om at indhente udtalelser fra en under en
anden styrelse hørende myndighed, kan der foreligge tre muligheder, nemlig:
a) at der sker direkte høring af den lokale myndighed og direkte besvarelse fra denne,
b) at der sker direkte høring af den lokale myndighed, men denne indsender besvarelsen
gennem pågældende ressortministerium og eventuelle mellemliggende instanser, og
c) at høringen af den lokale myndighed sker gennem vedkommende ressortministerium.
Den under a) nævnte mulighed bør fortrinsvis benyttes, når det drejer sig om
indhentning af konkrete oplysninger eller udtalelser af særlig teknisk karakter. Hvorvidt
besvarelsen derefter skal indsendes gennem højere instans (specielt amtet og ministeriet),
bør tilkendegives ved høringens udsendelse, forsåvidt der ikke foreligger en enten gennem
cirkulære eller praksis fastlagt fremgangsmåde, der gør en udtrykkelig anmodning overflødig. Når der er tale om høringer i spørgsmål af generel karakter, må det normalt anses
for påkrævet, at give vedkommende ressortministerium — og eventuelle melleminstanser —
adgang til at udtale sig i spørgsmålet, og høringen af et andet ministeriums underinstanser
vil iøvrigt ofte skyldes dette ministeriums ønske om herfra at få oplysninger og udtalelser
til hjælp til udarbejdelsen af svaret til det ministerium, der har selve sagen.
6) I det under punkt 5) berørte spørgsmål om underinstansers stilling til den her
omhandlede høringspraksis, bemærkes, at forholdene er noget uensartede som følge af den
forskellige .stilling disse instanser indtager indenfor den samlede statsadministration.
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Således indtager politimestrene en særlig selvstændig stilling, ligesom der til deres embedsområde er henfort adskillige opgaver, i hvilke ikke deres egentlige ressortministerium,
justitsministeriet, men andre grene indenfor centraladministrationen er øverste instans.
Derfor bor også en politimester, overensstemmende med en praksis, der ikke findes anledning til at ændre, kunne høres direkte af et andet ministerium end justitsministeriet i
videregående omfang end lokale myndigheder, hvis ressortforhold er af en principiel anden
karakter. Hvad der foran er fremhævet for politimestrenes vedkommende, galder i større
eller mindre grad også andre organer, f. eks. embedslæger, distriktsingeniører under vandbygningsvæsenet etc. De anførte betragtninger kan også i visse relationer bringes til anvendelse på centrale institutioner, hvis opgaver er af konsultativ karakter, f. eks. retslægerådet og sundhedsstyrelsen.
København, den 22. december 1948.
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