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Sidste Sr udkom en bog
»T£em Eliten«, der fastslog,
at »en udemokratisk »stats-
adel« har sat sig pa magten
i Danmark«. I bogen under-
streges at:

»Embedsm£end eg politi-
kere lever i deres egen oste-
klokke eg regerer med eget
vasrdisaet eg skifter til lob-
byvirksomhed, nar der er
brugfor et loft 1lonnen.w

Det er en meget god diag
nose, som jeg gerne vil
understotte med et enkelt
eksempel fra de forsynings-
virksomheder for vand og
spildevand, som lovgiv-
ningsmaessigt er blevet til
selvstaendige kommunalt
ejede selskaber.

Da dette blev besluttet,
skete det efter et ars for-
handling, hvor alle partier
i Folketinget bortset fra Det
Radikale Venstre d. 1.2.2007
blev enige om rammerne for
vandsektorens fremtid.

I henhold til denne aftale
skulle selskabsudskillelsen
indebaere en yderligere for-
0get gennemsigtighed for
borgerne i virksomheder-
nes drift. Der er imidlertid

for mange forsyningsvirk-
somheder sket det modsatte.
En raekke forsyningsvirk-
somheder har i stedet mor-

kelagt sig selv 1 forhold til
borgerne, si de mere minder
om efterretningstjenester-
ne.

Folketingets partier havde

se udkast var der indeholdt

et krav om, at bide offentlig-
hedsloven ogforvaltningslo-
ven af hensyn tn borgernes
retsbeskyttelse skulle gaelde
de fremtidige forsyningssel-
skaber.

Da jeg for et par ir siden
blev klar over, at bestemmel-
sen om forvaltningsloven
pi forunderlig vis var for-
svundet ud af lovgivningen
om forsyningsselskaberne,
bad jeg om aktindsigt i de
forskellige ministerier og
styrelser. Det tog forbavsen-
de lang tid og var meget be-
svaerligt, men jeg kunne til
sidst konstatere, at da loven
om forsyningsselskaberne
skulle vedtages, var ingen
partier blevet orienteret
om, at deres politiske krav
om, at forvaltningsloven
skulle gaelde de kommuna
le forsyningsselskaber, var
blevet fjernet i lovforslaget.
Bemaerkningerne til lovfor
slaget indeholdt heller ikke
et eneste ord om forvalt

ningsloven eller forklarede,
hvordan og hvorfor embeds-
maend i ministeriet havde

amputeret en klar politisk
beslutning. Intetblevforkla-
ret offentligheden eller Fol
ketinget - overhovedet intet.

Hvorfor si det ?

Jeg tror, at nogle afde pen-
ge- og magtpersoner, der
inden for og uden for det of-
fentlige havde eller forven-
tede at fi store okonomiske
interesser i de kommuna

le forsyningsvirksomheder,
ikke onskede, at borgerne
skulle have den retsbeskyt
telse, der ligger i forvalt
ningsloven.

Men hvordan kunne dette

si fi betydning for den lille
hindfuld ledende ansatte i

ningsselskaberne? Svaret
er, at det havde det natur-
ligvis heller ikke - umiddel-
bart.

Men der foregir meget
bag de lukkede dare i dette
land. En afmine bekendte er
Ole Stig Andersen, som bla.
sluttede sin karriere med
at vaere direktor for Folke

tinget og ogsi var direktor
for Politiets Efterretnings-
tjeneste. Men herudover si
har Ole Stig Andersen ogsi
vseret generalsekret«r for
Advokatsamfundet. I den
ne egenskab modtog han
engang et besog fra sin bra-
silianske kollega. Under en
middag udtalte den brasili-
anske leder af landets advo-
kater, at Danmark egentlig
er mere korrupt end Brasi-
lien. Denne pistand bragte
Ole Stig Andersen helt op i
det rade felt, og han gik til
modangreb med alle de s«d-
vanlige argumenter. Men
da han si pi et tidspunkt
havde brug for at traskke
vejret, sagde brasilianeren
stilfaerdigt. Ja, vi har en ty-
delig korruption i Brasilien.
Det ved vi alle, og retter ind
efter det. Nir man eksem-

pelvis skal have en garage
myndighedsgodkendt, si
ved vi alle, at sagsbehand-
leren skal have sin betaling,
hvis sagen skal fremmes. Si
det gor vi alle - hoj som lav.
Men i Danmark er korrup-
tionen skjult, og den er ogsi
socialt skaev. Korruptionen
i Danmark anvendes forst
og fremmest af de rige og
ressourcestaerke, der i det
skjulte opnir omfattende of-
fentlige vennetjenster. Nej,
Danmark er sandelig mere
korrupt end Brasilien.

Jeg tror derfor meget pi.

loven for de kommuna

le forsyningsvirksomheder.
Pengepersonerne har derfor
efter mit skon aktivt drevet

lobbyvirksomhed over for
noglepersonerne i ministe
riet og MiljestjTelsen, jf.
eksempelsvis den aktuelt
meget omtalte Atea-sag. Og
lobbyvirksomheden bar gi-
vetvis handlet om at wdrof-

te« sagen under voldsomt
dyre luksusmiddage, evt.
suppleret med luksusturne-
er i det kobenhavnske natte-

liv eller miske endda endnu

mere eksotiske steder i den

ovrige del af verdpn. Under
disse formentlig meget vide
turneer gik det op for mini-
steriets topfolk, at det var
helt unadvendigt, at forvalt
ningsloven skulle gaelde de
kommunale forsyningssel
skaber - og bestemte sig der
for for at fjerne forvaltnings
loven, men helt uden at sige
det til nogen. Altsa et direk-
te angreb pi den politiske
beslutningsproces og der-
med ogsi vort demokrati.

Der findes i hvert fald in

gen fornuftig faglig relevant
forklaring pi, hvorfor for
valtningsloven, som er en
UUe lov, ikke ogsi skulle be-
skytte borgerne i relation til
de kommunale forsynings
selskaber. Forvaltnings
loven indeholder bestem-

melser om inhabilitet, vej-
ledning og repraesentation,
partens aktindsigt, parts-
horing, begrundelse, klage-
vejledning og tavshedspligt.
Der er derfor absolut ingen
kvalificeret faglig forkla
ring pi, hvorfor disse enk-
le bestemmelser ikke ogsi
kunne gaelde de kommunale
forsyningsselskaber.
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