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’n Woord Vooraf

Onderrig in die aard, omvang en wese van owerheidsverhoudinge as ’n verskynsel in die 
Publieke en Munisipale Administrasie in Suid-Afrika word tot op hede deur ’n gebrek 
aan betekenisvolle navorsing gekenmerk.

Waar daar wel geskrifte oor owerheidsverhoudinge binne die Suid- Afrikaanse konteks 
die lig gesien het, het dit merendeel rondom die pragmatiese en eng kontekstuele 
aspekte van die onderwerp gesentreer.

Vir doeleindes van deurgronding van die verskynsel van owerheidsverhoudinge is 
studente sowel as politieke ampsbekleërs en openbare amptenare tans hoofsaaklik 
aangewese op geskrifte wat die verskynsel tipeer soos dit in Brittanje, Amerika en 
elders manifesteer. Nie alleen word daardie geskrifte ook deur ’n oormatige beklem- 
toning van die pragmatiese gekenmerk nie, maar dit hou soms vir Suid-Afrikaners ’n 
vreemdsoortige verhoudingsgrondslag in.

Dit het my gevolglik besonder getref dat die skrywer nie in die strik getrap het om die 
inhoud van die boek hoofsaaklik op die formalistiese aspekte van 
owerheidsverhoudinge, dit wil sê, op horisontale en vertikale verhoudinge soos dit 
konstitusioneel, wetlik of regulerend voorgeskryf word, te fokus nie.

Die skrywer beklemtoon trouens die feit dat wette en regulasies slegs raamwerke tot 
stand bring waarbinne verhoudinge geskep en in stand gehou word. Dit is mense wat 
werklik aan verhoudinge sinvolle gestalte gee en daarom vorm menslike gedrags- 
patrone in die publieke en munisipale administrasie, soos deur morele en etiese norme 
begrens, ook ’n integrerende deel van die studie van owerheidsverhoudinge.

Die inhoud van die boek word deur ’n unieke en vars benadering tot die studie van die 
problematiek van verhoudinge in die owerheidsadministrasie gekenmerk, en sal on- 
getwyfeld ’n belangrike bydrae tot die verryking van die vakliteratuur maak.
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Ek is daarvan oortuig dat studente, sowel as diegene wat op enige wyse met die ower- 
heidswese ’n verbintenis het -  waarby ek insluit lede van die publiek -  met vrug kennis 
uit die inhoud van die boek kan put.

Dit was voorts vir my ’n voorreg dat ek versoek is om hierdie voorwoord te doen. Die 
skrywer is reeds vir vele jare aan my bekend as ’n persoonlike vriend, en ook as ’n per- 
soon wat onvermoeid arbei vir die bevordering van die belange van plaaslike regering 
en administrasie. Hy verdien slegs die grootste lof vir hierdie boek wat nou die lig gesien 
het en wat, afgesien van sy waarde as onderrigskrif, bloot op meriete ’n wye leserskring 
behoort te geniet.

Dr. J.P. Naudé
PRESIDENT: MUNISIPALE VERENIGING VAN TRANSVAAL
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HOOFSTUK EEN

Inleiding

1.1 MENS EN OWERHEID
Die mens se sosiale aard het deur die eeue ’n besondere en bepalende invloed 
op sy eie ontwikkeling en die van sy omgewing gehad. Met die toename in 
gemeenskaplike behoeftes, soos die behoefte aan beskerming, die behoefte 
aan ’n gesamentlike benutting van natuurlike hulpbronne, of van een of ander 
aktiwiteit, het bepaalde assosiasievorme (groeperings van mense) ontstaan en 
ontwikkel. Hierdeur het die afsondering van gemeenskappe vervaag, en het 'n 
wyer behoefte ontstaan, naamlik die skepping van ’n oorhoofse assosiasievorm 
wat die bestaan van al die kleiner vorme kon reguleer. Op hierdie wyse het die 
skepping van die owerheid as waarskynlik die belangrikste assosiasievorm sy 
beslag gekry.

Wat inderdaad plaasgevind het -  hoewel dit in daardie vroeë eeue nie in soveel 
woorde uitgespel is nie -  was dat die gemeenskap ooreengekom het om deur 
die owerheid geregeer te word, en dus ook oor besondere magte moes beskik 
om wel in staat te wees om onderlinge verhoudinge tussen al die lede van die 
gemeenskap te reël en beheer. Soos die 18de-eeuse filosowe Rousseau, Locke 
en andere dit gestel het, is daar deur die algemene wilsuiting van die 
gemeenskap ’n soort ooreenkoms met die owerheid gesluit waarvolgens die 
owerheid ooreenkomstig daardie algemene wilsuiting oor die gemeenskap sou 
regeer.

Hierdie ongeskrewe ooreenkoms verteenwoordig ’n belangrike begin in van- 
dag se ingewikkelde verhoudingsituasies tussen gemeenskap en owerheid. Wat 
inderdaad vir alle praktiese doeleindes plaasgevind het was dat elke lid van die 
gemeenskap, terwille van orde, sy individuele “vryheid” en ongebondenheid 
prysgegee het, terwyl die sodanig geskepte owerheid onder ’n verpligting 
teenoor die individu, en derhalwe teenoor die gemeenskap as geheel, gestaan 
het om die belange van die gemeenskap deur eenvormige optrede te bevorder.
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In die ou stadstate van Plato se tyd het die gemeenskap by geleentheid op ’n 
gegewe plek bymekaargekom en besluite geneem vir uitvoering deur diegene 
wat as owerheid aangestel is. In die kontemporêre demokratiese staat sou hier- 
die prosedure vir besluitneming, opdraggewing en verhoudingskepping bykans 
onmoontlik, en tewens ook onwenslik wees, vanweë probleme van omvang en 
moontlik organisatoriese knelpunte, en daar is dus na alternatiewe metodes 
gesoek waardeur die owerheid sou voortgaan om die regeerfunksie te verrig, 
en die gemeenskap nogtans finale seggenskap oor die regeerproses sou behou 
sonder om in ’n massavergadering byeen te kom. ’n Alternatiewe regeervorm 
het mettertyd gestalte gevind in die stelsel van verteenwoordigende regering, 
waarvolgens die gemeenskap ’n aantal verteenwoordigers verkies om vir en 
namens hom te regeer. Die belangrikste vereiste in hierdie besondere ver- 
houdingsituasie sou nog steeds wees dat die owerheid verantwoording verskul- 
dig sou wees vir die wyse waarop hy sy regeerfunksie behartig.

1.2 KONSTITUSION ALISME

Die verhoudinge tussen owerheid en onderdaan het deur die eeue sodanig 
uitgebrei en ontwikkel dat dit uiteindelik noodsaaklik geword het dat die 
betrokke verhoudinge op een of ander wyse op ’n permanente grondslag 
geplaas moes word. Hieruit het die konstitusionalisme as ’n verskynsel wat 
hoofsaaklik in moderne demokrasieë ontwikkel het, gevestig geraak. Hier- 
volgens sou ’n stel reëls neergelê word aan die hand waarvan die gemeenskap 
regeer sou word, en waarvolgens die gemeenskap terselfdertyd ’n hefboom sou 
hê waarmee die gekose verteenwoordigers beheer sou word. ’n Konstitusie is 
dus terselfdertyd ’n maggewende en ’n magsbeperkende instrument, want in 
die uitvoering van sodanige magte en pligte wat daarin vervat is, moet die 
owerheid ag slaan op die feit dat hy nie die toegekende magte en pligte mag 
oorskry nie. Sou hy dit doen, oefen hy mag uit scnder dat hy die reg daartoe 
het, en sou sy optrede inderdaad as onreëlmatig beskou kan word.

Dit is nie nodig dat so ’n konstitusie (of grondwet) in een formele dokument 
saamgevat hoef te word nie, en verskeie variasies is moontlik. Die beste voor- 
beeld van ’n formele konstitusie is waarskynlik die van die Verenigde State van 
Amerika, terwyl dit aan die ander uiterste interessant is om daarop te let dat 
Engeland, in baie opsigte die mees “konstitusionele” staat in moderne Europa, 
geen formele geskrewe konstitusie besit nie, maar dat sy grondwetlike ver- 
houdinge met die gemeenskap gestalte vind in ou tradisionele beginsels en 
geskrifte soos die Magna Charta, die Bill of Rights, die bekende regsbeginsel 
van Rule of Law, die Habeas Corpus-leerstelling en die ewe bekende Act of 
Settlement van 1701 (Mcllwain, 1947, 15 - 17).

Vandag word verhoudinge tussen owerheid en gemeenskap gereguleer deur 
wat genoem kan word die nasionale politiek (nie ’n besondere politieke party 
of die partypolitiek nie), en met behulp van ’n grondwet. Hieruit voort-
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vloeiende kan die stelling gemaak word dat die doel van die genoemde 
nasionale politiek, en trouens ook die maatstawwe waarvolgens owerhede 
gemeet kan word, as die veiligheid van die samelewing, voorspoed en die 
erkenning van die waardigheid van mense uitgedruk kan word. In hierdie drie 
maatstawwe lê 'n wye morele betekenis opgesluit, wat kortliks daarop neer- 
kom dat dit die doel van die owerheid is om die algemene welsyn van die 
gemeenskap te bevorder -  ’n feit wat in die grondwet weerspieël moet word.

Deur die eeue heen het die owerheid, as gevolg van ontwikkelinge in die 
wêreld, sy taak verdeel onder talle ondergeskikte owerhede. Waar daar 
oorspronklik ’n verhoudingsituasie tussen slegs die sentrale owerheid en die 
gemeenskap bestaan het, het die betrokke owerheid onder druk van om- 
standighede soos bevolkingsgroei, tegnologiese ontwikkeling, miskien ook uit- 
breiding van regsgebiede wat op anneksasie-oorloë gevolg het, en ’n algehele 
uitbreiding van pligte en verantwoordelikhede, ’n verdeling en indeling van sy 
magte ingestel.

Horisontale indeling het plaasgevind na die voorbeeld van Montesquieu se 
bekende trias politika-leerstuk, naamlik in wetgewende, uitvoerende en 
regsprekende dele. Hierdeur reeds het owerheidsverhoudinge ’n gedaante- 
verwisseling en uitbreiding ondergaan teenoor die enkelvoudige, vertikale ver- 
houding van owerheid-onderdaan.

As gevolg van uitbreiding en ontwikkeling was nog ’n verdere indeling van 
magte en pligte -  buiten die van owerheid-onderdaan -  op vertikale vlak nood- 
saaklik. Waar horisontale indeling op ’n funksioneie grondslag plaasgevind 
het, het vertikale indeling hoofsaaklik op ’n geografiese indelingsbasis geskied. 
Streeksowerhede is in die lewe geroep en magte en bevoegdhede wat hulle 
namens die sentrale owerheid moes verrig, is aan hulle oorgedra. Op hierdie 
wyse is daar -  en word daar nog steeds -  talle owerheids- en semi-owerheids- 
instellings in die lewe geroep, elkeen met ’n besondere taak.

1.3 BESTEK VAN OWERHEIDSVERHOUDINGE

Na mate die owerheidstaak gegroei het, het die getal owerheidsinstellings 
toegeneem, en het die reëling van ordelike verhoudinge tussen die instellings 
meer gekompliseerd en omvattend geraak.

Die studie van verhoudinge tussen owerheidsinstellings, wat uit die aard van 
die saak ook ’n studie van die verhoudinge tussen owerheidspersone (politieke 
ampsdraers en amptenare) en ’n omvattende kruis-en-dwars-menigte van ver- 
houdinge tussen hierdie instellings en persone moet insluit, is ’n probleem wat 
verby pragmatiese veralgemenings van konstitusionele en ander wetlik- 
institusionele bepalings en raamwerke strek. Vanselfsprekend is ’n kennis van 
hierdie bepalings en raamwerke noodsaaklik vir ’n behoorlike studie van die
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die onderwerp en sou dit sake selfs kon vergemaklik as dit die enigste voor- 
waarde vir so ’n studie was. Die studie van owerheidsverhoudinge word egter 
onrusbarend meer ingewikkeld en problematies as daar gekyk word na die 
groeiende getal owerheidsfunksies wat al hoe dieper in die maatskaplike lewe 
en menslike aktiwiteite insny, en gevolglik ’n toenemende aantal instellings 
veroorsaak wat uit noodsaak steeds meer interafhanklik raak. Dit moet in 
gedagte gehou word dat, ongeag die getal owerheidsinstellings, elkeen sy deel 
moet bydra tot bereiking van die doel van die owerheid, naamlik die be- 
vordering van die algemene welsyn van die gemeenskap. Die probleme wat 
hierdeur geskep word word soms eers werklik besef wanneer daar byvoor- 
beeld, tussen al die afgewentelde, gedelegeerde en gedeelde owerheidspligte, 
die noodsaaklikheid sou ontstaan om besluitnemingsverantwoordelikheid ten 
opsigte van ’n bepaalde aangeleentheid vas te stel. Neem ’n mens nog verder 
die feit in ag dat weinig funksies wat deur ’n besondere owerheidsinstelling 
uitgevoer word, deur slegs daardie een instelling verrig word, dan blyk dit 
duidelik dat regering werklik ’n georganiseerde kompleksiteit geword het 
(Jones, 1980: 3) en dat die studie van owerheidsverhoudinge ’n groeiende 
noodsaaklikheid word. Miskien is Dwight Waldo nie ver van die merk af nie as 
hy die stelling maak (Hawley, 1967: voorwoord) dat die probleme van 
owerheidsverhoudinge inherent polities en administratief is, maar daarby ook 
nog wetlik, konstitusioneel, prakties, teoreties, maatskaplik, ekonomies en 
ideologies -  eienskappe wat verbind en deurmekaar gekoppel word op wyses 
wat dit moeilik maak om die omvang van die probleme te bepaal of om aan- 
vaarbare en uitvoerbare oplossings daarvoor te identifiseer.

’n Verdere belangrike rede vir die ingewikkeldheid van die studie van 
owerheidsverhoudinge is juis ook die feit dat die menigte voorgeskrewe en 
ander owerheidsbepalinge deur mense toegepas moet word in hulle onderskeie 
owerheidsposte, en dat die kwaliteit en sukses van enige verhoudingsituasie 
tussen besondere owerheidsliggame ook sal afhang van die gedragspatrone van 
daardie mense. Dit moet dus in ag geneem word dat, waar daar ookal sprake 
is van verhoudinge tussen owerheidsinstellings, daar ook sprake van menslike 
aksies en die invloed van daardie aksies op die verhoudinge sal wees. Menslike 
gedragspatrone sal dus altoos teenwoordig wees by die uitvoering van enige 
owerheidsaktiwiteite, en hoewel gedrag en optrede van mense nie noodwendig 
elke dag van nuuts af bepaal en beheer hoef te word nie (vanweë proseduriële 
voorskrifte, byvoorbeeld), kan 'n afwykende of veranderde gedragspatroon 
sonder enige voorafwaarskuwing deur omstandighede op ’n bepaalde tydstip 
intree.

Uit die aard van die saak val ’n studie van menslike gedrag in die owerheid- 
situasie buite die raamwerk van ’n studie van owerheidsverhoudinge, maar in 
die uitvoering van die owerheidstaak is daar tog etiese en moraliteitsreëls waa- 
raan voldoen moet word, en hierdie aspek sal dus in ’n latere hoofstuk aandag 
geniet.



Besondere vraagpunte 5

1.4 BESONDERE VRAAGPUNTE

In die studie van owerheidsverhoudinge is daar ’n paar kritiese vraagpunte wat 
by bykans alle aspekte van die vraagstuk indring en wat ’n bepaalde benadering 
tot die onderwerp inhou in die sin dat hulle by oorweging van enige aspek van 
die onderwerp teenwoordig is, al word daar nie in enige bepaalde geval 
spesifiek na een of ander van hulle verwys nie. Die eerste vraagpunt waarna 
verwys word, is die feit dat die studie van owerheidsverhoudinge inderdaad ’n 
studie van regering is, maar dat dit as ’n bepaalde faset van regering beskou kan 
word, en wel as ’n verskynsel wat in regering teenwoordig is sodra daar meer 
as een owerheidsinstelling binne ’n owerheidsgebied geskep is. Die vraagpunt 
lê daarin opgesluit dat in ’n studie van owerheidsverhoudinge daar met ’n om- 
sigtheid opgetree word dat dit nie in oormaat ’n studie van regering as sodanig 
word nie.

’n Tweede vraagpunt lê in die vertolking van die betekenis van die woord “ver- 
houdinge”. Aan die een kant verwys die verskynsel “owerheidsverhoudinge” 
na die formele owerheidstrukture en hul horisontale en vertikale verhoudinge 
tot mekaar soos dit konstitusioneel, wetlik of regulerend voorgeskryf word. 
Aan die ander kant verwys “owerheidsverhoudinge” na pragmatiese ver- 
houdinge tussen persone wat poste binne owerheidsinstellings beman, en is dit 
’n aspek wat ’n bodemlose put sou kon word indien dit volledig ondersoek sou 
word. Daarom sal die studiemetodiek wat hier gevolg word ’n ondersoek wees 
wat sal verwys na probleme wat oorwegend inter-organisatories en struktureel- 
funksioneel van aard is, en dit sal ook lérities-analities wees waar dit nodig blyk 
te wees.

’n Derde vraagpunt is opgesluit in die konsepsie van mag in owerheidsver- 
houdinge, naamlik die besit daarvan, die gebruik of misbruik daarvan, tesame 
met die morele veronderstelling dat magsbesit korrekte magsgebruik tot 
gevolg sal hê. Daar lê ’n sterk verhoudingsverbintenis opgesluit in die 
magskonsepsie, en die probleem van mag en magsuitoefening sal gedurig in die 
besprekings na vore kom.

Die mees sensitiewe vraagpunt in die studie van owerheidsverhoudinge is egter 
die afbakening en begrensing van die studieveld. ’n Omvattende studie van 
regering en administrasie is baie breed. Melding is reeds gemaak van die feit 
dat owerheidsverhoudinge ’n faset van regering is, en die probleem lê daarin 
om te besluit waar die grenslyn lê. Owerheidsverhoudinge deurdring die hele 
veld van regering en administrasie, sodat die wesentlike gevaar kan bestaan dat 
’n voorgenome studie van owerheidsverhoudinge redelik maklik en onbewus- 
telik sou kon “ontaard” in ’n studie van alle aspekte van administrasie. Dit sou 
uit die aard van die saak geen bydraende akademiese of ander onderrig- of 
studiemateriaal dien nie, aangesien ’n studie van publieke administrasie reeds 
op ’n aansienlike skaal deur baie bekwame navorsers onderneem is.
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Noodsaak vereis egter wel dat hierdie boek binne die omvattende raamwerk 
van die publieke administrasie (insluitende die besondere veld van munisipale 
regering en administrasie) opgestel moet word, maar nie op so ’n wyse, of met 
so ’n omvang en beklemtoning, dat dit slegs maar nog ’n algemene geskrif oor 
die teorie en praktyk van die Publieke Administrasie as dissipline, of publieke 
administrasie as funksionele proses sal wees nie. Die klem sal dus val op 
owerheidsverhoudinge binne die administratiewe proses binne die owerheids- 
aksie.

Die studie van owerheidsverhoudinge as ’n besondere verskynsel in die 
administratiewe proses is nog maar van resente oorsprong. Baie van die reaksie 
wat gevolg het op die uitdaging om in die veertigerjare hierdie onderwerp te 
bestudeer in die Verenigde State, Brittanje en elders, was en issteeds wesenlik 
oppervlakkig en pragmaties. Dit geld veral in die geval van die Verenigde 
State, waar owerheidsverhoudinge uit die aard van die saak vanuit die oogpunt 
van die federale regeringstruktuur behandel word. Dit op sigself sou geen 
probleem veroorsaak nie in die lig van die feit dat die regeringstruktuur in die 
Verenigde State federaal van aard is, maar die saak word aansienlik bemoeilik 
deur 'n eng “plaaslike” Amerikaanse vertolking wat ’n verwronge beeld aan die 
hele konsepsie van owerheidsverhoudinge gee. Trouens, Reagan & Sanzone 
(1981 : 1) voer hierdie enge begripsbenadering tot by die punt waar hul prontuit 
die stelling maak dat die “ou” federalisme in die Verenigde State “dood” is, dat 
daar ’n “nuwe” federalisme in die plek daarvan gekom het, en dat hierdie nuwe 
federalisme die naam dra van “interowerheidsverhoudinge”. Hierdie on- 
gelukkige wanvoorstelling of miskenning van die feit dat owerheidsverhou- 
dinge ’n verskynsel is wat dwarsdeur die wêreld in die owerheidswese voor- 
kom, ongeag die staatsvorm (met ander worde, daar bestaan byvoorbeeld ook 
owerheidsverhoudinge in Sowjet Rusland) het die waarde van die Ameri- 
kaanse geskrifte oor die onderwerp vir Suid-Afrikaanse studente in ’n mate 
beperk, en selfs in sommige opsigte nutteloos gemaak, afgesien van die verdere 
feit dat Suid-Afrika ’n unitêre staatsvorm het en dus in ’n besondere mate van 
die Amerikaanse stelsel verskil. Nietemin, wat veral opgemerk word as ’n 
wesenlike gebrek in die studieveld, is ’n algemeen beperkte en gepragmateerde 
benadering, en die noodsaaklikheid om ’n vaste onderbou te voorsien vir die 
studie van owerheidsverhoudinge. Met ander woorde, daar is, op enkele 
gevalle na, ’n afwesigheid van akademiese navorsing en akademiese denke oor 
die onderwerp. Hierdie feit is te betreur, omdat die probleem van 
owerheidsverhoudinge in omvang en kompleksiteit toeneem namate ’n 
oorvloed regeringsinstellings, semi- en kwasi-regeringsinstellings en dergelike 
liggame en instellings geskep word om die groeiende owerheidstaak die hoof te 
bied. Dit is voor die hand liggend dat, by ’n gebrek aan kennis oor, en insig in 
die meersydige aspekte van die interverhoudinge tussen owerheidsinstellings, 
fragmentering, duplisering, oorvleueling en selfs ook verwaarlosing en ver- 
myding van die noodsaaklike aspekte van die doelwitte van die owerheid, die 
reël eerder as die uitsondering kan word.
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Temidde van ’n algemene gebrek aan ’n studie van teoretiese aspekte van 
owerheidsverhoudinge en die verpraktikalisering daarvan, en temidde van die 
groterwordende kompleksiteit van die onderwerp, is duidelike akademiese en 
praktiese formulerings in Suid-Afrika ook veral noodsaaklik vanweë die nuwe 
dimensie wat die etniese basis wat in die Suid-Afrikaanse Grondwet ingeskryf 
is aan die saak verleen. Hierdie konstitusionele verandering het ’n aantal nuwe 
verhoudingsomstandighede geskep wat sorgvuldige aandag verdien.

1.5 HOOFSTUKVOLGORDE

Die rangskikking van die stof in hierdie boek is inleidend-progressief. Aandag 
word in Hoofstuk twee gegee aan enkele basiese beginsels van die Publieke 
Administrasie as akademiese dissipline, en aan die inhoudelike van die 
administratiewe proses. Owerheidsverhoudinge manifesteer, net soos ander 
administratiewe verskynsels, in hierdie proses deur middel van inwerking op, 
en beïnvloeding van, die ses generiese administratiewe funksies : beleid en 
beleidbepaling, strukturering en organisering, finansiering, personeelaange- 
leenthede, proseduriele reëlings en beheer.

Deur die jare het daar in die publieke administrasie ’n aantal etiese en 
moraliteitsnorme uitgekristalliseer. Hierdie norme is veral ook van groot 
belang vir die bevordering van sinvolle owerheidsverhoudinge. Wette en ander 
regulerende voorskrifte skep nie owerheidsverhoudinge perse  nie. Hulle skep 
eerstens slegs raamwerke waarbinne bepaalde verhoudinge tot stand kom en in 
stand gehou word, en tweedens is dit uiteindelik mense wat gestalte gee aan die 
verhoudinge wat beoog word. Sonder morele en etiese norme kan daardie ver- 
houdinge nie behoorlik georden word nie. Hoofstuk drie behandel enkele van 
die belangrikste norme in die verhoudingskonteks.

Die studie van owerheidsverhoudinge kan op verskillende maniere benader 
word. Hoofstuk vier neem ’n aantal van die moontlike benaderinge inoënskou, 
waaronder die konstitusionele/regsbenadering; die demokratiese benadering; 
die finansiële benadering en die normatief-operasionele benadering, wat ook 
die benadering is wat in hierdie boek gevolg word.

Owerheidsverhoudinge as verskynsel is baie wyd, en om enigsins die studie 
daarvan te vergemaklik, word die onderwerp gekategoriseer in interower- 
heidsverhoudinge, dit wil sê verhoudinge tussen owerheidsinstellings; intra- 
owerheidsverhoudinge, naamlik verhoudinge binne owerheidsinstellings; en 
ekstra-owerheidsverhoudinge, wat verhoudinge tussen owerheidsinstellings en 
instellings en persone buite die publieke sektor verduidelik. In die konteks van 
interowerheidsverhoudinge is die teorie van owerheidsafstand veral van 
belang, terwyl die behandeling van verhoudingsintensiteit ’n algemene verskyn- 
sel by alle owerheidsverhoudinge verteenwoordig.
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Binne die aigemene konteks van owerheidsverhoudinge bestaan ’n aantal 
soorte verhoudinge, naamlik verhoudinge wat deur mandaat geskep word, 
asook agentskap en vennootskap. Hierdie verhoudinge vorm ook deel van die 
besprekings in Hoofstuk vier. Verder ontvang die magsbegrip in 
owerheidsverhoudinge ook in hierdie hoofstuk die nodige aandag.

Hoofstuk vyf behandel die invloed van staatsvorme op owerheidsverhoudinge. 
Afgesien van konfederasie, wat ’n soort van losse federasie is, word aandag 
eerstens gegee aan die federale staatsvorm en die manifestering daarvan in die 
Verenigde State van Amerika. Ontwikkelingsveranderinge in die Verenigde 
State veroorsaak aansienlike wysigings in die verhoudinge wat in die federale 
staatsvorm gestalte vind, en hierdie afwykings tesame met die redes daarvoor 
word in behandeling geneem. Tweedens word ook die unitêre staatsvorm 
behandel, saam met aspekte van hierdie staatsvorm soos dit in Groot Brittanje 
toegepas word.

Hoofstuk ses is ’n belangrike hoofstuk, aangesien dit owerheidsverhoudinge in 
Suid-Afrika behandel aan die hand van die 1909-, 1961- en 1983-Grondwette 
en ander wetgewing. Owerheidsverhoudinge met besondere bevol- 
kingsgroepe, naamlik met Indiërs, Kleurlinge en Swartes is deur die jare op ’n 
bykans ad hoc-grondslag aangepak, maar omdat verskeie bevolkingstrukture 
nou in die 1983-Grondwet geskep is, het die vorige verhoudinge belang verkry 
veral in ’n historiese konteks. Ook die verhoudinge met Swartes het meer 
aktueel geword na onlangse bepaalde uitsprake van die Staatspresident. Dit 
geld veral vir die toekoms van die stedelike Swarte en die rol, indien enige, wat 
stedelike Swartes op verskillende owerheidsvlakke sal speel.

Die 1983-Grondwet, as synde die huidige konstitusionele raamwerk waarbinne 
verhoudinge tussen owerheidsinstellings plaasvind, en as synde die Grondwet 
wat toevallig ook vir die eerste keer van ’n etniese basis voorsien is, word 
behandel met die oog op ’n uiteensetting van die wyse waarop verhoudinge 
daarin in die administratiewe proses manifesteer.

Suid-Afrika het in 1909 die unitêre staatsvorm aangeneem, en met die stigting 
van die Republiek van Suid-Afrika is hierdie tradisie in die 1961-Grondwet 
voortgesit. Parlement was steeds die soewereine wetlike gesag. Die 1983- 
Grondwet het egter oënskynlike fundamentele veranderinge in die unitêre 
vorm van regering teweeg gebring. Dit geld veral in die skepping van drie 
afsonderlike Huise in die Parlement, wat elkeen outonoom staan vir sover dit 
’n gelyste aantal “eie sake” betref. Die vraag is of hierdie sogenaamde eie sake, 
waaroor die onderskeie Huise volle beheer het, aspekte van ’n federale, of selfs 
konfederale aard in die Republiek se unitêre staatsvorm inbring.

Owerheidsverhoudinge op internasionale vlak is uit die aard van die saak ’n 
vorm van verhoudinge tussen owerhede, maar die punte van verskil tussen die
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twee kategorieë verhoudinge is uiteenlopend -  in die een geval het ons byvoor- 
beeld te make met verhoudinge tussen owerhede binne identifiseerbare geo- 
grafiese grense, terwyl die ander geval dui op verhoudinge tussen state. Om 
hierdie rede, onder andere, word interstaatlike verhoudinge afsonderlik in 
Hoofstuk sewe gekategoriseer. Daar word aandag gegee aan verskillende 
soorte verhoudinge wat tussen state geskep kan word, en in daardie konteks 
word verskille tussen verhoudinge in ’n internasionale liggaam soos die 
Verenigde Nasies en ’n streeksliggaam soos die Europese Gemeenskap 
uitgewys.

Die kem van Hoofstuk sewe is egter geleë in die interstaatlike verhoudinge 
tussen die Republiek van Suid-Afrika en sy geskepte Swart regerings, naamlik 
die onafhanlikeNasionale State. Die vraag wat ontstaan, en wat in behandeling 
geneem word, is of die verhoudinge tussen Suid-Afrika en daardie state vol- 
keregtelike verhoudinge is, en of die verhoudinge nie nog steeds gewone inter- 
owerheidsverhoudinge binne 'n geografiese identifiseerbare gebied, naamlik 
Suid-Afrika, is nie.

*  * *

Daar is reeds melding gemaak van die feit dat ’n studie van owerheids- 
verhoudinge ’n wye veld dek. Hierdie boek het geen ander doel as om slegs as 
’n inleidende studie tot die onderwerp te dien nie. Elke owerheid, elke 
owerheidsinstelling en uitvoerende instelling, en tewens elke persoon wat ’n 
funksie in die publieke sektor verrig, is ’n bydraer tot, en ’n skepper van, 
owerheidsverhoudinge. Die uiteindelike doel met hierdie inleidende studie is 
om 'n breë raamwerk te voorsien waarbinne die kompleksiteit van vele aspekte 
van owerheidsverhoudinge ontleed kan word, en wat kan dien as basis vir ver- 
dere navorsing.



HOOFSTUK TWEE

Plek van owerheidsverhoudinge 
in die Publieke Administrasie

2.1 HISTORIESE PERSPEKTIEF

Die studie van owerheidsverhoudinge val binne die raamwerk van die om- 
vattender studie van die Publieke Administrasie (hoofletter P en A) en van die 
publieke administrasie as ’n aktiwiteit. Om hierdie rede is dit raadsaam om 
kortliks ’n historiese perspektief te verskaf ten opsigte van beide die 
akademiese dissipline en die aktiwiteit.

2.1.1 Publieke administrasie as aktiwiteit

Publieke administrasie word reeds vanaf die vroegste eeue beoefen. Toe die 
vroeë inwoners van antieke Mesopotamië omvattende irrigasiestelsels gebou 
het as ’n oorlewingsmaatreël, is dit waarskynlik dat hierdie aktiwiteit voorafge- 
gaan is deur sommige van die basiese funksies van die administratiewe 
proses, soos dit vandag geïdentifiseer word, naamlik, onder andere, beleid- 
bepaling, organisering en finansiëring (Mumford, 1961 : 10). Dit is onwaar- 
skynlik dat genoemde funksies in daardie tydvak as sodanig geidentifiseer is, 
maar dit is beswaarlik denkbaar dat die konstruksiewerke ooit voltooi kon 
gewees het sonder voorafgaande administratiewe reëlings, hoe elementêr hulle 
ook in daardie stadium moes gewees het.

Eweneens sou ander owerheidsaktiwiteite, soos die konstruksie in 312 v.C. van 
die eerste Romeinse pad, die via appia, en die voorsiening van straatbeligting 
in Efese teen die vyfde eeu na Christus, asook verskeie ander water- en 
rioleringskemas deur die eeue, onmoontlik gewees het sonder enige 
beduidenis van elemente van die administratiewe proses.

In die voor-Griekse en voor-Westerse tydperke was regering, simplisties ges- 
tel, in die hande van die monarg gesetel, en was daar byvoorbeeld in daardie
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era bykans geen sprake van plaaslike selfregering of enige ander vorm van 
ondergeskikte regering soos dit vandag bestaan nie. Regering en administrasie 
-  in welke vorm ookal -  het van die monarg gekom (Hammond, 1972 : 2).

Die administratiewe proses het waarskynlik sy beslag gekry gedurende die 
Griekse klassieke tydperk in die jare 510 - 338 v.C., waartydens die demo- 
kratiese stadstaat ontstaan het (Hammond, 1972 : 174). Gedurende daardie 
tydperk is soewereiniteit eers van die konings afgewentel na die aristokrasie, en 
vandaar na burgervergaderings, waarna aktiwiteite in die stadstate op ’n 
elementêre, funksionele basis ingedeel is (byvoorbeld belastinginvordering, 
publieke werke, verdediging). Daar was selfs, al was dit slegs met die oog op 
die regulering van wedywering tussen die twee stadstate, tekens van formele 
verhoudinge tussen Athene en Sparta (Hammond, 1972 : 155).

Met die aanbreek van die Donker Eeue in die tydperk 500 - 1000 n.C. het alle 
vorms van regering feitlik tot niet gegaan, en slegs geskiedkundige fragmente 
is uit daardie tyd oorgelewer. Selfs ’n groot stad soos Londen het ondergegaan, 
en dit is in daardie tydvak slegs bewoon deur groepies heidense Saksers wat 
plakkerkampe agter die skuiling van die stad se mure opgerig het (Collingwood 
1949 : 435).

Die herontwaking van Europa teen 1100 het gepaard gegaan met die skepping 
van nuwe regerings en regeringsvorme, en daarna word al hoe meer melding 
in geskrifte gemaak van sommige van die administratiewe funksies (veral van 
die kwessie van finansiëring). Selfs vordering op die gebied van stelselmatige 
rekordhouding gedurende die dertiende eeu word op rekord geplaas omdat dit 
gesien is as ’n fondamentsteen vir dokumentêre oorkondes waarop die 
geskiedenis gebou is (Platt, 1976 : 136).

Met Willem van Oranje se bestyging van die Engelse troon het ’n einde gekom 
aan die absolute outokratiese regering van die Huis van die Stuarts, horisontale 
en vertikale owerhede is geskep, en administratiewe beheer en toepassing van 
die funksies van die administratiewe proses is oorgelaat aan die individuele 
owerheidsinstellings (Hattingh, 1984 : 43). Normale administratiewe ver- 
houdinge het uiteindelik in Engeland tussen die onderskeie owerheids- 
instellings ontstaan, binne die raamwerk van die oorhoofse soewereiniteit van 
die sentrale owerheid. Daardie basiese stelsel is vandaar ook oorgedra na Suid- 
Afrika waar dit essensieel nog toegepas word (Shorten, 1963 : 115).

2.1.2 Publieke Administrasie as akademiese dissipline

Waar die publieke administrasie as owerheidsproses reeds sedert die antieke 
tyd dateer, is die ontwikkeiing van akademiese Publieke Administrasie van 'n 
baie meer resente datum. Die eerste aanduidings van die ontwikkeling van 
hierdie dissipline dateer eers uit die vroeë agtiende eeu. Die voorlopertekens
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in hierdie verband word gevind in die sogenaamde Kameralwissenschaft, ’n 
wetenskap waarin in 1729 reeds professorate deur Frederik Wilhelm I 
Pruise geskep is. Die Kameralwissenschaft is later opgeneem in die Verwal- 
tungslehre (Hanekom & Thornhill, 1983 : 42). Die uitsluitlike doel met die 
kameralisme was om persone op te lei vir diensverrigting aan die heerser, 
naamlik die keiser. Die geskrifte oor die Verwaltungslehre is oorheers deur 
administratiefregtelike beginsels, maar hierdie oënskynlike “benadeling” van 
die Publieke Administrasie het verdwyn in geskrifte deur enkele Franse 
skrywers, toe hulle werke gepubliseer het in verband met die Publieke 
Administrasie as ’n dissipline wat apart gestaan het van regsdissiplines 
(Hanekom & Thornhill, 1983 : op cit.).

Dit is uiteindelik oorgelaat aan ’n Amerikaner, en latere president van die 
Verenigde State, Woodrow Wilson, om te pleit vir die akademiese studie van 
Publieke Administrasie as ’n selfstandige dissipline (Wilson, 1887).

Met die bykans ongekende uitbreiding van owerheidsaktiwiteite, veral na die 
Tweede Wêreldoorlog, het die studie van Publieke Administrasie in belan- 
grikheid toegeneem na gelang die vraag na behoorlik opgeleide personeel in 
die administratiewe wetenskappe in die owerheidsdienste toegeneem het. 
Vandag word Publieke Administrasie selfs in sommige gevalle in tegniese en 
wetenskaplike owerheidsafdelings en -instellings as verpligte kursus voorge- 
skryf. Trouens, dit is by geleentheid uitgewys dat, bykomend tot die hoogs- 
ontwikkelde wetenskapstegnologieë wat benodig was om die atoombom te ver- 
vaardig, die bydrae van die administratiewe proses in daardie verband nie mis- 
ken kan word nie (Waldo, 1955 : 1).

Uit wat hierbo gesê is volg dit as logies dat ook die studie van 
owerheidsverhoudinge, wat voortvloei uit die inwerkingstelling en voortsetting 
van die administratiewe proses binne elke owerheidsinstelling, eweneens 
belangrik en noodsaaklik geword het.

2.2 BETEKENIS VAN ADMINISTRASIE

Tot dusver is die begrippe ‘administrasie’ en ‘publieke administrasie’ gebruik 
sonder om die onderskeie betekenisse daarvan te verduidelik. Aangesien hier- 
die hoofstuk oor veral die voorkoms van owerheidsverhoudinge binne die 
raamwerk van die administratiewe proses handel, moet die betekenis van hier- 
die twee begrippe duidelikheidshalwe uiteengesit word. ’n Uitleg van die 
betekenis van die woord “administrasie” word reeds gevind in die geskrifte 
van Cicero, wat dateer uit die tydperk voor Christus. Volgens hom het 
administrasie beteken “om te dien” (Dunsire, 1981 : 1 & 2). Die woord laat 
egter ruimte vir ’n aansienlike diversiteit, en Dunsire het byvoorbeeld 15 
verskillende kategorieë definisies van “administrasie” geidentifiseer
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(Dunsire, 1981 : 228-229). Dit sou geen doel dien om hierdie verskillende 
betekenisse te ontleed en te verduidelik nie, aangesien die aandag deurgaans 
slegs gekonsentreer sal word op die tersaaklike betekenis, naamlik dat 
administrasie bestaan uit die denkprosesse en handelinge wat nodig is vir die 
bepaling en verwesenliking van ’n doelwit (Cloete, 1972 :1,2), maar dat dit nie 
bestaan uit al sodanige prosesse en handelinge nie en beperk is tot ’n bepaalde 
aantal daarvan (Botes, 1973 : 17 - 19). Vandaar is dit ’n logiese afleiding om te 
verklaar dat administrasie binne die owerheidsektor as publieke administrasie 
bekendstaan.

2.3 ADMINISTRATIEWE PROSES EN OWERHEIDSVERHOUDINGE

Die administratiewe denkprosesse en handelinge hierbo genoem bestaan uit ’n 
aantal wedersyds-inklusiewe generiese funksies. Baie is al geskrywe oor die 
aard van daardie funksies, en vir die doeleindes van hierdie hoofstuk word in 
’n groot mate volstaan met Cloete en andere se breë klassifikasie.

2.3.1 Owerheidsverhoudinge as verskynsel in beleidbepaling

Wat is beleidbepaling? Beleid kan beskou word as ’n norm of norme wat deur 
’n gesaghebbende en gemagtigde instelling of persoon neergelê is (die kabinet, 
’n minister, ’n stadsraad, ’n departementshoof) waarvolgens optrede tot 
verwesenliking moontlik word (Botes, 1975 : 23). Binne hierdie breër 
definiëring van beleid is daar veral drie min of meer identifiseerbare soorte 
beleid, naamlik politieke beleid, uitvoerende beleid en administratiewe beleid 
(Marais, 1966 : 183). Word hierdie beleidsoorte in die milieu van die praktyk 
beskou, dan wil dit voorkom asof hulle in ’n vertikale rangorde tot mekaar 
staan, met politieke beleid as die primêre beleidsoort. Politieke beleid verteen- 
woordig die beleid van die betrokke politieke party wat aan bewind is as die 
regering, en wat op die basis van ’n reeks waardevoorkeure wat aan die kiesers 
by die stembus voorgelê is, verkies is om daardie waardevoorkeure uit te voer. 
Die betrokke waardevoorkeure word inderdaad die beleidsvoorskrifte van die 
regering.

Sodra die verkose regering sy regeertaak begin en sy beleidsvoorskrifte in 
wetgewing neergelê het, sal die kabinet, of, byvoorbeeld, in die geval van ’n 
munisipale verkiesing, die bestuurskomitee, benoem word en dit sal die taak 
van daardie liggame wees om die politieke beleid van die verkose lede te 
ontleed en te verwerk tot uitvoerende beleid, wat uiteindelik gestalte verkry in 
die een of ander vorm van afdwingbare voorskrif, en na die tersaaklike staats- 
of munisipale departement deurgevoer word vir inwerkingstelling.

Ten einde die beleid wat van bo af ontvang is behoorlik in werking te kan 
stel, moet daar nou ’n administratiewe beieid neergelê word wat deur ’n
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departement as riglyn gebruik word om te verseker dat die oorhoofse beleid op 
’n doelmatige wyse en korrek toegepas word.

In die hierargiese verloop van die beleidsketting, soos dit in die drie soorte 
beleid geidentifiseer is, is daar deurlopende owerheidsverhoudinge van ver- 
skeie soorte te bespeur. Eerstens is daar die verhoudinge tussen die kiesers en 
die verkose regering (of stadsraad). Dit is denkbaar dat die verkose 
owerheidsliggaam na die verkiesing verskillende opsies ten opsigte van optrede 
het. Waardevoorkeure van die kiesers kan verontagsaam word, en ’n ander of 
gewysigde beleid kan neergelê word wat afwyk van die wense van die kiesers. 
Die kiesers moet dus vertroue hê dat hul waardevoorkeure wel ten uitvoer 
gebring sal word. Benewens hierdie besondere vertrouensverhouding tussen 
die owerheid en die gemeenskap (die kiesers), skep die owerheid ook nog ’n 
regsverhouding met dieselfde gemeenskap op gronde van die vereistes van 
nakoming deur die gemeenskap van die wetsvoorskrifte wat deur die owerheid 
neergelê is.

Daar word verder ook besondere verhoudinge tussen ’n sentrale owerheid en 
ondergeskikte owerheidsinstellings geskep ten opsigte van beleidswetgewing 
wat laasgenoemde instellings in die lewe roep, beheer en voorskrifte neerlê met 
betrekking tot hul funksies en pligte. Laastens is daar ook die verhoudinge wat 
tussen politieke ampsdraers en amptenare ontstaan in die voorbereiding, neer- 
legging en uitvoering van beleidsvoorskrifte. Hierdie en ander vorme van 
owerheidsverhoudinge word in ’n volgende hoofstuk vollediger geidentifiseer 
en behandel. Wat in hierdie stadium duidelik blyk, is dat talle omvattende ver- 
houdinge geskep word deur beleidsformulering, verhoudinge wat in stand 
gehou moet word deur owerheidsinstellings en die persone wat daardie 
instellings beman.

Die instellings wat deur beleidbepaling en gevolglike wetgewing geskep word, 
word deur die oorhoofse beleidbepalende owerheid met magte beklee wat 
hulle in staat stel om in hul eie owerheidsfeer ’n eie beleid te kan bepaal. Aldus 
word ’n raamwerk van komplekse hierargiese beleidsverhoudinge geskep wat 
inderdaad tekens van volgehoue beleidswederkerigheid en beleidsinter- 
afhanklikheid vertoon (Hinings, 1980 : 59).

Die formulering en inwerkingstelling van publieke beleid betrek dus, in steeds 
groeiende mate, owerheidsinstellings op verskillende horisontale en vertikale 
vlakke, en dit sluit ook verhoudinge met instellings buite die owerheidsektor 
in. Hierdeur word beleidbepaling- en besluitnemingstelsels geskep waardeur 
owerheidstake binne ’n groot aantal owerheidsinstellings gefragmenteer word, 
elkeen met sy eie pligte en hulpbronne. Elkeen van die individuele instellings 
beskik oor eie inligtingstelsels en -bronne, hul verteenwoordig uiteenlopende 
belange en jaag somtyds selfs botsende beleidskoerse na (Hanf & Scharpf, 1978 
: 1). Dit is een van die redes waarom dit noodsaaklik is dat advieskomitees,
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bestaande uit of verteenwoordigend van ’n aantal substelsels, geskep word om 
so ver moontlik eenvormige beleidbepalingsoptrede ten opsigte van bepaalde 
aangeleenthede te verseker. ’n Goeie voorbeeld hiervan in Suid-Afrika is die 
skepping van ’n koórdinerende raad op plaaslike bestuur, wat ingevolge die 
Wet op die Bevordering van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet 
91 van 1983), in die lewe geroep is. Hierdeur word die belange van byna 600 
plaaslike owerheidsinstellings in een beleidsadviesliggaam saamgevat, en word 
die sentrale owerheid se verhoudingstaak ten opsigte van die waardevoorkeure 
van plaaslike bestuur, vergemaklik. ’n Koórdineringsvereiste van hierdie aard 
druis vanweë die beheeraspekte wat daarin vervat is, vanselfsprekend in teen 
die sogenaamde “outonomie” van plaaslike bestuur. Hieraan word later aan- 
dag bestee. Die feit van die saak is egter dat dit ’n owerheid in sy beleid- 
bepalende aksie vrystaan om beleid neer te lê wat individue, groepe individue 
of ondergeskikte owerheidsinstellings mag benadeel, mits die besondere 
beleidsrigting daarop gemik is om ’n aspek van die belange en die welsyn van 
die gemeenskap te bevorder. Daar skuil dus ook ’n sterk etiese element in 
beleidbepaling, wat verhoudinge kan bevorder of vertroebel.

Waar dit vir die sentrale owerheid nodig is om ’n enkele fundamentele beleid- 
saak tussen verskeie owerheidstelsels te verdeel vanweë die omvang van 
implimentering, moet sorg gedra word dat in die neerlegging van beleid in al sy 
fasette (d.w.s. polities, uitvoerend en administratief) daar doelmatige ver- 
houdinge tussen die relevante owerheidsinstellings geskep word. Die Wet op 
Gesondheid, 1977 (Wet 63 van 1977) dien as voorbeeld van wetgewing waar 
verhoudingsaspekte tussen verskillende owerheidsinstellings met sorg bepaal 
is, sodat die onderskeie aspekte van gesondheidsdienste in die Republiek 
behoorlik tussen die sentrale, provinsiale en plaaslike owerhede gekoórdineer 
word (Roux, 1977 : 37).

Die Wet maak voorsiening vir ’n nasionale gesondheidsbeleidraad, wat verant- 
woordelik is vir die formulering van ’n algemene beleid vir die uitvoering van 
gesondheidsdienste deur die Departement van Gesondheid van die sentrale 
regering, die provinsiale administrasies en die plaaslike owerhede. Hier- 
benewens maak die Wet voorsiening vir die benoeming van ’n adviserende 
komitee vir gesondheidsaangeleenthede. Hierdie komitee bestaan uit verteen- 
woordigers van die Departement van Gesondheid, die departemente van hos- 
pitaaldienste van die onderskeie provinsies en verteenwoordigers van plaaslike 
owerhede en die Departement van Verdediging.

In die Wet word daar ook voorsiening gemaak vir sub-komitees van des- 
kundiges wat alle aspekte rakende die gesondheid van die gemeenskap kan 
ondersoek, soos byvoorbeeld tandheelkundige en farmaseutiese aangeleent- 
hede. Verslae van hierdie komitees, asook die van die adviesraad, dien 
uiteindelik voor die beleidsraad, en op hierdie wyse word verhoudinge op 
beleidbepalingsvlak tussen al die belanghebbende owerheidsinstellings 
gekoórdineer (Roux, 1977 : 38).
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Op konstitusionele vlak verteenwoordig die nuwe Grondwet van die 
Republiek (Wet 110 van 1983) ’n ingewikkelde stelsel van beleidsverhoudinge 
wat gestruktureer is rondom ’n parlement bestaande uit drie Huise, ’n uit- 
voerende Staatspresident, ’n Kabinet, Ministers, Ministersrade met hul onder- 
skeie lede, en ’n Presidentsraad. Die Grondwet baan die weg vir die skepping 
van ’n mgewikkelde politieke, uitvoerende en administratiewe beleid- 
bepalingsketting, waarby sowel formele as informele beleidsaksies betrokke 
sal wees. Op hierdie basis beskou, word die ingewikkelde probleme van 
owerheidsverhoudinge op die gebied van beleidbepaling duidelik weerspieël.

Tesame met die uitbreiding en verbreding van die regeerproses en die voort- 
gesette vermeerdering van die owerheid se invloedsfeer, is dit onvermydelik 
dat beleidbepalingsprobleme en verhoudingsvraagstukke groter sal word. Met 
die formulering en inwerkingstelling van beleidsvoorskrifte wat skynbaar 
onderworpe gestel word aan ’n groter wordende aantal verantwoordelikheids- 
lyne, en aan ’n groeiende mate van delegering van magte, word dit al hoe 
moeiliker om die bron van beleidsbesluite te kan bepaal, en om tewens ’n 
waardebepaling te kan maak of ’n oorspronklike beleidsvoorskrif behoorlik 
nagekom is al dan nie. Dit kom trouens al hoe meer voor dat ’n verantwoor- 
delike minister soms onbewus kan wees van belangrike beleidsbesluite wat in 
'n departement onder sy gesag geneem word. ’n Besondere voorbeeld in die 
verband is die groot aantal beleidsbesluite wat deur ondergeskikte amptenare 
in die sewentigerjare in die voormalige Departement van Inligting geneem is 
sonder die wete van die verantwoordelike Minister of van die Kabinet.

As daaraan gedink word dat 40 ministers en 50 junior ministers in Brittanje 
beheer uitoefen oor bykans ’n halfmiljoen Britse staatsamptenare (Heclo & 
Wildavsky, 1981 : 375), dan blyk dit onvermydelik te wees dat 'n groot aantal 
beleidsvoorskrifte van allerlei aard neergelê en uitgevoer kan word sonder 
ministeriële opdrag of goedkeuring. Hierdeur word die noodsaaklikheid vir 
effektiewe verhoudingslyne tussen beleidbepalers op alle vlakke van regering 
inderdaad beklemtoon, en speel beleidbepalingsbeheer vanselfsprekend ’n 
groot rol.

2.3.2 Fiskale en finansiële determinante in owerheidsverhoudinge

Ongeag die belangrikheid van enige owerheidsdoelwit, en ongeag die 
prioriteitsbehandeling waarop ’n besondere doelwit kan staatmaak, sal die 
beskikbaarheid of nie van geld altyd een van die belangrikste maatstawwe vir 
uitvoering wees, soms selfs tot uitsluiting van nasionale politieke oorwegings. 
Waar daar in hierdie besondere bespreking die breër benadering van fiskale en 
finansiële determinante in oënskou geneem word, word die bespreking van 
hierdie soort verhoudinge tussen owerhede nie slegs tot die beskikbaarheid of 
andersins van geld beperk nie, maar dek dit ook alle maatreëls wat finansiële 
en ekonomiese implikasies het. So byvoorbeeld skep die sentrale owerheid 'n
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besondere fiskale verhouding met plaaslike owerhede deur perke te plaas op 
daardie owerhede se kapitale uitgawes. Die basiese doel met so ’n reëling is om 
die globale kapitaalbesteding in die Republiek van Suid-Afrika ter wille van die 
landsekonomie te orden, en nie soseer net om die besteding op kapitaal- 
goedere van individuele plaaslike owerhede te beperk nie.

Fiskale aspekte van owerheidsverhoudinge word in die algemeen ook vir 
sommige doeleindes deur geografiese oorwegings beheer, dit wil sê, fiskale 
bepalings kan streeksbelange in ag neem op plaaslike, provinsiale of sentrale 
vlak. In bepaalde gevalle word daar ook afgebakende streke vir aandag uit- 
gesonder, soos byvoorbeeld die welbekende Pretoria - Witwatersrand - 
Vereeniging (P.W.V.) -gebied.

Fiskale en finansiële aangeleenthede het in Suid-Afrika altoos ’n belangrike rol 
in die skepping van doelmatige verhoudinge gespeel, soos aangetoon word 
deur ’n reeks komitees van ondersoek deur die jare -  Schumann, Franzsen, 
Borckenhagen, Browne. Die redes vir die gedurige soeke na bevredigende 
finansiële verhoudinge in Suid-Afrika is moeilik bepaalbaar, maar een of beide 
van die volgende redes kan vir hierdie toestand verantwoordelik wees :

(a) Gebrekkige funksieverdeling : By Uniewording in 1910 is daar op
spesifieke funksieverdelings tussen die eenwordende eenhede besluit. Die ver- 
delings het plaasgevind na lang beraadslagings en was ter wille van die een- 
wording deurspek met kompromieë en toegewings (Pretorius, 1978 : 94). Dit 
kan met ’n redelike mate van sekerheid aanvaar word dat die funksieverdeling 
waarop uiteindelik besluit is, nie noodwendig die korrekte of logiese verdeling 
was nie, en mettertyd het die sentrale owerheid funksies wat aan provinsies en 
plaaslike owerhede toegesê is begin oorneem, soos onder andere gesondheid- 
sake, administrasie van Swart aangeleenthede, onderwys van Kleurlinge en 
Indiërs, paaie en persoonlike belasting (Pretorius, 1978 : 95 - 96). In die geval 
van gesondheidsdienste het die sentrale regering in 1919 sonder tussenkoms of 
erkenning van die provinsiale owerhede direkte verhoudinge met plaaslike 
owerhede geskep deur spesifieke pligte aan hulle toe te sê, ongeag die 
konstitusionele bepalinge waarvolgens provinsiale owerhede verantwoor- 
delikheid vir plaaslike owerheidsaangeleenthede sou dra. Te midde van hierdie 
soort ad hoc oor-en-weer-plasing van funksies tussen owerheidsinstellings deur 
die jare, is daar sedert Uniewording ook geen daadwerklike pogings 
aangewend om van nuuts af ’n herwaardering en herindeling van 
owerheidsfunksies te maak nie.

Die gevolg van hierdie onbevredigende toestand is dat daar ’n gedurige 
wedywering om die toewysing van finansies tussen owerhede plaasvind, binne 
die pogings van die sentrale owerheid om fondse en finansiële bronne op ’n 
billike wyse toe te sê en ekonomiese stabiliteit te verseker (De Loor, 1978 : 
102). Hierdie toedrag van sake kan daartoe lei dat die sentrale owerheid onder 
druk geplaas word om ondersoekkomitees aan te stel met die oog op ’n soeke
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na meer aanvaarbare maniere van fonds- en inkomstebronverdeling, asook die 
moontlike gevolglike verbeterde finansiële verhoudinge tussen owerheids- 
ínstellings.

(b) Die neiging tot sentralisasie : Dit is ’n eeue-oue verskynsel dat hoër
owerhede gedurig trag om funksies van laer owerhede oor te neem onder voor- 
wendsel dat die hoër owerheid ’n besondere taak doeltreffender kan verrig, of 
dat die laer owerheid sy plig versuim, of dat dwarsboming van owerheidsbeleid 
plaasvind. (Hattingh, 1984 : 47). Plaashke owerhede is derhalwe byvoorbeeld 
nie altyd seker daarvan of hulle sal voortgaan om ’n besondere funksie te verrig 
nie, en of een of ander ondersoekkomitee nie daardie funksie sal wegneem of 
herverdeel nie.

2.3.2.1 Browne-komitee

Die jongste poging van die sentrale regering om aanvaarbare finansiële ver- 
houdinge tussen die staat en plaaslike owerhede te bewerkstellig was die 
aanstelling van 'n Komitee van Ondersoek na die Finansies van Plaaslike Bes- 
ture in Suid-Afrika onder voorsitterskap van die destydse Sekretaris van Finan- 
sies, Dr. G.W.G. Browne (hierna genoem die Browne-komitee), deur die 
Minister van Finansies in 1976. Die verslag van die Komitee is in 1980 uitgebr- 
ing, Omdat hierdie verslag om verskeie redes wye reperkussies gehad het op 
die vlak van finansiële verhoudinge tussen die regering en plaaslike owerhede, 
word besondere aandag daaraan gewy.

Die Komitee het bykans 133 aanbevelings oor ’n breë reeks onderwerpe 
gemaak waarvan die meeste vir die Verenigde Munisipale Bestuur (VMB) aan- 
vaarbaar was. (Croeser, 1982 : 3). Die algemene slotsom van die Komitee was 
dat plaaslike bestuur geen bykomende inkomstebronne benodig nie, aangesien 
die Komitee die mening toegedaan was dat eiendomsbesitters oor die 
algemeen nie oorbelas was nie (Browne-verslag, 1980 : 98). Die VMB het 'n 
sterkbewoorde memorandum aan die Minister gerig, waarin beswaar aange- 
teken is teen daardie besondere bevinding van die Browne-komitee (VMB 
1981 : 34).

2.3.2.2 Croeser-werkgroep

Die gevolg van die beswaar van die VMB, en ook besware deur verskeie ander 
munisipale professionele institute, was dat die Minister in November 1980 ’n 
interdepartementele werkgroup onder leiding van die Departement van Finan- 
sies aangestel het om die Browne-verslag in sy geheel te bestudeer en aan- 
bevehngs daaroor aan hom voor te lê (VMB, 1981 : 29). Die werkgroep het 
onder voorsitterskap van die destydse Hoof, Openbare Finansies, Mnr. G.P. 
Croeser gestaan, vanwaar díe benaming Croeser-werkgroep ontstaan het. Die 
belang van die werksamhede van hierdie werkgroep was daarin geleë dat.
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afgesien van verteenwoordigers van staats- en provinsiale departemente in die 
werkgroep, verteenwoordigers van die VMB (met gekoopteerde munisipale 
deskundiges) ook sitting in die werkgroep gehad het. Dit was waarskynlik die 
eerste keer dat die staat en plaaslike bestuur rondom 'n tafel byeengekom het 
om veral verhoudinge tussen sentrale, provinsiale en plaaslike regerings opdie 
gebied van finansies te bespreek.

Die werkgroep se verslag is in Mei 1982 gepubliseer. Benewens aanbevelings 
ten opsigte van bvkomende bronne van inkomste vir plaaslike bestuur, is veral 
twee aanbevelings gemaak wat van kernbelang vir die instelling en voortsetting 
van doelmatige finansiële verhoudinge tussen die sentrale regering en plaaslike 
owerhede is. In die eerste plek het die werkgroep aanbeveel dat die Verenigde 
Munisipale Bestuur erken word as “die sentrale plaaslike owerheidsvereniging 
wat namens onafhanklike Blanke plaaslike owerhede optree, hul siening aan 
die Regering oor sake van munisipale besture oordra en deurlopend ’n waak- 
same oog hou oor die ontwikkeling van plaaslike owerhede en die bevordering 
van hul belange” (Croeser, 1982 : 84). Hierdeur sou plaaslike bestuur uit- 
eindelik 'n amptelik erkende mondstuk verkry in sy verhoudinge met die 
sentrale regering.

Na aanleiding van die klaarblyklike sukses wat met die Croeser-werkgroep 
behaal is. en waardeur aansienlik verbeterde finansiële verhoudinge tussen die 
drie owerheidsvlakke bewerkstellig is, het die werkgroep ook aanbeveel “dat 
'n Permanente Skakelkomitee tussen die Sentrale en Provinsiale owerhede en 
georganiseerde plaaslike bestuursliggame by die Departement van Finansies 
ingestel word om, na behoefte. finansiërings- en ander administratiewe vra- 
agstukke rakende plaaslike owerhede te oorweeg en aanbevelings daaroor aan 
die sentrale regering te doen” (Croeser, 1982 : 94). Beide aanbevelings is deur 
die sentrale regering aanvaar, en die Croeser-werkgroep het verval nadat die 
Permanente Finansieskakelkomitee (PFSK) in die lewe geroep is. Dit is 
belangrik om daarop te let dat die PFSK nie slegs finansiële verhoudinge nie, 
maar ook verhoudinge in ’n breër (administratiewe) opsig tussen die betrokke 
owerheidsinstellings sou reël.

Die skepping van die PFSK in Suid-Afrika herinner sterk aan die Britse Con- 
sultative Council on Local Government Finance, wat in 1975 in die lewe geroep 
is met die doel om samewerking tussen sentrale en plaaslike regering te 
bewerkstellig, asook om verhoudinge tussen hierdie twee liggame te bevorder 
en te verbeter (Rhodes, 1981 : 27).

2.3.23 Sentrale en provinsiale owerhede

Finansiële verhoudinge tussen die sentrale en provinsiale owerhede word 
gereël ingevolge die bepalings van die Wet op Finansiële Verhoudings, 1976 
(Wet 65 van 1976). Benewens bronne wat aan provinsies toegeken word ten
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opsigte van hospitaalgelde, honde- en voertuiglisensies, vermaaklik- 
heidsbelasting ens. (Bylae 1 tot die Wet), word voorsiening gemaak vir die 
betaiing van ’n subsidie aan die provinsies. Daar word tussen provinsies 
gedifferensieër, dit wil sê, subsidies word op ’n streeksbasis bereken ooreen- 
komstig die finansiële behoefte van ’n provinsie, maar ook op die basis van die 
betaalvermoë van elke provinsie (Art. 4 van die Wet). Op hierdie wyse hand- 
haaf die sentrale regering gesonde finansiële verhoudinge met die onderskeie 
provinsies, aangesien daar nie tussen die “ryk” en “arm” provinsies gedis- 
krimineer word nie. Met die afskaffing van provinsiale rade (beoog vir 1986) sal 
genoemde finansiële verhoudinge waarskynlik verval en deur ander reëlings 
vervang word.

2.3.2.4 Finansiering deur subsidies

Besondere owerheidsverhoudinge word geskep wanneer hoër owerhede gel- 
delike toekennings of subsidiestelsels gebruik om die inkomstes van laer 
owerhede aan te vul. Byrne (1983 : 197 - 198), noem vyf aspekte wat subsidies 
regverdig, en waarvolgens ’n sentraie regering trag om sy verhoudinge met 
ondergeskikte owerheidsinstellings te orden. Dit kan eerstens die hoër 
owerheid se begeerte wees om die ontwikkeling van besondere dienste te 
stimuleer as synde van nasionale belang (soos byvoorbeeld in die geval van bib- 
lioteekdienste in Transvaal, waar ptaaslike owerhede vir daardie doel aansien- 
like toekennings van die provinsiale owerheid ontvang). Die hoër owerheid 
mag tweedens subsidies aan laer owerhede maak as ’n nivelleringsaksie tussen 
ryker and armer plaaslike owerhede. ’n Onlangse voorbeeld van hierdie vorm 
van subsidie is die Browne-komitee se aanbeveling (Browne, 1980 : 90) vir ’n 
stelsel van deurlopende oordragbetalings vanaf Blanke plaaslike owerhede na 
die sentrale regering en vanaf die sentrale regering na Kleurling- en Indiër- 
plaaslike owerhede. Hierdie besondere aanbeveling is nie deur die Croeser- 
werkgroep gesteun nie (Croeser, 1982 : 32). ’n Derde beweegrede vir ’n sub- 
sidie mag daarin lê dat die hoër owerheid ’n laer owerheidsinstelling sou kan 
help om besondere probleme in die voorsiening van ’n bepaalde diens te bowe- 
te kom, soos byvoorbeeld ylheid van bevolking of ’n oormaat van 
hulpbehoewendes in ’n owerheidsgebied. Vierdens mag subsidies byvoorbeeld 
aan plaaslike owerhede gemaak word om die druk van plaaslike eien- 
domsbelasting te verlig. Die hoër owerheid mag vyfdens laer owerheidsinstel- 
lings by wyse van subsidies vergoed vir perke wat moontlik op ander 
inkomstebronne geplaas is. Wat ookal die geval mag wees, skyn dit ’n 
wêreldwye verskynsel te wees dat die subsidievorm van finansiële hulp tot ver- 
grote beheer oor die laer owerhede lei (Bryne, 1983 : 197), dit wil sê tot ’n ver- 
intensifisering van die onderlinge verhoudinge tussen hoër en laer owerhede 
(vgl. ook 4.5). In Brittanje, waar die stelsel van toekennings aan plaaslike 
owerhede vir ’n wye reeks doelstellings reeds sedert 1835 in swang is, word die 
vrees uitgespreek dat die Britse regering selfs binne afsienbare tyd besteding op
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individuele uitgawe-items van plaaslike owerhede sal probeer beïnvloed 
(Byrne, 1983 : 281).

*  *  *

Uit dit wat in hierdie besondere rubriek gesê is, kan die afleiding gemaak word 
dat fiskale en finansiële determinante in alle opsigte 'n baie groot rol speel of 
kan speel by die reëling van doelmatige owerheidsverhoudinge. Meer nog, 
finansies en finansiering is plooibare middele wat geredelik gewysig kan word 
om aan te pas by veranderende omstandighede of om te enige tyd besondere 
aspekte van owerheidsbeleid te wysig of te beklemtoon.

2.3.3 Owerheidstrukture en owerheidsverhoudinge
Die effektiewe bereiking van owerheidsdoelwitte -  hetsy polities, ekonomies 
of maatskaplik -  hang in 'n groot mate af van die organisatoriese strukturering 
van die owerheid as omvattende instelling. Organisering, as een van die 
funksies van die generiese administratiewe proses, maak dus ook ’n onontbeer- 
like bydrae tot die uiteindelike doel van die staat, naamlik die bevordering van 
die algemene welsyn van die gemeenskap, soos reeds in Hoofstuk 1 geiden- 
tifiseer. Daarom is dit vanselfsprekend dat elke enkele identifiseerbare ower- 
heidsinstelling, ongeag die vorm of metode van strukturering van die ower- 
heidsektor, ’n aandeel het aan die verwesenliking van die uiteindelike doel van 
die staat. Daar bestaan dus ’n algehele en voortgesette interafhanklikheid 
tussen owerheidstrukture en -instellings (Rhodes, 1980 : 4). Dit is te begrype 
dat in die hedendaagse komplekse organisatoriese milieu, en die gevolglike 
verhoogde interafhanklikheid van owerheidsinstellings, verhoudinge tussen 
hierdie instellings al hoe ingewikkelder raak. Die formulering en implementer- 
ing van o.a. beleid (daar moet onthou word dat die generiese administratiewe 
funksies onlosmaaklik aan mekaar verbind is, en organisering en beleid 
gevolglik ook wedersyds insklusief is), word al hoe meer riskant omdat dit al 
hoe moeiliker word om die verbindingslyne tussen doelwitte, 
beleidsvoorstelle, die nodige stappe om hulle te verwesenlik, en die insette en 
gevolge daarvan, te bepaal. Die primêre rede hiervoor is dat besluite nie meer 
noodwendig binne ’n besondere instelling as sodanig geneem word nie (bv. 
deur die gekose verteenwoordigers), maar in netwerke van onderhandelings en 
beraadslagings tussen instellings wat verbind is deur hul onderlinge reaksies. In 
die hedendaagse owerheidsopset is dit bykans onmoontlik vir ’n besondere 
instelling om sy toegewysde funksies in afsondering te verrig, sonder om op een 
of ander stadium gebruik te maak van middele (in die wydste sin van die woord) 
wat deur ’n ander instelling of instellings besit of beheer word (Jones, 1980 : 3). 
Hieruit kan afgelei word dat, binne die organiseringsfunskie in publieke 
administrasie, owerheidsinstellings nie slegs interafhanklikheidsverhoudinge 
openbaar nie, maar dat in daardie verhoudinge ook sterk elemente van interak- 
sie teenwoordig is. Rhodes (1981 : 42) sê hiervan dat, by ’n ontleding binne die 
organisatoriese raamwerk van ’n bepaalde owerheidsinstelling, die aandui- 
dings sal wees dat daar ander instellings teenwoordig is waarop dit steun en
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waarmee dit ’n wisselwerking handhaaf. hierdie interaksieproses moet nood- 
wendig elke instelling beïnvloed wat betref sy struktuur, sy gedragspatrone en 
sy werkverrigting. Hieruit kan volgens Jones (1980 : 4), die afleiding gemaak 
word dat elke individuele owerheidsinstelling sy eie en ander middele sal 
mobiiiseer om sy doelwitte te bereik. Dus is daar, organisatories gesproke, 
ooreenkomstig die besit deur elke owerheidsinstelling van verskillende 
hoeveelhede van verskillende middele, verskillende bedrewendhede in die 
wyse waarop die middele aangewend word, en verskillende vermoëns om ’n 
gebrek of 'n tekort aan ’n besondere middel aan te vul uit ’n oormaat van ’n 
ander middel (inligting kan bv. gekoop word), variasies in die verhoudinge 
tussen owerheidsinstellings. Dit kom daarop neer dat daar binne owerheid- 
sinstellings ook ’n gedurige wisselwerking bestaan tussen middele, beplande 
werkswyses, bedrewendhede en die aanwending van vermoëns.

Die woorde ‘middel’ en ‘middele’ is reeds heelwat gebruik, en ’n kort ver- 
duidelikingswoord hieroor is vanpas. Wanneer die sentrale owerheid 
organiseer om sy doelstellings te bereik, sal hy ’n verskeidenheid owerheids- 
instellings skep om mee te help aan die bereiking van daardie doelstellings. 
Ook ondergeskikte doelwitte sal aan daardie owerheidsinstellings toegewys 
word, en hulle sal terselfdertyd voorsien word van bevoegdhede, magte, man- 
nekrag, fondse, inligting en alles wat nodig is om doeltreffend te funksioneer. 
A1 hierdie hulpmiddels word vir die doeleindes van hierdie hoofstuk geklas- 
sifiseer onder die versamelnaam “middele”.

2.3.3.1 Milieu waarbinne organisering plaasvind

Daar is reeds aangedui dat organisering plaasvind vir die doeltreffende 
bereiking van die doelstellings van die owerheid. Organisering kan egter ook 
binne die raamwerk van ’n aantal omgewingsfaktore plaasvind wat die aard en 
die omvang van organisering sal beïnvloed. Eerstens vind organisering plaas 
binne die historiese milieu. In Suid-Afrika bestaan daar sedert Uniewording in 
1910 ’n drievlakkige owerheidstruktuur (sentraal, provinsiaal en plaaslik). 
Enige organisering wat nodig mag blyk as gevolg van veranderde omstan- 
dighede of bykomende owerheidsfunksies, vind dan ook normaalweg plaas 
binne die raamwerk van die drievlakkige owerheidstruktuur. Oor die jare was 
daar telkens sprake van die afskaffing van die provinsiale stelsel, en hierdie af- 
skaffing sal waarskynlik in 1986 in werking tree. Die omvattende organi- 
satoriese veranderinge in die nuwe konstitusionele hervormings in die 
Republiek van Suid-Afrika (kyk bv. die Grondwet van 1983), vind dus nog 
steeds binne die raamwerk van ’n drieledige struktuur plaas, maar op ’n aan- 
gepaste wyse. Tweedens kan organisering binne die vereistes van die politieke 
milieu plaasvind. Polities gesproke is Suid-Afrika sterk gebind aan die tradi- 
sionele politieke beleid van ’n afsonderlike ontwikkeling van bevolkings- 
groepe, en organisatories word hierdie feit ook in aanmerking geneem by 
besluite oor strukture en die skepping van owerheidsinstellings. Instellings 
soos die Groepsgebiederaad, die onderskeie Ontwikkelingsrade, en Swart,
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Kleurling en Indiër plaaslike ovverhede is voorbeelde hiervan, benewens die 
nuwe driekamerstelsel in die Parlement, met afsonderlike Huise vir Blankés, 
Kleurlinge en Indiërs.

Afgesien van die kleurvraagstuk, kan organisatoriese strukturering ook vir 
partypolitieke redes plaasvind. Watson (1981 : 152) noem die voorbeeld van 
gebeure wat gevolg het op die onthullings in die destydse Departement van 
Inligting en die gevolglike mlywing van daardie Departement by die Departe- 
ment van Buitelandse Sake. Watson maak ook die stelling dat daardie besluit 
nie op rasioneel-funksionele gronde geneem is nie, omdat die nodigheid vir 'n 
inligtingsdepartement na sy mening in daardie stadium nodiger as ooit was. Hy 
gaan dus uit van die veronderstelling dat die betrokke besluit om politieke 
redes geneem is, om 'n verleentheid vir die regering te verwyder.

Organisering kan derdens binne die raamwerk van die ekonomiese milieu 
plaasvind (Watson, 1981 : 125), soms met die oog op die uitbou van ver- 
houdinge met die private sektor. maar veral met die oog op die bevordering van 
die algemene welsyn van die gemeenskap. Die groot aantal landboubeheer- 
rade in die Republiek is voorbeelde van organisatoriese strukturering vir 
ekonomiese doeleindes. Om verhoudinge met die private sektor te bestendig, 
is die Departement van Minerale en Energiesake geskep. Mynbou word dus so 
belangrik geag deur die sentrale owerheid, dat die hantering daarvan aan 'n 
enkele staatsdepartement toevertrou word.

Organisering kan ook vir ’n aantal ander redes toegepas word, soos bv. vir 
kulturele, sosiologiese, godsdienstige, tegniese en sekuriteitsoorwegings, vir 
geografiese ontledingsdoeleindes en andere (Watson. 1981 : 153). Ongeagdie 
onderliggende redes vir organisering word daar egter in alle gevalle by- 
komende verhoudinge tussen die geskepte instellings daargestel, wat deur- 
gaans gehandhaaf en uitgebou moet word.

2.33.2 Tydelikheidsaspek van owerheidstrukture

Omdat die taak van die owerheid omvattender word en omdat veranderde 
omstandighede, en die noodsaaklikheid vir veranderde of nuwe verhoudinge, 
steeds die aandag moet geniet. kan geen owerheidstruktuur as van permanente 
aard beskou word nie. ’n Probleem bestaan hierin dat, sodra nuwe organi- 
satoriese eenhede geskep word, of bestaande owerheidsreëlings verander of 
ontbind word, 'n verandering in die verhoudingspatroon tussen instellings 
intree wat aanpassings noodsaak.

Daar bestaan waarskynlik 'n behoefte aan 'n organisatoriese verhoudings- 
model, wat lig kan werp op die oorsake en gevolge van verskillende soorte 
strukture, en van uitstaande kenmerke van geselekteerde organisatoriese 
owerheidstrukture (Rhodes, 1981 : 42). Die vraag wat Rhodes waarskynlik
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graag beantwoord wil hê is, met ander woorde, welke indeling van owerheid- 
strukture onder bepaalde omstandighede bevredigende onderlinge ver- 
houdinge tussen instellings sal skep, en terselfdertyd die belange en die welsyn 
van die gemeenskap op die mees effektiewe wyse sal bevorder. Faktore wat in 
aanmerking geneem sal moet word in 'n ondersoek van hierdie aard sal 
waarskynlik die volgende insluit : die aard en omvang van die ver- 
houdingsmilieu waarna gesoek word; die organisatoriese doelwitte van elke 
individuele instelling; die aard en omvang van die magte wat aan instellings 
toegeken moet word; en die moontlike gevolge van die interaksies wat sal ont- 
staan. Wat n ondersoek van hierdie aard ookal sou oplewer, moet aanvaar 
word dat daar waarskynlik nie slegs een indeling te voorskyn sal kom wat aan- 
vaarbaar sal wees nie, maar dat daar eerder 'n diversiteit van struktuurindel- 
ings verwag kan word, waarvan elkeen in ’n mindere of meerdere mate die 
optimum resultaat sal lewer waarna Rhodes soek (1981 : 61).

2.3.4 Personeel- en mannekragvraagstukke en owerheidsverhoudinge

Personeel en personeelbenutting is 'n belangrike funksie in die administratiewe 
proses, en veral ook in die handhawing van verhoudinge tussen owerheids- 
instellings. 'n Besondere probleem wat in personeeladministrasie manifesteer 
is die feit dat die uitvoerders van die administratiewe proses mense is wat nie 
soos masjiene geprogrammeer kan word om bepaalde gedragslyne te volg, of 
om besondere voorgeskrewe take op ’n wetlik neergelegde wyse uit te voer nie. 
Elke owerheidsamptenaar het ’n persoonlikheid wat eie aan homself is, en ’n 
sin vir waardes wat baie subjektief kan wees.

As gevolg van die volgehoue uitbreiding van owerheidswerksaamhede, is daar 
’n gedurige toename in die getalsterkte van personeel, word meer en meer 
maatreëls benodig om doelsbereiking te verseker, is daar aan die debietkant 
byvoorbeeld ’n groter potensiaal vir die verrigting van onbevredigende werk, 
en selfs vir die pleeg van korrupsie, en word steeds meer maatreëls vereis om 
hierdie neigings teë te werk (Thornhill, 1982 : 143). Voortvloeiend hieruit kan 
die stelling gemaak word dat die personeelfunksie ’n al hoe groter wordende rol 
in die openbare administrasie speel, en dat die mens as sodanig ’n kritieke inset 
in die voortsetting van die administrasie in die owerheidswese geword het (Van 
der Merwe, 1982 : 104). Personeel is uit die aard van die saak die rolvervullers 
in ’n stelsel waar wetlik-geskepte owerheidsinstellings, as afsonderlike 
eenhede, sodanig in verhouding tot mekaar bedryf moet word dat maksimale 
doelwitbereiking kan geskied. Hiervoor is dit ’n fundamentele vereiste dat 
breë personeelbeleid deur die sentrale owerheid op so 'n wyse bepaal behoort 
te word dat dit nie die uitvoering van die personeelfunksie deur ander ower- 
heidsinstellings sal belemmer nie. Dit is so dat die publieke administrasie nie 
van die politieke omgewing losgemaak kan word nie, maar dit moet ook aan- 
vaar word dat elke leidinggewende amptenaar sy eie gevoeligheid besit en sy 
objektiewe mterpretasie in sy besondere werksituasie sal huldig (Thornhill,
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1982 : 145). Om binne die raamwerk van formele owerheidsfunksies gesonder 
owerheidsverhoudinge tussen instellings te handhaaf is geen geringe taak nie. 
Die byvoeging van die personeellid se dimensie as mens bemoeilik hierdie 
taak.

2.3.4.1 Taak van die amptenaar

Die owerheid is in die normale loop van sake met ’n indrukwekkende lys 
funksies belas. Om 'n enigsins redelike beeld te kan skep van die vereistes vir 
'n mannekragdiversiteit, en die verskeidenheid van verhoudinge tussen 
amptenare, word enkele funksies, soos aangehaal deur Thornhill en Hanekom 
(1979 : 1), hier aangedui : die bevordering van toerisme en sport; bosbou- 
aktiwiteite; dieresiektes, hul beheer en uitroeiing; posaflewering en telekom- 
munikasie; gesondheidsbeheer en -bevordering; skole, universiteite en ander 
opleidingsentra; wapentuigvervaardiging en verdediging van die Republiek, 
en vele ander. Die leidinggewende amptenaar moet ag slaan op die aktiwiteite 
in 'n verskeidenheid owerheidsinstellings wat betrekking het op of verwant is 
aan aktiwiteite in sy eie instelling, omdat daar, soos reeds onder die bespreking 
van organisering uitgewys is, ’n interafhanklikheid en interaksie tussen instel- 
lings bestaan. Dit is veral die leidinggewende amptenaar wat intens gemoeid is 
met hierdie twee verskynsels, alhoewel dit ook die hele amptenary in ’n meer- 
dere of mindere mate raak.

’n Ongelukkige kenmerk van owerheidsinstellings op byna alle owerheids- 
vlakke is die knaende gebrek aan ’n voldoende en goedopgeleide personeel- 
korps. ’n Rede hiervoor is dat die diensvoorwaardes in die privaatsektor tot 
betreklik onlangs aanlokliker was as die van die openbare dienste. Personeel 
wat opleiding van een of ander aard in owerheidsdiens opgedoen het is gevolg- 
lik gou weggelok na ander weivelde. Hierdie probleem is in ’n groot mate 
opgelos (De Klerk, 1984 : 83), nadat diensvoorwaardes vir amptenare in die 
openbare dienste aansienlik verbeter is.

Die tekort aan behoorlik opgeleide personeel het ook daartoe aanleiding gegee 
dat onderlinge wedywering tussen owerheidsinstellings plaasgevind het en dat 
personeel oor en weer weggelok is (Van der Berg, 1978 : 121) met nadelige 
gevolge en verswakte verhoudinge tussen instellings. Personeelwisseling 
tussen owerheidsinstellings moet egter as ’n werklikheid aanvaar word, en 
binne redelike perke kan dit selfs goed wees (Delport, 1978 : 130), aangesien 
dit verhoudinge tussen owerhede kan bevorder en onderlinge kennis van die 
werksaamhede van instellings kan verbeter.

Hierdie moontlike voordeel vir verhoudinge tussen owerheidsinstellings is 
reeds jare gelede deur die Amerikaanse federale regering ingesien. In 1971 is 
die Intergovernmental Personnel Act aangeneem om personeel wat in diens 
van die onderskeie state staan die geleentheid te bied om vir wisselende tyd- 
perke in die federale diens werksaam te wees, en om hulle in staat te stel om tyd
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deur te bring by ander state en plaaslike owerhede (Berkley, 1978 : 509). Presi- 
dent Johnson se Executive Assignment System het ’n dergelike doel voor oë 
gehad, naamlik om groter interne mobiliteit aan kundige personeel in die 
federale diens te verleen deur verskuiwings tussen departemente aan te moedig 
(Berkiey, 1978 : 510).

Benewens die invloed van wedywering op onderlinge verhoudinge tussen 
instellings, is daar enkele aspekte van die personeelfunksie wat ook in ’n 
mindere of meerdere mate verhoudinge beïnvloed. Eerstens is daar die feit dat 
opleidingsreëlings van owerheidsvlak tot owerheidsvlak verskil en dat daar 
selfs geen opleidingseenvormigheid tussen owerhede op dieselfde vlak 
(byvoorbeeld op die gebied van plaaslike bestuur) bestaan nie. Kwalifikasie- 
vereistes vir identiese poste in verskillende owerheidinstellings wissel aansien- 
lik. Tweedens is daar probleme voortvloeiende uit die ontstaan van personeel- 
verenigings en -institute op alle owerheidsvlakke, en die kwessie van pro- 
fessionalisme. Hierdie saak verdien besondere aandag.

2.3.4.2 Professionalisme en owerheidsverhoudinge

Personeelgroepe word in die owerheidsektor in ’n groot aantal personeel- 
verenigings georganiseer, en daar is bykans geen denkbare beroep in die 
owerheidsdiens wat nie ’n personeelvereniging of professionele instituut in een 
of ander vorm het nie. Om enkeie voorbeelde op te noem is daar ’n vereniging 
van staatsamptenare, van padwerkers, van munisipale werkers, en van 
munisipale vervoerwerkers (almal in wese vakbonde). Daar is institute van 
dorpsbeplanners, bou-inspekteurs, lisensiebeamptes, stadsklerke, munisipale 
tesouriers en rekenmeesters, brandweerbeamptes, verkeersbeamptes, 
munisipale siviele ingenieurs, munisipale elektrotegniese ingenieurs, stads- 
waardeerders en stadsbeplanners. Hierdie verenigings en institute behoort ’n 
groot rol te kan speel in die bevordering van verhoudinge tussen owerheids- 
instellings, maar behalwe vir ’n baie klein mate van direkte skakeling op 
horisontale owerheidsvlak, tussen individuele lede van verenigings, vind geen 
skakeling plaas nie. Die belangrikheid van professionele institute vir ampte- 
nare in die openbare dienste word nie betwyfel nie, want deur middel van 
byeenkomste en kongresse word die onderskeie vakgebiede van die lede 
bevorder. ’n Verwaarloosde aspek van die saak is egter ’n gebrek aan navorsing 
oor die rol wat die professionele amptenaar en sy professionele vereniging in 
die bevordering van verhoudinge tussen instellings kan en behoort te speel.

Op horisontale owerheidsvlak is die bevordering van verhoudinge tussen ower- 
heidsinstellings reeds deur middel van professionele verenigings ’n voldonge 
feit. Dit is trouens ’n aspek wat homself in verskeie opsigte in die praktyk mani- 
festeer. Die Instituut van Stadsklerke van Suidelike-Afrika se lidmaatskap 
strek oor bykans die hele munisipale hoofamptenarekorps in die Republiek en 
besprekings oor allerlei sake sal byvoorbeeld op gesamentlike byeenkomste
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gevoer word, vanwaar aanbevelings na die individuele plaaslike owerhede 
teruggevoer word vir inwerkingstelling of kennisname. Daar bestaan egter 
geen kontak tussen, byvoorbeeld, die Instituut van Stadsklerke op munisipale 
vlak, en die Vereniging van Staatsamptenare op sentrale owerheidsvlak nie. 
Elke vereniging en instituut bevorder slegs die belange van sy eie lede op sy eie 
owerheidsvlak en binne die raamwerk van sy eie vakgebied, ongeag die feit dat 
beleidsrigtings tussen die twee somtyds verwant aan mekaar kan wees, en dat 
'n besluit van die een vereniging ten opsigte van die owerheidsinstellings 
waarby dit belang sou hê ’n nadelige invloed kan hê op die ander vereniging ten 
opsigte van besondere owerheidsinstellings waarby laasgenoemde betrokke 
mag wees.

Die vraag is natuurlik ook in watter mate ’n professionele vereniging, of ’n lid 
daarvan, kritiese uitlatings sou kon maak teenoor die wetgewer of werkgewer 
ten opsigte van wetgewing of besluite wat die werksaamhede van daardie 
besondere professie raak. In welke mate sou ’n instituut van munisipale 
tesouriers kritiek kon Jewer teen beleidsvoorskrifte van die sentrale regering 
oor munisipale finansies indien die instituut nie met sodanige beleidsvoor- 
skrifte saamgaan nie, of selfs van mening is dat hulle nadelig is? Welke invloed, 
indien enige, sou sodanige kritiese opmerkings op onderlinge verhoudinge 
tussen die onderskeie tesourie-departemente op sentrale en munisipale vlak 
hê? Die vraag is of verhoudinge bevorder of benadeel sal word deur te kritiseer 
of deur te swyg. In laasgenoemde geval sou dit moontlik wees dat die lede -  en 
die publiek -  se vertroue in ’n besondere vereniging of instituut geskend kan 
word (Laffin, 1980 : 20).

'n Verdere vraagpunt oor die personeelfunksie se rol in owerheidsverhoudinge 
is die bestaan van die sogenaamde “technocratic politics”, wat uit die pro- 
fessionalisme voortspruit (Laffin, 1980 : 18). Hiervolgens word beleid in ’n 
groter wordende mate deur die professies geinisieër, geformuleer en in 
werking gestel, sonder die effektiewe deelname van die verkose verteen- 
woordigers van 'n besondere owerheidsinstelling. Hierdie gedragslyn word 
gevolg onder die voorwendsel dat die professionele amptenare die deskundiges 
is en dat die raadslede die leke is. Insgelyks is dit ook moontlik dat professies 
-  deur voor te gee dat hul deskundige kennis dit vereis, of dat dit doeltreffend- 
heid kan bevo rder-’n herverdeling van magte en bevoegdhede kan voorstaan, 
terwyl dit eerder gedoen word ter wille van die verhoging van die status van die 
besondere professie.

Ten spyte van bogenoemde vraagpunte, is dit egter voor die hand liggend dat 
die professionele institute ’n groot rol in die bevordering van owerheids- 
verhoudinge speel. Hierdie feit word in ’n mate van owerheidsweë erken, 
altans vir sover dit plaaslike owerheidsinstitute betref, deur die benoeming van 
lede van munisipale institute op rade waar verhoudingsaspekte ook pertinent 
ter sake is. Die Raad op die Koórdinering van Plaaslike Owerheidsaangeleent-
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hede is ‘n voorbeeld hiervan, met benoemde verteenwoordigers van onder 
andere die Instituut van Stadsklerke van Suidelike Afrika en die Instituut van 
Munisipale Tesouriers en Rekenmeesters.

’n Kernvraag wat reeds by geleentheid gevra is (Laffin, 1980 : 25), is of die 
owerheid altyd daarvan verseker kan wees dat ’n besondere professionele 
vereniging in die belang van die gemeenskap sal optree en nie in eiebelang nie. 
Dit is 'n moeilik beantwoordbare vraag, maar dit word aanvaar dat dit die 
owerheid se plig is om die bona fides van professionele institute te aanvaar, tot- 
dat die teendeel bewys word. Desgelyks moet daar aanvaar word dat pro- 
fessionele verenigings oor etiese reëls vir hul lede beskik en dat lede daardie 
reëls sal eerbiedig.

2.3.5 Werkprosedures en owerheidsverhoudinge

Met die ontwikkeling en uitbreiding van administrasie het die mens vir ’n groot 
aantal take vaste werkswyses ontwikkel om sodoende die take te vergemaklik, 
asook om die prosedures wat gevolg word by die verrigting van 'n taak te 
vereenvoudig. Dit is veral die geval met take wat repeterend is, want dit ver- 
seker dat 'n besondere stuk werk iedere keer op dieselfde manier verrig word. 
Die voordele hieraan verbonde is veral uitgewys deur F.W. Taylor in sy 
eksperimente gedurende die vorige eeu met die hantering en íaai van yster- 
gietblokke, waar ’n verandering in werkwyse daartoe gelei het dat werkers se 
werkverrigting verdriedubbel het (Cloete, 1972 : 157).

Gedetailleerde prosedures vir ’n groot aantal take is ’n integrerende deel van 
die werksaamhede in die openbare sektor (Hanekom & Thornhill, 1983 : 166), 
en ’n prosedurehandboek bestaande uit los velle (vir maklike hersiening en ver- 
vanging) is 'n bekende verskynsel in die kantore van talle owerheidsinstellings.

Afhangende van die belangrikheid of andersins daarvan dat ’n vaste prosedure 
vir die verrigting van ’n besondere taak gevolg moet word, kan prosedure- 
voorskrifte deur wetgewing neergelê word, of dit kan aan die diskresie van ’n 
owerheidsinstelling oorgelaat word om self prosedures neer te lê. In ander 
gevalle kan dit as belangrik beskou word dat ’n ondergeskikte owerheids- 
liggaam 'n bepaalde werkswyse moet volg ten opsigte van ’n besondere taak. In 
so ’n geval kan daar wetlike bepalings wees dat, indien ’n owerheidsinstelling 
sodanige taak wil verrig, dit slegs met goedkeuring van ’n hoër instelling mag 
geskied. ’n Voorbeeld hiervan is die wysiging van verordeninge deur ’n plaas- 
like owerheid. Verordeninge moet deur die Administrateur van ’n provinsie 
goedgekeur word, en hy verleen slegs sy goedkeuring nadat bewyse aan hom 
gelewer is dat ’n voorgeskrewe prosedure deur die plaaslike owerheid gevolg is. 
Cloete (1972 : 158 - 160) noem ’n hele aantal redes vir formele prosedure- 
bepaling. Wat egter veral van belang is is ’n stelling dat, omdat mense nie 
outomate is nie, oormatige eksaktheid by die neerlê van werkswyses die
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administratiewe proses kan laat verstar. Oormatige prosedurereëlings kan der- 
halwe ook versteurde verhoudinge tot gevolg hê, nie slegs tussen politieke 
ampsbekleders en amptenare nie, maar ook tussen amptenare en amptenare en 
tussen instellings en instellings.

Die verdeling van funksies en magte deur die sentrale owerheid vind plaas 
tussen owerheidstrukture wat geskep word. Dit is belangrik dat, waar daar ver- 
deling van magte plaasvind, voorsiening ook gemaak moet word vir effektiewe 
kontrole. Kontrole word ook uitgeofen deur die neerlê van prosedurevoor- 
skrifte deur middel van wetgewing of ander vorms van regulering. Pro- 
sedurevoorskrifte skep derhalwe ook verhoudinge. Hierdie aspek van prose- 
durereëling word duidelikheidshalwe aan die hand van die onderskeie 
magsverdelingsmetodes behandel, naamlik verdeling deur desentralisasie, 
deur devolusie, en deur delegering. Die konteks waarin hierdie drie begrippe 
gebruik word, word ook kortliks verduidelik.

2.3.5.1 Desentralisasie

In die gewone loop van sake in die publieke administrasie word die begrip 
desentralisasie aan ’n wye reeks ekonomiese, politieke en maatskaplike 
handelinge verbind en uiteengesit. Wat egter van belang is by hierdie 
bespreking is die gebruik van desentralisasie as ’n noodsaaklike middel om ’n 
bepaalde administratiewe doel te bereik, asook die proseduriële implikasies 
wat daaruit voortvloei, veral in die konteks van die verband daarvan met ver- 
houdinge wat geskep word.

Brian Smith (1980 : 138 - 141) identifiseer ’n aantal kontekse waarin die begrip 
desentralisasie toegepas word, wat ’n aanduiding gee van die uiteenlopendheid 
van die betekenisse wat daaraan geheg word. Enkele voorbeelde word hier 
genoem :

(a) Wanneer die sentrale owerheid 'n aantal ondergeskikte owerheids- 
instellings skep en funksies aan hulle toewys, word daar deur sommige 
mense van desentralisasie van funksies gepraat.

(b) Daar word ook na desentralisasie verwys wanneer daar ’n verdeling van 
inkomste- en ander bronne tussen hoër en laer owerheidsinstellings plaas- 
vind.

(c) Desentralisasie word gebruik om te verwys na die streeksverdeling van ’n 
enkele owerheidsfunksie, soos by die skepping van takkantore deur ’n 
staatsdepartement.

(d) Daar word van desentralisasie gepraat wanneer daar verwys word na die 
toekenning van magte aan besondere ondergeskikte owerheidsinstellings 
deur die sentrale owerheid.

(e) Voorts word daar na desentralisasie verwys by die toekenning van dis- 
kresionêre magte aan bepaalde politieke ampsdraers en amptenare deur 
die wetgewer.
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(f) Laastens word daar ook na desentralisasie verwys wanneer dit gaan oor die 
daarstelling van regulerende maatreëls ten opsigte van kapitaalbesteding 
deur verskillende owerheidsinstellings.

Dit is so dat na elkeen van die genoemde voorbeelde as desentralisasie verwys 
kan word, maar dit kan tot wanbegrip lei. Dit is byvoorbeeld nie raadsaam om 
na beide die skepping van takkantore (c hierbo), en die daarstelling van plaas- 
like owerhede (d hierbo), as desentralisasie te verwys nie.

In Suid-Afrikaanse geskrifte oor die Publieke Administrasie word desen- 
tralisasie verkieslik as begrip gebruik in die sin van desentralisasie van 
werksaamhede ter wille van die flinke lewering van ’n owerheidsdiens, d.w.s. 
deur die skepping van takkantore (Cloete, 1972 : 90). Die beste voorbeeld van 
desentralisasie in Suid-Afrika in hierdie besondere sin is die Departement van 
Pos- en Telekommunikasiewese, wat ’n noodsaaklike diens aan die gemeen- 
skap lewer deur die skepping van honderde takposkantore dwarsdeur die 
Republiek. Op die vlak van plaaslike bestuur sou die daarstelling van streeks- 
brandweerdienste ook binne die grense van ’n groot (geografies en in omvang) 
plaaslike owerheid, soos in die geval van Johannesburg en Kaapstad, as ’n 
goeie voorbeeld van desentralisasie dien.

Die skepping van geografies verdeelde takkantore om ’n besondere diens 
binne die bereik van die gemeenskap te bring, veronderstel nie dat elke tak 
altoos eenvormig aan die ander takke is nie, omdat daar wel tussen takke heel- 
wat veranderlikes kan bestaan. Daar is byvoorbeeld verskillende hierargiese 
vlakke in verskillende takkantore (afhangende van die omvang van die werk). 
Daar sal as gevolg daarvan ook verskille wees in die verantwoordelikhede en 
magtigings wat aan die onderskeie takke toegeken word. Hierdie verskille mag 
lei tot koórdineringsverskille, tot verskille in rapportering aan 'n streeks- 
beheerkantoor of ’n hoofkantoor, tot die moontlike probleem van konflik 
tussen spesialiste en generaliste, en tot verskille in frekwensie van personeel- 
verskuiwing (Smith, 1980 : 139). Vanselfsprekend moet daar dus, ter wille van 
effektiewe verhoudinge tussen die verskillende gedesentraliseerde instellings 
en die sentrale instelling, beheer- en koórdineringsmaatreëls wees, en sal 
formeel neergelegde werkswyses en prosedurevoorskrifte 'n baie belangrike 
rol speel.

Trouens, dit wil voorkom dat desentralisasie met voorgeskrewe prosedures 
moet gepaardgaan vir effektiewe doelverwesenliking. Deur eenvormige 
prosedures vir ’n groot aantal repeterende handelinge neer te lê word die taak 
van die sentrale instelling vir kontroledoeleindes baie vergemaklik. Wat 
egter ook belangrik is, is dat die eenvormigheid veral ’n verhoudingspatroon 
tussen die gemeenskap en die instelling skep, omdat ’n persoon wat miskien 
noodsaaklikerwys meer as een tak van die onderneming besoek, nie verward 
sal raak deur uiteenlopende prosedures nie.
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23.5.2 Dewolusie

Die woord desentralisasie word ook somtyds gebruik wanneer daar verwys 
word na die toekenning van magte aan bepaalde owerheidsinstellings deur die 
sentrale owerheid. Hierdie aksie moet egter duidelik van desentralisasie 
onderskei word. Die toekenning van magte, funksies en bevoegdhede aan 
owerheidsinstellings deur die sentrale owerheid is reeds in ’n vorige afdeling 
behandel (par. 2.3.3), en hierdie organisatoriese strukturering word geiden- 
tifiseer deur na dewolusie van magte te verwys. In Suid-Afrika word daar dus 
byvoorbeeld na dewolusie van magte verwys wanneer die sentrale owerheid 
magte aan provinsiale en plaaslike owerhede toeken.

Dit is vir ’n bepaalde owerheidsinstelling moeilik om, onder die hedendaagse 
omvattende aard en ineengestrengeldheid van die owerheidstaak, sy 
toegekende funksie in isolasie van ander owerheidsinstellings te verrig. Op een 
of ander wyse, en in een of ander stadium, sal ’n bepaalde owerheidsinstelling 
gebruik maak van een of ander van die middele wat deur 'n ander owerheids- 
instelling beheer word. Soos reeds voorheen gemeld bestaan daar dus ’n 
interafhanklikheid tussen owerheidsinstellings (vgl. 2.3.3).

Ten spyte van die omvattende dewolusie van magte aan groot getalle onder- 
geskikte owerheidsinstellings, bly die sentrale wetgewende gesag in ’n unitêre 
staatstruktuur, naamlik die parlement, tog uiteindelik aanspreeklik vir die 
doen en late van al die ondergeskikte instellings. Om hierdie rede gaan 
dewolusie van magte gewoonlik gepaard met uitgebreide formele voorskrifte, 
waarvan die neerlê van prosedures ’n belangrike deel vorm. Die neerlê van 
prosedures verseker dat ’n taak op ’n bepaalde voorgeskrewe wyse verrig moet 
word. en dit vorm ook 'n noodsaaklike hulpmiddel om begeerde verhoudinge 
te skep, soos die volgende voorbeelde sal uitwys.

Die Maraiskommissie wat in die vyftigerjare die stelsel van plaaslike bestuur in 
Transvaal ondersoek het, het onder andere met die belangrike aanbeveling 
gekom dat die stadsklerk van ’n plaaslike owerheid verhef moet word tot n 
posisie van hoof administratiewe en uitvoerende beampte (Marais, 1956 : 3). 
Die rede vir hierdie aanbeveling is soos volg gemotiveer : die pos van stadsklerk 
is ’n sleutelposisie in plaaslike bestuur en die bekleër speel nie slegs ’n groot en 
belangrike rol in die bevordering en behoud van interne verhoudinge binne die 
plaaslike owerheid nie. Sy verhoudingstaak lê veral ook buite die plaaslike 
owerheid, met ander owerheidsinstellings en buiteliggame. Alle moontlike 
stappe moet derhalwe geneem word om sover moontlik te verseker dat die 
beste aanstellings in die poste van stadsklerk gedoen word.

Die aanbeveling is deur die Transvaalse Provinsiale Raad aanvaar. Die aan- 
geleentheid is van sodanige belang geag, dat daar besluit is dat die provinsiale
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owerheid die finale besluit sou hê oor wie uiteindelik in ’n pos van stadsklerk 
aangestel sou word. Om hierdie rede bevat die ordonnansies op plaaslike bes- 
tuur in die provinsies onder andere uitgebreide prosedure-voorskrifte vir die 
aansteliing van stadsklerke. Hierdeur is vanselfsprekend ook ’n besondere 
gesagsverhouding tussen die provinsies en plaaslike owerhede geskep.

Omdat die effektiewe benutting van mannekrag belangrik is vir byvoorbeeld 
die bevordering van ekonomiese voorspoed, en omdat dit derhalwe ook nood- 
saaklik is dat verhoudinge tussen die sentrale owerheid en die privaatsektor in 
hierdie verband veral goed moet wees, is dit dan ook vanselfsprekend dat 
streng wetlike beheer oor nywerheidsonrus uitgeoefen word, en bevat die Wet 
op Mannekragvoorsiening prosedurevoorskrifte vir die ondersoek en besleg- 
ting van nywerheidgeskille.

Nie alle prosedurevoorskrifte wat daargestel is om owerheidsverhoudinge te 
bevorder, word egter in wetgewing vervat nie. Die onderskeie provinsiale 
owerhede maak gebruik van omsendbriewe om proseduriële verhoudingsas- 
pekte tussen die provinsies en plaaslike owerhede, asook tussen plaaslike 
owerhede onderling te reël. Dorpstigting betrek ’n groot aantal owerheids- 
instellings, naamlik staats- en provinsiale departemente, plaaslike owerhede 
onderling, kwasi-outonome owerheidsinstellings (byvoorbeeld die Elek- 
trisiteitsvoorsieningskommissie), asook private ontwikkelaars. Omvattende 
werkswysevoorskrifte word derhalwe by wyse van provinsiale omsendbriewe 
neergelê, waaraan plaaslike owerhede moet voldoen wanneer dorpstig- 
tingsaansoeke oorweeg word.

Dieselfde geld ten opsigte van die wysiging van verordeninge deur plaaslike 
owerhede, waar dit onder andere van plaaslike owerhede in Transvaal vereis 
word om die Direkteur van Hospitaaldienste te verwittig van verordeninge 
waardeur tariewe gewysig word. Daarna moet aan die Departement van Plaas- 
like Bestuur gesertifiseer word dat die betrokke prosedure wel gevolg is 
(Transvaal, 1984 : 11).

Prosedurevoorskrifte word by geleentheid ook op ’n ad /íoc-grondslag 
neergelê, soos wanneer ’n besondere funksie deur die wetgewer aan ’n ower- 
heidsinstelling gedewoleer is en ’n bepaalde ondersoek dienaangaande gedoen 
moet word. In so ’n geval sal die wetgewer se verteenwoordiger (’n minister, 
byvoorbeeld) kan gelas dat die ondergeskikte owerheidsinstelling die onder- 
soek op 'n bepaalde wyse moet doen.

Deur die neerlê van prosedurevoorskrifte in die geval van die dewolusie van 
magte, verseker die sentrale owerheid dat die verhoudinge tussen homself en 
ondergeskikte owerheidsinstellings geskep en in stand gehou sal word op ’n 
wyse wat deur die sentrale owerheid bepaal word.
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2.3.5.3 Delegering

Desentralisasie verteenwoordig die verspreiding van ’n bepaalde diens (soos 
posdienste) op 'n geografiese grondslag sodat die besondere diens geredelik 
beskikbaar is aan elke lid van die gemeenskap. Dewolusie, aan die ander kant, 
is uitgewys as die toewysing van funksies en bevoegdhede aan owerheids- 
instellings wat vir daardie doel deur die wetgewende gesag geskep is, omdat die 
sentrale owerheid nie al die werksaamhede wat deur 'n regering verrig moet 
word, alleen kan verrig nie.

As daar nou 'n onderskeid getref moet word tussen bogenoemde verskynsels 
en die verskynsel van delegering. kan gesê word dat, eerstens, in die geval van 
desentralisasie, daar 'n verdeling van 'n bepaalde taak (byvoorbeeld die 
lewering van posdienste) gemaak word, sodat ’n groter of kleiner aantal 
owerheidsinstellings elkeen dieselfde taak verrig maar binne afsonderlike 
streke of geografiese gebiede. Tweedens, in die geval van dewolusie, word 
daar, ten opsigte van die menigte funksies van die sentrale owerheid, ’n indel- 
ing van owerheidsfunksies gemaak onder ’n groot aantal geskepte owerheids- 
instellings, sodat elkeen ’n aantal funksies het om te verrig. In hierdie geval 
word ook van ’n geografiese indeling gebruik gemaak, hoewel dit nie nood- 
wendig die geval is nie. Plaaslike owerhede dwarsoor die land verrig in ’n groot 
mate ’n aantal identiese funksies, maar elken verrig dit slegs binne die grense 
van sy neergelegde regsgebied. ’n Instelling soos Evkom, daarenteen, verrig ’n 
enkele funksie, maar hy verrig dit landswyd.

Wat is delegering? Om te delegeer beteken om die uitvoering van ’n taak wat 
by ’n besondere instelling of by ’n politieke ampsbekleer of ’n amptenaar berus, 
aan 'n ander vir uitvoering toe te vertrou (Meyer, 1976 : 43). Die kern daarvan 
lê dus daarin dat ’n taak of funksie wat ingevolge dewolusie van magte wetlik 
aan ’n owerheidsinstelling of ’n politieke ampsdraer of amptenaar opgedra is, 
deur ’n verdere wetsbepaling aan ’n ander instelling of persoon gedelegeer kan 
word vir uitvoering namens die funksiehouer (Wiechers, 1973 : 53). Suid- 
frikaanse wetgewing bevat baie voorbeelde waar funksies van die sentrale 
owerheid aan ’n minister toegewys word, wat op sy beurt, ook met wets- 
magtiging, die uitvoering van die taak aan ’n departementshoof of adminis- 
trateur kan opdra (byvoorbeeld in die geval van onteieningswetgewing). Laas- 
genoemde verrig dan die taak namens die minister.

Plaaslike owerheidswetgewing in die onderskeie provinsies bevat ook be- 
palings dat ’n munisipale raad ’n komitee of amptenaar kan magtig om 
bepaalde take namens die raad te verrig. Delegering van magte gaan gewoonlik 
gepaard met uitgebreide maatreëls om te verseker dat ’n gedelegeerde be- 
voegdheid behoorlik deur die gedelegeerde uitgevoer word. In baie gevalle
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behels genoemde maatreëls die neerlê van vasgestelde prosedures, om 
sodoende die gesagsverhouding tussen die delegeerder en die gedelegeerde te 
orden. Prosedurevoorskrifte word veral ook neergelê waar die uitvoering van 
’n gedelegeerde bevoegdheid die verhoudinge tussen verskillende owerheid- 
sinstellings raak. Dit sal gebeur waar ’n delegering meervoudig is, byvoorbeeld 
delegering aan die vier administrateurs van die provinsies, of aan die 
stadsklerke van plaaslike owerhede. In daardie gevalle sal die wetgewer se voo- 
rskriftelike eise verhoed dat verhoudinge tussen provinsies of plaaslike 
owerhede vertroebel word deur ’n moontlike eiesoortige optrede deur elke 
persoon aan wie ’n identiese bevoegdheid gedelegeer is. Delegering van ’n 
bevoegdheid hou egter somtyds wel die uitoefening van diskresie in (Meyer, 
1976 : 43), met ander woorde, dit word aan die oordeel van die gedelegeerde 
oorgelaat om sy eie werkswyse vir die uitvoering van sy gedelegeerde taak te 
bepaal, mits hy die taak wat aan hom opgedra is behoorlik verrig. Die 
wetgewer kan dan ter wille van goeie verhoudinge tussen owerheidsinstellings 
sodanige diskresie orden deur die neerlê van 'n vasgestelde prosedure. In so ’n 
geval is die gedelegeerde natuurlik verplig om daardie prosedure in die uitvoer- 
ing van sy gedelegeerde plig te volg.

23.5 .4  Doelwitbegroting (PPBS)

Die bekende doelwitbegrotingstelsel (PPBS) bevat ’n inherente eienskap om 
verhoudinge tussen die sentrale owerheid en ander owerheidsinstellings op ’n 
besonder gereguleerde grondslag te plaas deur gebruik te maak van pro- 
sedurereëlings, en aandag word kortliks hieraan gegee.

Omdat die wetgewer altoos aanspreeklik bly teenoor die gemeenskap vir die 
behoorlike uitvoering van die globale owerheidstaak, is dit vanselfsprekend 
moeilik vir die wetgewer om sy vinger op die pols van elke owerheidsinstelling 
te hou om sorg te dra dat elke instelling sy toegekende funksie na wense uit- 
voer. Die aktiwiteite van elke individuele owerheidsinstelling lewer ’n bydrae 
tot die uiteindelike doel van die staat, naamlik die bevordering van die 
algemene welsyn van die gemeenskap, en gekoórdineerde optrede is dus in alle 
opsigte wenslik en noodsaaklik.

In sy poging om die welsyn van die Amerikaanse gemeenskap beter te kan 
bevorder, en om 'n hegte verhouding tussen owerheidsinstellings te skep ten 
spyte van die feit dat elkeen sy eie besondere taak gehad het om te verrig, het 
die federale regering van die VSA in 1965 die sogenaamde Planning-program- 
ming-budgeting System (PPBS) -  die doelwitbegrotingstelsel -  ingevoer. Hier- 
volgens word owerheidsdoelwitte tot in fyn besonderhede geïdentifiseer. 
Daarna word alternatiewe metodes vir die bereiking van elke doelwit onder- 
soek, en die metode wat die beste kostevoordeel ontleding aantoon word 
toegepas. Daar is aanvaar dat die bereiking van sub-doelwitte sou lei tot ’n 
beter bereiking van doelwitte, en dat dit op sy beurt die beter bereiking van
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hoofdoelwitte sou veroorsaak, en so aan totdat die totale effektiewe bereiking 
van alle sub-doelwitte, doelwitte en hoofdoelwitte gesamentlik sou kulmineer 
in die effektiewe bereiking van die uiteindelike doel van die staat, naamlik die 
reedsgenoemde bevordering van die welsyn van die gemeenskap.

PPBS het wereldwyd uitgekring en ook in die Republiek van Suid-Afrika 
posgevat. Die Franzsen-kommissie (Suid-Afrika, 1970) het die stelsel onder- 
soek en sterk aanbeveel dat dit in die Suid-Afrikaanse owerheidswese ingevoer 
word, veral by die sentrale en provinsiale owerheidsinstellings (par. 146 : 38). 
Die Franzsen-kommissie en die Suid-Afrikaanse regering het, deur die aan- 
vaarding van daardie aanbeveling, ’n groot stap vorentoe geneem ten opsigte 
van die bevordering van verhoudinge tussen die sentrale en provinsiale reger- 
ings.

Die Kommissie het egter ’n fundamentele oordeelsfout begaan deur nie aan te 
beveel dat die stelsel ook deur plaaslike owerhede toegepas word nie. Deur 
middel van die toepassing van die stelsel van PPBS in die algehele administrasie 
van die drie owerheidsvlakke, sou die sentrale owerheid, deur die neerlê van 
prosedurevoorskrifte ten opsigte van die bereiking van al die geïdentifiseerde 
doelwitte deur elke owerheidsinstelling, dit trouens moontlik gemaak het om 
'n aaneenskakeling van gesonde verhoudinge tussen alle owerheidsvlakke te 
bewerkstellig. Dit is veral onder die nuwe konstitusionele bedeling van fun- 
damentele belang. Die nuwe grondwetlike bedeling in Suid-Afrika stel groot 
eise aan die instandhouding van verhoudinge wat nou geskep is, aangesien die 
potensiaal vir konflik tussen verskillende owerheidsinstellings, met verskil- 
lende bevolkingsoriënterings en uiteenlopende kultuuragtergronde, 
toegeneem het. ’n Deurlopende doelwitbegrotingstelsel waarin al die 
owerheidsvlakke en -instellings ’n integrerende aandeel sal hê met die neerlê 
van omvattende voorskriftelike prosedures, sou ’n groot rol kan speel in die 
minimalisering -  of selfs vermydering -  van konfliksituasies. Miskien is die tyd 
geleë vir die instelling van hierdie stelsel deur geheel die owerheidsektor (vgl. 
Hattingh, 1973 : 202).

2.3.6 Mag, konflik en beheer

2.3.6.1 Politieke oppergesag

In ’n bepaalde gemeenskap kan daar slegs een sentrale bron van oppergesag 
bestaan. Hierdie oppergesag besit die mag om sy taak te bepaal, en om deur 
dewolusie, delegering en desentralisasie owerheidsinstellings te skep om 
behulpsaam te wees met die uitvoering van hierdie taak. Die politieke opper- 
gesag besit dus die mag om bevele te gee en om gehoorsaamheid af te dwing 
(Reynders, 1969 : 377).

Die politieke oppergesag (in die geval van Suid-Afrika, die Parlement) word 
daargestel deur die gemeenskap (die kiesers). Die Parlement is aanspreeklik
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teenoor die kiesers vir die behoorlike bevordering van die welsyn van die 
gemeenskap, deur die nakoming van die waardevoorkeure van daardie 
gemeenskap.

Die mag wat in die politieke oppergesag setel moet verklaar word na aanleiding 
van die vraag “mag om wat te doen?” Die klaarblyklike antwoord hierop is dat 
mag die vernaamste instrument verteenwoordig wat aan die wetgewer die reg 
verleen om voldoening aan sy opdragte af te dwing. Die vermoë om gesag uit 
te oefen, eerder as die besit van mag as sodanig, is van deurslaggewende belang 
(Schulz, 1961 : 7). Dit is derhalwe voor die hand liggend dat die magskonsepsie 
’n belangrike rol kan speel in owerheidsverhoudinge, afhangende van die voo- 
rneme en bereidwilligheid van die besitter daarvan om dit te gebruik, en van 
die wyse waarop hy dit gebruik.

Die politieke oppergesag moet ook uiteindelik verantwoording aan die 
gemeenskap doen vir die dade van al sy wetlik geskepte instellings. Die aan- 
name van wetlike of ander voorskrifte deur die politieke oppergesag beteken 
nie noodwendig dat uitvoering daarvan streng volgens die relevante besluite 
gegee word nie (Hanekom & Thornhill, 1983 : 176). Besluite, en selfs ook 
beleid, kan omseil of verander word deur misleiding, manipulasie, politieke 
leuens (Hattingh, 1983 : 38), en ook deur oorreding en dwang. Wetgewing en 
ander voorskrifte moet dus ook bepalings inhou wat sal verseker dat uitvoering 
van funksies volgens wetlike besluite sal geskied. Dit beteken dat die wetgewer 
beheer moet uitoefen oor die handelinge van owerheidsinstellings en 
owerheidspersone.

In die gewone loop van sake is beheer tweeledig, naamlik intern en ekstern. 
Ten opsigte van interne beheer is die kwessie van owerheidsverhoudinge na 
binne daarop ingestel om orde binne die administratiewe raamwerk van ’n 
instelling te verseker. Eksterne beheer, daarenteen, het ten doel die ordelike 
beheer van aangeleenthede wat instellings na buite en onderling beoefen, en in 
hierdie geval word beheermaatreëls normaalweg by wyse van wetlike voor- 
skrifte neergelê. Veral eksterne beheer speel derhalwe veral ’n belangrike rol 
in die reëling van owerheidsverhoudinge in die algemeen en is gewoonlik baie 
wyer in opset as interne beheer.

Die feit dat die wetgewer beheer oor ondergeskikte persone en instellings uit- 
voer, sodat hy in die algemeen verantwoording aan die kiesers kan doen, is baie 
belangrik om owerheidsverhoudinge te bevorder, maar daar is ook ’n aantal 
ander bekende fundamentele redes vir beheer met die doel om sinvolle 
owerheidsverhoudinge te verseker. Enkeles daarvan word kortliks behandel.

23.6 .2  Fiskale en finansiële beheer

Beheer word vir fiskale en monetêre redes toegepas. Die sentrale regering is 
verantwoordelik daarvoor dat die land ekonomies gesond sal staan, en dit sou
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onwenslik wees dat elke ondergeskikte owerheidsinstelling op 'n onbeheerde 
wyse onafhanklike optrede ten opsigte van finansiële aangeleenthede toepas. 
Die kapitale besteding van plaaslike owerhede word juis ingevolge die Deviese 
Beheerregulasies beheer om te verseker dat elke plaaslike owerheid ’n reg- 
matige deel van die beskikbare fondse op die kapitaalmark verkry en ook om 
sorg te dra dat plaaslike owerhede nie die kapitaalmark vir ander owerheids- 
instellings belemmer deur ’n oormatige aanvraag vir kapitaal nie. Sedert 1981 
word die begrotingsgroeikoers van plaaslike owerhede ook beheer vanweë die 
huidige strawwe ekonomiese klimaat in die Republiek. Die sentrale regering 
bou ook sy finansiële beheer verder uit deur 'n groot aantal valuta en ander 
finansiële maatreëls wat op die private sektor van toepassing is. Voorbeelde 
van hierdie beheervorme is ondermeer valutabeheer, invoer- en uitvoer- 
beheer, arbeidswetgewing, en wetgewing vir die beheer oor ongevalle, oor die 
benutting van mannekrag, ensomeer.

2.3.63 Beskerming van groepe

Beheer word deur die sentrale owerheid toegepas ter wille van die beskerming 
van bevolkingsgroepe in die Republiek. Bestaande wetgewing soos die Wet op 
Groepsgebiede. die Wet op Politieke Inmenging, en ook sommige bepalinge in 
die Ontugwet, is voorbeelde van beheer vir hierdie rede. Hoewel hierdie wette 
nie voorheen betrekking gehad het op owerheidsverhoudinge as sodanig nie, is 
hulle aspekte wat met die nuwe grondwetlike bedeling binne die partypolitieke 
arena beland het. Die drie Huise van die Parlement is nou intiem betrokke by 
hierdie saak en die kwessie van owerheidsverhoudinge is dan nou ook ter sake. 
Verder hou die nuwe bedeling die implikasie in dat uitvoerende instellings in ’n 
groter wordende mate in rasgemengde personeelsamestellings sal ontwikkel, 
’n feit wat reeds deur verskeie ministeriële verklarings bevestig is. Dit sou naief 
wees om te wil voorgee dat hierdie toestand nie potensiële konfliksituasies 
inhou nie, en hierdie verhoudingsprobleme sal deeglike beheermaatreëls 
vereis. Selfs die Verenigde State van Amerika, met sy ten volle rasgeinteg- 
reerde gemeenskap, vind dit nodig om verhoudinge binne die Amerikaanse 
federale uitvoerende instellings te beheer, soos wat die Equal Employment 
Opportunities Act, 1972, byvoorbeeld aandui (Rose & Chia, 1978 : 245).

23.6.4 Owerheidsdoelwitte

Beheer word deur die wetgewer ingestel teneinde te verseker dat gestelde 
owerheidsdoelwitte bereik sal word. Daar is reeds verduidelik dat die wet- 
gewer deur dewolusie van magte ’n groot aantal magte en funksies aan ’n wye 
reeks owerheidsinstellings, kwasi-owerheidsinstellings en uitvoerende 
instellings oordra, en dit is die plig van daardie instellings om hul funksie sinvol 
uit te voer. Sommige funksies wat deur sommige instellings uitgevoer word is 
verwant aan funksies wat deur ander instellings uitgevoer word, en in daardie 
gevalle sal die wetgewer besondere beheermaatreëls instel om te verseker dat
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die oorhoofse doelwit wel bereik word. ’n Goeie voorbeeld van hierdie vorm 
van beheer is die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977, (Wet 67 van 1977). Uit- 
voering van die bepalinge van hierdie wet is aan plaaslike owerhede opgedra. 
Die doel van hierdie wetgewing staan in ’n baie noue verwantskap met die doel 
van verdedigingswetgewing wat aan die Departement van Verdediging se sorg 
toevertrou is, naamlik landsveiligheid. Die beheerwetgewing op burgerlike 
beskerming is sodanig opgestel dat dit sorg vir sinvolle verhoudinge tussen 
plaaslike owerhede en die Departement van Verdediging enersyds, en vir die 
sinvolle handhawing van die land se veiligheid andersyds.

23.6.5 Nasionale prioriteite

Beheer word ook ingestel ter wille van nasionale prioriteite. Owerheidsinstel- 
lings wat deur die wetgewer geskep word om bepaalde toegekende funksies te 
verrig, ontwikkel deur die jare identiteite en karakters van hul eie. So ’n 
owerheidsinstelling ontwikkel ook mettertyd doelwitte van sy eie, en daardie 
doelwitte word nagestrewe langsaan die gestelde doelwitte wat deur die 
wetgewer aan hom toegesê is. Dit kan aanvaar word dat in baie gevalle daardie 
dinge wat ’n middel tot bereiking van die gestelde doel moet wees, uiteindelik 
doelstellings op sigself word, met die onvermydelike gevolg dat nasionale doel- 
witte en prioriteite op hierdie wyse “verwaarloos” mag word deur onderges- 
kikte owerhede. Om dit te vermy word toepaslike beheermaatreëls deur die 
wetgewer ingestel, sodat nasionale prioriteite voorkeur kan geniet. Die 
ondergeskikte owerheidsinstelling word nie deur hierdie beheermaatreëls ver- 
hoed om sy “eie” doelwitte na te strewe nie (mits hulle natuurlik nie onwettig 
is nie), maar die instelling word nogtans hierdeur beweeg om voorkeur te ver- 
leen aan dinge wat in nasionale belang prioriteitsaandag moet geniet.

23.6 .6  Koórdinasie

Beheer word ook ingestel om koórdinasie tussen owerheidsinstellings te ver- 
seker. Sonder effektiewe koórdinasie kan baie dinge in die owerheidsadminis- 
trasie verkeerd gaan. Daar kan oorvleueling van funksies plaasvind -  trouens, 
dit het reeds by geleentheid ook in Suid-Afrika plaasgevind. ’n Voorbeeld hier- 
van was die destydse Departement van Toerisme en die Toeristeburo. Dit is 
ook bekend dat die voormalige Departement van Inligting en die Departement 
van Buitelandse Sake enkele jare gelede in ’n besondere mate oorvleuel het 
met hul onderskeie oorsese aktiwiteite. Dit het dan ook in 1984 tot die afskaf- 
fing van die Departement van Inligting gelei, en die werksaamhede van hierdie 
Departement is deur die Departement van Buitelandse Sake oorgeneem.

Desgelyks kan ’n gebrek aan koórdinasie ook veroorsaak dat ’n bepaalde ower- 
heidsdoelwit geen aandag kry nie -  dat dit in die woorde van die ou spreek- 
woord tussen twee stoele kan deurval. Selfs te midde van doelbewuste pogings 
tot koórdinasie sal dit gevind word dat dinge verkeerd kan loop juis omdat dit
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'n omvattende en moeilike taak is om al die duisende owerheidsfunksies op so 
’n wyse te koórdineer dat elke funksie die nodige aandag kry, ongeag die vlak 
of stand van die instelling wat daardie funksie moet verrig. Uit die aard van die 
saak kan daar ook omseiling, dwarsboming en verontagsaming van koór- 
dinasiepogings voorkom. Daarom is dit voor die hand liggend dat beheermaat- 
reëls 'n belangrike rol vervul in die koórdinasie van werksaamhede van ower- 
heidsinstellings en in die opbou van goeie verhoudinge tussen instellings.

2.3.6.7 Konflikpotensiaal

Laastens is daar nog ’n belangrike rede vir beheer, naamlik vir die vermydering 
en beslegting van konflik. Dit is opvallend dat omskrywings van konflik 
gewoonlik 'n negatiewe betekenis daaraan heg, en tog is dit nie altyd waar nie. 
Konflik is niks anders as ’n doelbewuste opponerende gedragsuiting tussen ver- 
skillende partye nie (Buntz & Radin, 1983 : 404 - 410. Hierdie bespreking van 
konflik leun swaar op hierdie besondere artikel.) Buntz en Radin verklaar dit 
as hul mening dat konflik tussen owerheidsinstellings, owerheidspersone en 
uitvoerende instellings onstaan vanweë ’n strukturele toestand (nasionale doel- 
witte teenoor plaaslike doelwitte), ’n prosesgebeurtenis (politieke verander- 
ing), omgewingsgebeure of omgewingstoestande.

Die vooropgesette doel met konflik is voor die hand liggend. Partye (’n gerief- 
like versamelnaam vir owerheidsinstellings en owerheidspersone) bereik ’n 
toestand van konflik in hul pogings om hul relatiewe posisies te verander (ver- 
beter) ten opsigte van ’n wedersyds begeerde bron -  mag, geld, tyd, posisie -  
en in die poging om hierdie verandering (verbetering) blywend te maak.

Konflik kan gevolge hê met verreikende implikasies. Die gevolge kan 
funksioneel of disfunksioneel wees vir een of al die partye, dit kan ’n wysiging 
in magsverhoudinge teweegbring wat goed of sleg kan wees, afhangende van 
hoe die saak benader word, maar bowenal kan konflik verreikende gevolge van 
allerlei aard hê, veral ten opsigte van interverhoudinge. Dit is om laasge- 
noemde rede dat daar geskikte beheermaatreëls moet wees om konfliksituasies 
te kan hanteer, sodat daar ’n minimum van negatiewe gevolge uit konflik sal 
voortvloei.

* *

Die redes vir beheermaatreëls wat in die vorige aantal paragrawe aangehaal is, 
lê in die besonder klem op die feit dat die beheermaatreëls ekstern van aard en 
fundamenteel noodsaaklik vir die bevordering van owerheidsverhoudinge in 
die algemeen is (vgl. Hoofstuk 4). Op ’n veel kleiner skaal is dit natuurlik ook 
moontlik om hierdie beheervorme vir identiese redes binne ’n enkele 
owerheidsinstelling tussen die interne uitvoerende instellings te identifiseer en 
toe te pas.


