
HOOFSTUK DRIE

Etiese en moraliteitsnorme 
in owerheidsverhoudinge

3.1 BELANGRIKHEID VAN NORME

In die vorige hoofstuk is aandag geskenk aan die administratiewe proses en aan 
die manifestering van die generiese administratiewe funksies binne die konteks 
van owerheidsverhoudinge. Uit daardie besprekings het ’n besondere aspek 
uitgekristalliseer, naamlik dat, hoewel owerheidsverhoudinge tot dusver 
altoos vanuit ’n regsinstitusionele raamwerk behandel is, en hierdie benadering 
tewens baie balangrik en ook fundamenteel is, die ontleding en studie van 
owerheidsverhoudinge aangevul moet word deur ondersoeke in ander 
bepaalde en deurslaggewende rigtings. Hierdie rigtings het veral te doen met 
die prosesse van interaksie tussen verskillende owerheidseenhede. Die aan- 
geleentheid is van kernbelang vir die voortgesette en sinvolle studie van 
owerheidsverhoudinge, en word veral in Hoofstuk 4 behandel. Wat in hierdie 
stadium belangrik is, is dat, wanneer oorwegings buite regsinstitusionele oor- 
wegings in owerheidsverhoudinge ter sake is, die mens, as politieke amps- 
bekleer of as amptenaar wat verantwoordelik is vir uitvoering van opdragte en 
besluite van die wetgewer, ook in die gedrang kom, en waar mense betrokke is, 
is menslike optrede en menslike gedrag vanselfsprekend ook ter sake.

In die publieke administrasie het daar deur die jare ’n aantal normatiewe ver- 
eistes ontwikkel wat geldend is vir byna alle omstandighede binne die adminis- 
tratiewe proses. Vanselfsprekend het hierdie norme met verloop van tyd 
gedaanteverwisselings en aanpassings ondergaan wat uiteindelik uitgekristalli- 
seer het in ’n aantal basies identifiseerbare etiese of morele riglyne. Die toepas- 
sing en nakoming van hierdie riglyne is veral van groot belang vir die daarstel- 
ling en instandhouding van doelmatige owerheidsverhoudinge. Owerheids- 
instellings word deur die wetgewer geskep, maar die interpretasie en inwerk- 
ingstelling van wetgewing word oorgelaat aan aangestelde en verkose open- 
bare funksionarisse (Hanekom & ThornhiII, 1983 : 57). Hierdie persone se
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etiese en morele optredes speel ’n deurslaggewende rol in 
owerheidsverhoudinge -  dit is trouens reeds algemeen erken dat van die mees 
kritiese aspekte van regering uiteindelik slaag of faal op grond van morele 
keuses (Stillman, 1980 : 429). Miskien lê daar ’n groot waarheid in ’n stelling 
van Chester Barnard opgesluit dat suksesvolle administrasie se sukses juis lê in 
die oplossing van die verskillende etiese vereistes van regering, omdat die 
meeste belangrike openbare vraagstukke ’n hoë etiese inhoud bevat (Barnard, 
1938 : 272).

Daar lê vanselfsprekend 'n probleem opgesluit in die vertolking van wat etiese 
of onetiese gedrag kan wees. Uit die geskrifte van Machiavelli kan byvoorbeeld 
die afleiding gemaak word dat ’n slegte daad of besluit (soos korrupsie of 
leuens) nogtans moreel regverdig sou kan word indien dit in belang van die 
gemeenskap geneem is (Hattingh, 1983 : 41). Dit lei tot die gevolgtrekking dat 
etiese optrede die gevolg is van ’n keuse tussen alternatiewe oorwegings, sê, ’n 
keuse tussen openbare belang, institusionele belang of eiebelang.

Etiese of gedragsreëls kom algemeen in owerheidsinstellings voor en dek sake 
soos laat aanmelding van diens, misbruik van siekteverlofvoordele en der- 
gelike onreëlmatige praktyke. Hoewel hierdie etiese reëls (of gedragskodes) 
nie as van minder belang beskou word nie, is hulle nie in die makrosin van fun- 
damentele noodsaaklikheid nie, en geen verdere aandag word aan hierdie 
aspek gegee nie. Die norme wat hier aandag geniet is wel van fundamentele 
belang vir die publieke administrasie, en veral ook vir die studie van 
owerheidsverhoudinge. Hierdie betrokke vereistes is welbekend aan studente 
in die Publieke Administrasie.

3.2 EERBIEDIGING VAN DIE POLITIEKE OPPERGESAG
Politieke en wetlike gesag berus in ’n land se hoogste verkose wetgewende 
liggaam, wat sy taak verrigin opdrag van die kiesers aan wie hy verantwoording 
verskuldig is. In ’n land met ’n unitêre staatsvorm is die parlement die 
hoogste owerheidsgesag. Alle ander owerheidsliggame ontleen hul magte aan 
die parlement en is in alle opsigte ondergeskik aan die heerskappy van die 
parlement.

Die parlement, deur ’n proses van dewolusie van magte (soos in die vorige 
hoofstuk uiteengesit), skep ondergeskikte owerheidsliggame en verleen aan 
hulle besondere magte om die funksies wat aan hulle opgedra word doelmatig 
uit te voer. Dit beteken dat elke ondergeskikte owerheidsinstelling ook in sy 
eie gesagsfeer met besluitnemingsmagte beklee is, en binne die perke van 
daardie magte die politieke oppergesag binne sy regsgebied en/of regsbevoegd- 
heid verteenwoordig. ’n Plaaslike owerheid is dus die politieke oppergesag 
binne sy regsgebied, terwyl selfs kwasi-owerheidsinstellings (bv. Evkom) die 
politieke oppergesag binne hul onderskeie regsbevoegdhede en bedryfsfere 
verteenwoordig.
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In die uitvoering van sy taak as die opperste gesag sal die parlement na goed- 
dunke funksies aan die instellings wat deur hom geskep is opdra, en dan, soos 
in die vorige hoofstuk verduidelik is, gesag oor hierdie instellings uitoefen 
binne die raamwerk van die administratiewe proses. Nadat die benodigde 
instellings deur die wetgewer se beleidsbepalings- en besluitnemingsaksie 
geskep is, sal insgelyks sodanige magte en pligte oorgedra word as wat die 
instellings nodig mag hê vir die nakoming van hul onderskeie funksies. Die 
wetgewer sal ook verseker dat die nodige bronne of fondse beskikbaar gestel 
word wat benodig word deur die ondergeskikte instellings. Desgelyks sal die 
nodige fasiliteite daargestel word vir die owerheidsinstellings om personeel te 
bekom, noodsaaklike proseduriële reëlings sal waar nodig ingestel word, en 
bowenal sal voorsiening gemaak word vir die nodige beheermaatreëls om te 
verseker dat die ondergeskikte owerheidsliggame hul opgeleide take behoorlik 
uitvoer ingevolge die opdrag van die wetgewer.

3.2.1 Gesagsvertoon

In die uitvoering van sy taak soos hierbo uiteengesit, naamlik die skepping van 
ondergeskikte owerheidsliggame en die toekenning van alle fasiliteite om hier- 
die liggame in staat te stel om behoorlik te funksioneer, vertoon die wetgewer 
inderdaad sy wetlike en politieke gesag oor dit wat deur hom geskep is. Dit 
impliseer dat die wetgewer, soos in die geval van sy skeppingsmag, ook die ver- 
nietigingsmag besit. Met ander woorde, die wetgewer beskik ook oor die mag 
om enige van sy besluite te wysig of te herroep en daardeur die opset van 
owerheidsliggame te verander of om hulle te ontbind.

Vir behoorlike owerheidskepping is een belangrike saak duidelik, naamlik dat, 
voortvloeiende uit die skepping van die omvattende owerheidstruktuur om die 
taak van die staat te volvoer, dit ’« onontbeerlike etiese vereiste is dat die wet- 
gewer vir alle praktiese en wetlike doeleindes deur die betrokkenes aanvaar en 
erken moet word as die politieke oppergesag, met die magte en bevoegdhede 
soos aangedui. Indien dit nie gedoen word nie, kan ordelike regering nie ver- 
seker word nie. Inderdaad, deur die eerbiediging van die politieke oppergesag 
word daar ook terselfdertyd die bona fides van die wetgewer aanvaar, met 
ander woorde, dit word aanvaar dat, wat die wetgewer ookal doen, dit slegs 
gedoen word om die doel van die staat te verwesenlik, naamlik die 
reedsgenoemde bevordering van die welsyn van die gemeenskap.

Wat hou hierdie etiese vereiste vir die eerbiediging van die politieke gesag in vir 
die ordening van owerheidsverhoudinge? In die eerste plek sal dit vir elke 
politieke ampsbekleder en amptenaar, en vir elke owerheidsinstelling (vir 
sover sodanige owerheidsinstelling ’n regspersoonlikheid het) duidelik wees, 
en moet dit trouens so aanvaar word, dat alle bvevoegdhede waaroor hulle 
beskik aan die politieke oppergesag ontleen word, en dat hulle geen bevoegd- 
hede vir hulself kan skep indien dit nie die politieke oppergesag se magtiging 
wegdra nie.
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In die tweede plek dui die eerbiediging van die politieke oppergesag 'n weder- 
sydse verhoudingsverbintenis van aile owerheidsinstellings met mekaar aan, 
sodat die gesamentlike geïntegreerde pogings van alle owerheidsinstellings 
derhalwe nodig is om die politieke oppergesag in staat te stel om sy 
gemeenskapsdoelwitte te bereik.

3.2.2 Bedinging

In die vorige hoofstuk is ’n stelling van Schulz aangehaal, naamlik dat die 
magseienskap eerder gaan oor die vermoë om gesag uit te oefen en nie soseer 
oor die gedurige uitoefening daarvan nie. Dit laat aan die ondergeskikte 
owerheidsliggame verskeie alternatiewe optredes, naamlik slaafse nakoming, 
vermyding, omseiling, ontwyking en selfs verontagsaming van opdragte van 
die politieke oppergesag, aan wie dit dan oorgelaat word om, volgens sy dis- 
kresie, gebruik te maak van sy magsposisie om spesifieke nakoming te versoek 
of af te dwing. Dit kom daarop neer dat owerheidsinstellings inderdaad in baie 
gevalle, veral waar spesifieke nakoming van ’n opdrag nie summier afgedwing 
word nie, in ’n soort bedingingsposisie teenoor die wetgewer staan. Uit die aard 
van die saak speel politieke ampsbekleërs en amptenare ’n groot rol in die 
bedingingsproses, en kan daar tewens gepraat word van ’n vorm van “inter- 
owerheidsdiplomasie” (Rhodes, 1981 : 82). Die feit dat daar ’n bedingings- 
proses in die owerheidswese bestaan beteken ook dat daar nie ’n volslae een- 
vormigheid van handelswyse tussen enerse owerheidsinstellings sal wees nie. 
In die plaaslike owerheidswese, waar byna 600 plaaslike owerhede in die 
Republiek (Browne, 1980) ten opsigte van ’n groot aantal funksies aan bykans 
eenvormige wetgewing onderworpe is, word ’n verskeidenheid wyses van uit- 
voering van die opdragte van die politieke oppergesag teëgekom. Die redes 
hiervoor is dat plaaslike owerhede in grootte verskil, onderworpe is aan ver- 
skillende omgewingsfaktore, eie plaaslike prioriteite besit, en natuurlik hul eie 
personeel het. Hierdie is almal faktore wat ’n aansienlike rol te vervul het in die 
wyse waarop voordele vir die onderskeie plaaslike owerhede beding sal word. 
(Par. 4.4.3.3 behandel ’n belangrike teorie in hierdie verband.) Die faktore sal 
derhalwe ook hul plek hê in die daarstelling van verhoudinge van uiteen- 
lopende aard en van wisselende intensiteit (kyk par. 4.5), en bowenal sal die 
genoemde faktore ’n aansieniike invloed uitoefen op die wyse waarop die norm 
van eerbiediging van die politieke oppergesag deur verskillende owerheids- 
instellings toegepas sal word. Met die voorbehoud dat aangeleenthede wat 
ultra vires die bevoegdhede van plaaslike owerhede is, in iedere geval nie 
bedingbaar is nie, omdat ’n plaaslike owerheid hom in die geval van so ’n 
handeling aan onwettige optrede skuldig sou maak, kan handelinge van plaas- 
like owerhede nie summier as oneties of as teenstrydig met die eerbiediging van 
die politieke oppergesag beskou word as hul nie, as gevolg van bedingingshoe- 
danighede, op eenvormige wyses konformeer ten opsigte van ’n bepaalde 
aktiwiteit nie.
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Die maatstaaf om te bepaal of die politieke oppergesag in ’n bepaalde gevai 
eerbiedig word, moet dus nie soseer gesoek word in ’n slaafse, identiese en een- 
vormige wyse van nakoming van die formele voorskrifte van die politieke 
oppergesag nie, hoewel dit soms ’n gebiedende vereiste in ’n wet kan wees. 
Daar moet eerder gekyk word na die gees waarin die eerbiediging van die 
politieke oppergesag nagekom word, want op daardie wyse word voorsiening 
ook gemaak vir verhoudingsverskille tussen owerheidsinstellings en die sen- 
trale owerheid.

3.3 PUBLIEKE AANSPREEKLIKHEID

In Hoofstuk 1 is gewys op die wyse waarop die owerheid as assosiasievorm sy 
beslag gekry het, en op die feit dat die owerheid en die gemeenskap ’n ooreen- 
koms aangaan waarvolgens die owerheid ooreenkomstig die algemene wils- 
uiting van die gemeenskap regeer. Die ontstaan van die stelsel van verteen- 
woordigende regering is ook verduidelik, en daar is gewys op die onverbid- 
delike vereiste dat die verkose owerheid in alle opsigte teenoor die 
gemeenskap verantwoording verskuldig sou wees vir die wyse waarop die 
regeerfunksie behartig sou word. Dit is dan ook die betekenis van publieke 
aanspreeklikheid. Hierdie vereiste het deur die jare ’n gedaanteverwisseling 
ondergaan na gelang ’n groot aantal regeringsvorms ontwerp, toegepas, 
gewysig en vervorm is totdat dit aan die eise van ’n bepaalde gemeenskap vol- 
doen het. Die norm van publieke aanspreeklikheid het daardeur ’n aantal ver- 
skillende betekenisse verkry -  of, beter gestel, daar het ’n hele aantal variante 
van die norm ontstaan, wat wissel van volslae verontagsaming van verantwoor- 
dingdoening aan die gemeenskap tot by ’n algehele oorverdemokratisering 
daarvan.

In kommunistiese/sosialistiese regeringsvorme is diktatorskap aan die orde, en 
die gemeenskap het gewoonlik weinig seggenskap oor die besluite en doen en 
late van die heerser. Daar word somtyds vir die skyn van verantwoording- 
doening verkiesings vir, byvoorbeeld, ’n president gehou, maar gewoonlik is 
daar slegs een kandidaat, terwyl ’n stelsel van dwang somtyds toegepas word 
om te verseker dat die kandidaat ’n maksimum getal stemme op hom verenig.

Tot enkele jare gelede was daar aan die ander kant ’n besonder demokratiese 
begrotingsprosedure in die Oranje Vrystaat van toepassing, waarvolgens ’n 
dorp of stad se jaarlikse begroting van die verkose raad eers aan ’n vergadering 
van inwoners van die betrokke gebied vir oorweging voorgelê is.

Die norm van publieke aanspreeklikheid wat in hierdie afdeling bespreek word 
is dit wat in ’n demokratiese staat (soos Suid-Afrika) geld, waar ’n stelsel van 
verteenwoordigende regering bestaan en waar verkiesings op ’n gereëlde vas- 
gestelde basis plaasvind of behoort plaas te vind.
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3.3.1 Gemeenskap en waardes

'n Begrip van die betekenis van waardes is nodig voordat aandag gegee kan 
word aan die nakoming van publieke aanspreeklikheid, omdat die twee ver- 
skynsels in die publieke administrasie onlosmaaklik aan mekaar verbind is, en 
omdat die kwessie van waardes ook ’n besondere rol in owerheidsverhoudinge 
speel.

Wat is waardes? Volgens McMurry (1966 : 315 - 316) is waardes daardie dinge 
wat bepaal wat ’n persoon as reg, goed, mooi en eties beskou; wat standaarde 
en norme verskaf waarvolgens ’n persoon sy daaglikse gedrag kan instel sodat 
wat hy ookal doen en sê aanvaarbaar sal wees in die oë van sy medemens; wat 
sy benaderings tot belangrike aangeleenthede bepaal -  polities, ekonomies en 
sosiologies; en wat aan hom ’n byna onbeperkte aantal en verskeidenheid 
morele beginsels verskaf wat hy kan aanwend om sy handelinge en veral sy 
denke en besluite te rasionaliseer en te regverdig.

Waardes verteenwoordig ’n persoonlike oordeel oor verskynsels of gebeure, 
en omdat individue van mekaar verskil, sal alle individue vanselfsprekend nie 
dieselfde waardeoordele openbaar nie (Hanekom, 1977 : 10).

Binne enige bepaalde gemeenskap word dit ondervind dat, veral ten opsigte 
van waardes wat van algemene belang vir die gemeenskap as sodanig is, die 
waardevoorkeure van individue in baie gevalle ooreenstem, in so ’n mate dat 
groepvorming binne die raamwerk van besondere waardes voorkom. Af- 
hangende van die omvang van die enerse benaderings tot bepaalde waardes, 
word sodanige waardes as gemeenskapswaardes geïdentifiseer.

Die kwessie van gemeenskapswaardes is dan ook van pertinente belang in die 
politiek (ook die partypolitiek, alhoewel nie noodwendig nie). Easton (Adlem 
& Du Pisani, 1982 : 65) sê dat politiek daardie interaksies verteenwoordig 
waardeur waardes gesaghebbend vir ’n samelewing toegewys word. Hierin 
speel die partypolitiek uit die aard van die saak ’n belangrike rol, en mani- 
festeer dit reeds in die verkiesings vir politieke verteenwoordigers.

3.3.2 Gemeenskapswaardes en verkiesings

Reeds ’n geruime tyd voordat ’n verkiesing van verteenwoordigers vir ’n wet- 
gewende liggaam (hetsy sentraal, provinsiaal of plaaslik) plaasvind, begin 
bepaalde persone en liggame (aspirantkandidate, party-organiseerders, 
politieke partye) aandag gee aan die wye reeks gemeenskapswaardes wat in ’n 
gemeenskap voorkom. Politieke partye identifiseer en formuleer hierdie 
gemeenskapswaardes tot aanvaarbare, verstaanbare wense en begeertes van 
die kiesers en reflekteer hierdie waardekeuses in die onderskeie politieke 
manifeste. Daarna is dit die taak van die aangewese kandidate van die onder- 
skeie politieke partye om na die kiesers te gaan en hulle te oortuig dat die 
waardes wat deur elkeen van hulle voorgestaan word, die werklike
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waardevoorkeure van die gemeenskap verteenwoordig, en dat die kiesers om 
daardie redes hierdie of die ander kandidaat moet steun. Op verkiesingsdag 
oefen die kieser sy keuse uit en steun hy die kandidaat wat na sy mening sy 
besondere waardevoorkeure verteenwoordig.

Maar die kieser doen op verkiesingsdag iets meer fundamenteels as net om sy 
stem op die kandidaat van sy keuse uit te bring. Hy sit die proses van verteen- 
woordigende regering aan die gang waarvolgens hy inderdaad aan die kan- 
didaat van sy keuse opdrag gee om -  indien hy verkies word -  sorg te dra dat sy 
waardevoorkeure uitgevoer word (mits die kandidaat ’n lid is van die party wat 
die meerderheid setels in die verkiesing behaal). Die implikasie hiervan is dat 
die kieser deur sy opdraggewing ook te kenne gee dat hy inderdaad die mag aan 
die wetgewer verleen om namens hom op te tree, en dat hy dus verantwoording 
aan homself deur die gekose liggaam opeis vir die wetgewer se doen en late. 
Die wetgewer is derhalwe aanspreeklik teenoor die kieser vir sy dade, en hy is 
verplig om die mandaat wat hy van die kieser verkry het uit te voer. Omdat die 
wetgewer egter die belange van die gemeenskap moet bevorder en nie slegs die 
belange van die kiesers wat vir die meerderheidsparty gestem het nie, is die 
wetgewer inderdaad aanspreeklikheid verskuldig teenoor die gemeenskap, en 
moet sy optrede as wetgewer altoos in die belang van die gemeenskap wees. 
Hierdie aanspreeklikheidsverhouding tussen owerheid en gemeenskap moet 
uit die aard van die saak op een of ander grondslag berus, en dit vind gestalte 
in die konstitusie. Konstitusionalisme is reeds in Hoofstuk 1 behandel, en hier 
volg slegs enkele verdere aspekte om die rol van konstitusies in owerheids- 
verhoudinge te beklemtoon.

3.3.3 Konstitusies en owerheidsverhoudinge

Die owerheid word met mag beklee om waardes gesaghebbend namens die 
gemeenskap toe te deel, en die voorskrifte in hierdie verband word normaal- 
weg in ’n grondwet of konstitusie uiteengesit. Die konstitusie dien dan as raam- 
werk waarbinne die owerheid moet optree. Soos reeds aangedui sal die 
konstitusie voorafgegaan word deur die politieke proses (’n verkiesing, 
byvoorbeeld) waardeur waardevoorkeure, behoeftes, wense en begeertes van 
die gemeenskap oor die aard, omvang en inhoud van die funksies van die 
owerheid en die benodigde strukture en verhoudinge, gestalte vind. Sodanige 
begeertes, wense en behoeftes waaroor die grootste instemming van die 
gemeenskap verkry word, word dan in die grondwet uiteengesit. Daardie 
owerheidsfunksies wat in die konstitusie weergegee word, verteenwoordig dus 
in werklikheid voorgestelde aksies en optrede deur die owerheid waardeur die 
waardes en behoeftes van die gemeenskap bevredig sal word.

Wat veral ook van belang is, is die feit dat die konstitusie direk betrekking het 
op ’n verskeidenheid verhoudingsituasies, wat ’n noue verband inhou met die 
norm van publieke aanspreeklikheid.
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Konstitusies verwys eerstens na verhoudinge tussen die gemeenskap en die 
owerheid, en juis die verhoudinge wat deur middel van die politieke proses 
ontstaan, soos aangedui is. Konstitusies dui in die tweede plek ook op ver- 
houdinge tusen owerheidsinstellings -  naamiik in die geval van die owerheid- 
sinstellings wat in die konstitusie geskep word, en derdens dui die konstitusie 
ook die verhoudinge binne ’n bepaalde owerheid aan.

Genoemde drie verhoudingskategorieë is van 'n aansienlike omvang en word 
breedvoeriger in Hoofstuk 4 behandel. Dit word hier aangehaal om aan te dui 
dat daar ’n baie belangrike en wyduiteenlopende reeks verhoudingsituasies in 
die owerheidswese bestaan, dat hierdie verhoudinge normaalweg formeel in 
die konstitusie vasgelê word, en dat die owerheid oor die hantering van hierdie 
verhoudinge aan die gemeenskap rekenskap moet gee.

Aandag word vervolgens gegee aan die invloed van die sogenaamde “outo- 
nomie” van ondergeskikte owerheidsinstellings op publieke aanspreeklikheid.

3.3.4 Outonomie

Die onderliggende beginsel wat in die Suid-Afrikaanse Grondwet vervat is, is 
dat die sentrale owerheid magte aan ondergeskikte owerheidsinstellings 
toeken, en dat hierdie instellings binne hul onderskeie gesagsfere outonoom 
funksioneer.

Die woord outonomie is ’n woord wat allerhande onafhanklikheidskonsepsies 
vir ondergeskikte owerheidsinstellings optower, as sou dit aan hulle die 
bevoegdheid verleen om as losstaande owerhede hul eie paadjie te volg en hul 
eie heil uit te werk. In werklikheid is daar geen absolute outonomie in die 
Rebubliek of in enige land met ’n unitêre staatsvorm nie. Afgesien van die 
reedsgenoemde erkenning van die oppergesag van die Parlement, is daar binne 
die raamwerk van parlementêre wetgewing soveel beperkende, afdwingende 
en gebiedende maatreëls wat op ondergeskikte owerheidsinstellings van 
toepassing is, dat daar wesenlike probleme ondervind word met aansprake op 
outonomie van, byvoorbeeld, plaaslike owerhede in die Republiek aan die een 
kant en gedurige versoeke vir “groter” outonomie aan die ander kant 
(Hattingh, 1984 : 46). Die verlening van volle outonomie is net nie denkbaar in 
’n unitêre staat nie. Outonomie kan slegs relatief wees.

Die dewolusie van magte deur die sentrale owerheid aan ondergeskikte 
owerheidsliggame (en hul relatiewe outonomie) het egter, binne die raamwerk 
van die uiteindelike en finale aanspreeklikheid van die owerheid (die Parle- 
ment) teenoor die gemeenskap, nogtans ’n breër dimensie aan aanspreek- 
likheid verleen. Ellis (1984 : 181) stel dit dat publieke aanspreeklikheid inder- 
daad deur almal wat gesag uitoefen aanvaar moet word, naamlik deur die 
Parlement, deur elke staatsdepartement en deur enige openbare instelling. 
Hierdie konsepsie verbreed ook uiteraard die omvang en die belangrikheid van 
openbare aanspreeklikheid vir die bevordering van sinvolle owerheids-
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verhoudinge omdat dit inderdaad die taak van alle owerheidsinstellings, indivi- 
dueel sowel as gesamentlik, bevestig, naamlik dat die nakoming van die ver- 
eiste van publieke aanspreeklikheid as ’n fundamentele etiese norm gebiedend 
is.

3.4 BEVORDERING VAN DOELTREFFENDHEID

Doeltreffendheid verteenwoordig ’n belangrike rigsnoer in die owerheidswese, 
en dit is jammer dat daar in die openbare sektor weinig eenstemmigheid bes- 
taan oor die moontlike werklike betekenis van die begrip. Een rede hiervoor 
kan wees dat, in teenstelling met die begrip doeltreffendheid in die bedryfsad- 
ministrasie, waar ’n redelik goeie maatstaf vir doeltreffendheids- 
meting bestaan, naamlik geld, en in die natuurwetenskappe, waar die begrip 
bykans verabsoluteerbaar is, doeltreffendheid in die owerheidswese ’n 
onmeetbare vae verskynsel is wat soms met vae stellings soos die verrigting van 
“die regte werk op die regte plek op die regte tyd deur die regte persoon op die 
regte wyse” aangedui word (kyk Van Rensburg, 1966 : 124). Die probleem 
word soms nog verder vergroot deur die gebruik van woorde soos ‘doel- 
matigheid’, ‘effektiwiteit’, ‘produktiwiteit’ in een asem, asof daar geen verskil 
in betekenis tussen hierdie woorde en ‘doeltreffendheid1 is nie.

Waar hierdie bepaalde bespreking vergesel word van ’n addisionele dimensie, 
naamlik die wyse waarop die verskynsel van doeltreffendheid in 
owerheidsverhoudinge manifesteer, word besondere aandag daaraan gewy.

3.4.1 Middel-doel-ontleding

Die uiteindelike doel van die owerheid, naamlik die bevordering van die 
algemene welsyn van die gemeenskap, bestaan uit ’n kumulatiewe same- 
voeging van ’n groot aantal mikro-doelwitte. Daar word in die owerheids- 
administrasie opgemerk dat sommige mense tikwerk verrig, ander skryf 
briewe, en nog ander ontvang geld en reik kwitansies uit. Die persoon wat 
kwitansies uitreik stel ’n ander persoon in staat om te bepaal hoeveel geld in 
totaal ontvang is en van wie dit ontvang is. Hierdie stappe (nakoming van doel- 
witte) word stap vir stap verder gevoer totdat dit alles kulmineer in ’n gedeelte 
van die begroting van die besondere instelling. ’n Kwitansieklerk se 
werksaamhede word dus, mikropersepsueel gesproke, met 'n bepaalde doel 
uitgevoer, maar sy werk is ook ’n middel tot ’n verdere doel. Die owerheidsak- 
sie is derhalwe ’n aaneenlopende skakeling van doelstellings en middele. Die 
doeltreffendheidsbegrip hou verband met enigiets waar daar ’n doelstelling of 
’n doelwit opgemerk kan word (want daar is dan ’n “doel” wat “getref ’ moet 
word), en dit is voor die hand liggend dat doeltreffendheid en die bevordering 
daarvan ’n alomteenwoordige begrip in die owerheidswese moet wees. Dit 
moet dan ook immerteenwoordig wees omdat die owerheidsaksie ’n aaneen- 
lopende aksie is (Hattingh, 1970 : 5).
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Doeltreffendheid in die owerheidswese is nie verabsoluteerbaar nie, maar die 
strewe moet altyd wees om doeltreffende werkverrigting te bevorder en te 
handhaaf. Dit is derhalwe moontlik om byvoorbeeld tegnieke toe te pas om die 
werkverrigting van elke mikro-doelwit doeltreffender te maak (deur middel 
van werkstudie-ondersoeke, onder andere). Hierdeur word doeltreffendheid 
slegs vanuit ’n mikro-persepsuele oogpunt benader, sonder dat owerheids- 
verhoudinge (behalwe verhoudinge tussen owerheidspersone binne 'n indi- 
viduele owerheidsinstelling) in ’n breër konteks daardeur beïnvloed word. Vir 
laasgenoemde doel moet die verskille (indien enige) tussen woorde soos ‘doel- 
matigheid, ‘effektiwiteit’ en ‘produktiwiteit’ uitgeklaar word, en moet daar 
bepaal word welke verskynsels daar in die publieke administrasie voorkom wat 
daarop gemik is om owerheidsdoeltreffendheid (in ’n makrosin) te bevorder.

3.4.2 Effektiwiteit, produktiwiteit en doeltreffendheid

Daar is baie uiteenlopende menings oor die betekenisse van bogenoemde en 
ander verbandhoudende woorde, en dit sou ’n bykans onmoontlike taak wees 
om al die verskillende betekenisse te ontleed en te vergelyk. Eerder as om 
elkeen van hierdie woorde te ontleed, word daar gesoek na ’n uiteensetting van 
die probleem van hierdie oorvleuelende woordbetekenisse, wat in logika en in 
persepsie die naaste sal kan voldoen aan ’n aanvaarbare verklaring van die 
fenomeen, waarop dan voortgebou kan word.

Luther Gulick het reeds jare gelede verklaar (1954 : 192) dat “In the science of 
administration ... the basic good is efficiency”, en daardeur implisiet die af- 
leiding gemaak dat doeltreffendheid die noodsaaklike verskynsel is, en dat ver- 
skynsels soos effektiwiteit, produktiwiteit en andere in ’n ondergeskikte belan- 
grikheids- en betekenisvlak val.

Hierdie assumpsie word bevestig in ’n onlangse bespreking oor die aangeleent- 
heid (Adlem, 1982 : 9). Adlem verklaar naamlik dat in die konteks van rig- 
snoeridentifisering (soos tewens in hierdie hoofstuk gedoen word), doel- 
treffendheid noodwendig effektiwiteit en produktiwiteit insluit. Hierdie 
uitsprake van sowel Gulick as Adlem verleen sin aan die woordbeskrywing in 
die Woordeboek van die Afrikaanse Taal wat verklaar dat doeltreffendheid die 
vermoë is “om by werk of werkverrigting ’n gewenste doel of ’n maksimale 
resultaat te bereik deur alle middels volgens berekening daarop toe te spits”. 
Dit verleen ook betekenis aan Cloete (1972 : 33) se definisie, naamlik dat doel- 
treffendheid in die openbare sektor die grootste moontlike kwantitatiewe en 
kwalitatiewe bevrediging van noodsaaklike behoeftes met die beperkte beskik- 
bare huipbronne beteken.

Daar kan derhalwe, uit die aard van die saak, aanvaar word dat doeltreffend- 
heid die allesomvattende begrip verteenwoordig, en dat aandag gevolglik toe- 
gespits kan word om middele waarmee doeltreffendheid in die owerheidswese
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bevorder kan word, te identifiseer, tesame met inagneming van die noodsaak 
om terselfdertyd ook doeltreffendheid as etiese norm in owerheidsver- 
houdinge te bespreek. Die identifisering van middele word vanselfsprekend 
begrens deur die feit dat die middele makropersepsueel in opset moet wees 
omdat hierdie besprekings nie oor doeltreffende werkverrigting by mik- 
rodoelstellings as sodanig handel nie, hoewel hulle ook in daardie opsig geldig 
mag wees.

Sonder om uiteraard arbitrêr voor te kom, is daar na ontleding en ondersoek 
tot die gevolgtrekking gekom dat doeltreffendheid in die owerheidswese 
bevorder kan word deur veral vier bekende verskynsels, naamlik rasionali- 
sering, koórdinering, prioriteitsbepaling en produktiwiteitsbevordering. Hier- 
die verskynsels word vervolgens afsonderlik behandel, maar soos meermale in 
die publieke administrasie voorkom, is hierdie verskynsels nie in geheel van 
mekaar afskeibaar nie (produktiwiteit kan byvoorbeeld verhoog word deur 
rasionalisering of deur prioriteitsbepaling). Daar moet ook steeds ag geslaan 
word op die feit dat hierdie verskynsels, en hul toepassing, binne die raamwerk 
van die administratiewe proses plaasvind, en dat elkeen van die geïden- 
tifiseerde generiese funksies derhalwe ’n tersaaklike rol speel.

3.4.3 Rasionalisering

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1981) verklaar 
dat om te rasionaliseer beteken om iets in ooreenstemming met die rede te 
bring, en, in ’n ekonomiesesin, om ietspraktieser enekonomieser in te rigdeur 
verlies van tyd, arbeid en grondstowwe uit te skakel om ’n produk sodoende 
goedkoper te maak. Oorgesit in administratief-politieke betekenis kan daar 
gesê word dat om te rasionaliseer beteken om owerheidsaangeleenthede 
sodanig in te rig dat middele, strukture, werkwyses en ander reëlings ontdoen 
moet word van beslommerende, onnodige en oortollige dele en eienskappe. 
Dit beteken dat slegs dit wat absoluut nodig is om ’n bepaalde doel te bereik 
geïdentifiseer en aangewend moet word, en dat “stroombelyning”, waar ookal 
nodig, wenslik en moontlik, toegepas moet word.

Dit is moeilik om ’n uiteensetting te gee van welke aktiwiteite of verskynsels 
aan rasionalisering onderwerp kan word, omdat die veld baie wyd kan wees. 
Tewens, daar word verklaar (Van Gunsteren, 1976 : 151) dat selfs die daar- 
stelling van ’n politieke proses waarin in die meerderheid van ’n gemeenskap 
tot beïnvloeding van hul toekoms kan deelneem, nie slegs ’n demokratiese en 
etiese vereiste is nie, maar ook ’n noodsaaklike voorwaarde vir rasionele 
regering. Hierdie is egter ’n baie breë siening wat polities van aard is en nie 
noodwendig betrekking het op die administratiewe proses in die publieke 
administrasie nie.

Omdat rasionalisering as middel tot bevordering van doeltreffendheid en as 
instrument in die skepping en uitbouing van owerheidsverhoudinge van groot
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belang is in die publieke administrasie, word besondere aandag geskenk aan 
die amptelike stappe tot rasionalisering in die Suid-Afrikaanse owerheidsdiens 
sedert 1979. Dit sal tersefldertyd dien om die wesenlike betekenis van 
rasionalisering sinvol te illustreer.

3.4.3.1 Rasionaliseringsvoornemens in die Suid-Afrikaanse staatsdiens

Die rasionaliseringsplanne van die regering is bekendgestel in die Witskrif oor 
die Rasionalisering van die Staatsdiens en verwante Instellings (Suid-Afrika : 
2,1980).

Die woord rasionalisering word in die witskrif gebruik om ’n doelbewuste 
beskrywing te verleen aan ’n aksie om die implementering van owerheidsdoel- 
witte op ’n “grondslag van maksimum doeltreffendheid te plaas” (par. 2). Die 
voorneme was om die rasionaliseringsproses deur te voer vanaf die sentrale 
besluitnemingsmasjinerie na die funksies van die onderskeie staatsdepar- 
temente, en vandaar tot by die aktiwiteite van die provinsiale administrasies, 
semi-staatsinstellings en die privaatsektor. Hiervolgens sou bykans die hele 
owerheidsektor, met uitsondering van plaaslike owerhede, by die 
rasionaliseringsaksie betrek word.

Bepaalde rigsnoere is neergelê, waarvolgens die volgende die belangrikste blyk 
te wees (par. 10.3):

Diensbehoeftes van die algemene publiek sou ’n deurslaggewende faktor 
wees.
Die handhawing van wet en orde sou ’n vereiste wees.
Vemuwing moes vinnig ingevoer word, sonder om ontwrigting te veroor- 
saak.

Daar is ’n bepaalde doel vir die rasionaliseringsprogram geïdentifiseer, naam- 
lik (par. 11.3) “... om die sentrale administratiewe stelsel op ’n grondslag te 
plaas wat sal verseker dat dit in staat sal wees om onder enige stel omstan- 
dighede doeltreffend te funksioneer ...”. Hiervolgens is ’n aantal spesifieke 
mikpunte geïdentifiseer, onder andere naamlik (par. 12.4) ’n kleiner aantal 
staatsdepartemente, minder semi-staatsinstellings, ’n sinvoller indeling van 
funksies tussen staats- en semi-staatsinstellings, ’n vereenvoudigde stel 
wetsvoorskrifte en ’n verbetering in die beeld van die Staatsdiens. Uitgebreide 
proseduriële voorskrifte is aangelê (paras. 26 - 53) vir inwerkingstelling van die 
program.

Die verslag verduidelik dat die rasionaliseringsproses ’n aksie sou wees om 
doeltreffendheid van owerheidsoptrede “op alle terreine” te verhoog, en die 
verwagting is gekoester dat ’n groot aantal voordele uit die proses sou voort- 
vloei, waaronder die volgende (par. 54.14):
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Duplikasie en oorvleueling sou uitgeskakel word.
Sake sou vinniger afgehandel word.
Ten opsigte van administratiewe koórdinering sou die taak van politieke 
ampsbekleërs verlig word.
Owerheidsoptrede sou beter gekoórdineerd wees.
Daar sou ’n besparing van mannekrag wees.
Daar sou beter loopbaanvooruitsigte wees.

3.4.3.2 Inwerkingstelling van die rasionaliseringsprogram

Voortvloeiende uit die rasionaliseringsvoorskrifte soos neergelê, is daarna 
inderdaad reeds ’n aantal veranderinge teweeggebring. Die volgende voor- 
beelde word aangehaal (Van Zyl, 1981 : 160):

(a) 'n Groot aantal ad /joc-kabinetskomitees is ontbind en vervang met slegs 
vyf vaste kabinetskomitees, naamlik vir Nasionale Veiligheid, vir Bin- 
nelandse Aangeleenthede, vir Ekonomiese Aangeleenthede, vir Maat- 
skaplike Aangeleenthede en vir Finansies.

(b) Die aantal staatsdepartemente is verminder van 39 na 24.
(c) Interne departementele organisering is begin en duur voort.
(d) ’n Aanvanklike 800 wette is herroep as synde uitgedien en onnodig.
(e) Die personeelstelsels van die Staatsdiens is gewysig en gemoderniseer.

Rasionalisering is uit die aard van die saak nie noodwendig ’n eenmalige aksie 
nie, en die proses moet dus beskou word as een van voortdurende aard.

Die bogenoemde uiteensetting van die owerheid se rasionaliseringsprogram 
sedert 1979, asook die inwerkingstelling daarvan, is vrywel duidelik. Die doel 
van die program was en is doeltreffendheidsbevordering in die Staatsdiens oor 
’n breë boeg. Bykomend uit hierdie doel vloei ook ’n ander belangrike faset 
voort, naamlik die veelsydige beïnvloeding deur die rasionaliseringsproses van 
’n aantal besondere aspekte van owerheidsverhoudinge. Die verhoudinge 
tussen die staatsdepartemente is aangrypend aangetas deur die aansienlike ver- 
mindering van die aantal staatsdepartemente, en die gevolglike hergroepering 
van owerheidsfunksies onder die verminderde aantal departemente. Sonder 
om na die besonderhede daarvan te kyk, is dit voor die hand liggend dat bes- 
taande verhoudinge tussen die regering en die privaatsektor, tussen die 
wetgewende en uitvoerende instellings, tussen die wetgewer en die 
regsprekende gesag, en tussen die politieke ampsbekleërs (ministers) en depar- 
temente en departementshoofde, almal ook deur die rasionaliseringsproses 
beïnvloed is.

Met inagneming van die beplanning en inwerkingstelling van die proses van 
rasionalisering deur die regering, kan die gevolgtrekking gemaak word dat 
rasionalisering sekerlik ’n belangrike bydraende faktor in doeltreffendheids- 
bevordering verteenwoordig.
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3.43.3 Setel van rasionaliseringsbeleid

Gesag setel in die sentrale owerheid. Daarom word dit in die algemeen aanvaar 
dat rasionaliseringsbeleid, en rasionaliseringsbeplanning van die owerheid- 
sektor, by die sentrale owerheid berus. Indien die sentrale owerheid egter alle 
rasionaliseringsbeplanning sentraliseer, moet hy staat maak op regulasies en 
ander voorskrifte, op gedienstige owerheidsinstellings en -persone, en selfs 
ook op dwang. (Van Gunsteren, 1976 : Preface). Dit kom volgens Van 
Gunsteren daarop neer dat die ontwikkeling en inwerkingstelling van 
rasionaliseringsbeleid in die hande van enkele instellings, en selfs enkele 
persone, berus. Die vraag wat hieruit voortspruit, is of ’n gesentraliseerde 
rasionaliseringsbeleid in die owerheidswese nie moontlik verhoudinge skep 
wat stremmend kan inwerk op doeltreffendheidsbevordering nie.

Is die sentrale owerheid sodanig ten volle op die hoogte met, byvoorbeeld, 
omstandighede op plaaslike vlak, dat hy van bo af rasionaliseringsprogramme 
vir plaaslike bestuur kan opstel en implementeer? Van Gunsteren (1976 : 
Preface) meen dat 'n gesentraliseerde rasionaliseringsbeleid, en die implemen- 
tering daarvan, onwys skyn te wees, en dat dit slegs van toepassing behoort te 
wees in uitsonderlike gevalle.

Word sommige van die Suid-Afrikaanse regering se rasionaliseringsaktiwiteite 
vir die afgelope een of twee dekades in oënskou geneem, word daar ’n soort 
eenvormigheid in die sentrale owerheid se optrede opgemerk, soos enkele voo- 
rbeelde sal aandui.

Die inwerkingstelling van die doelwittebegrotingstelsel (PPBS) in die staats- 
diens in die vroeë sewentigerjare was daarop gemik om die besluitnemings- 
proses te rasionaliseer. Dit was immers ’n onderliggende doelwit van PPBS 
(Hattingh, 1973 : 37). Om PPBS sinvol in werking te stel, is gegewens van aller- 
lei aard ’n onontbeerlikheid. Ten spyte daarvan dat die Franzsen-kommissie 
(Suid-Afrika, 1970) dit reeds pertinent onder die aandag van die sentrale 
owerheid gebring het dat die Staatstesourie nie sy fiskale taak behoorlik kon 
uitvoer nie, omdat hy nie oor voldoende inligting oor die aktiwiteite van plaas- 
like owerhede beskik het nie, het die sentrale owerheid nogtans voortgegaan 
om PPBS slegs op sentrale owerheidsvlak in te voer. Rede sou hier gedikteer 
het dat, omdat die sentrale owerheid in ’n aansienlike mate staat moet maak op 
gegewens vanuit plaaslike owerheidsvlak om sy eie beplanning sinvol te kan 
doen, PPBS ook terselfdertyd op daardie vlak van regering ingestel moes 
gewees het.

Die tweede voorbeeld wat genoem word is die reeds aangehaalde witskrif oor 
rasionalisering in die Staatsdiens (Suid-Afrika : 2, 1980). Die rasionalisering is 
deur die sentrale regering ook slegs vir sentrale owerheidsdoeleindes ingevoer, 
en plaaslike owerhede is nie daardeur geraak nie.
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Die gevolgtrekking waartoe geraak kan word uit die twee genoemde voor- 
beelde, is dat die sentrale owerheid in Suid-Afrika ’n vaste rasionaliserings- 
beleid as sodanig het, en dat 'n gesentraliseerde besluitnemings- en uitvoerings- 
beleid in daardie verband dus nie noodwendig regeringsbeleid is nie. Dit sou 
egter beter wees indien elke geval op meriete oorweeg sou word. Dit blyk dus 
dat, indien ’n omvattende rasionaliseringsprogram vir plaaslike bestuur in die 
toekoms beoog sou word, dit waarskynlik ’n taak sal wees wat op plaaslike vlak 
onderneem sal word, waarskynlik deur die Koórdinerende Raad op Plaaslike 
Owerheidsaangeleenthede (Wet 91 van 1983, Art. 2). Daarmee is geen fout te 
vind nie, mits die plaaslike stelsels dan by die sentrale stelsel inskakel.

3.4.4 Koórdinering

Koórdinering kan beskryf word as die samevloeiende aanpassing van die 
funksionering van een owerheidsliggaam, of groepe liggame, met ’n ander 
liggaam of groep liggame wat op dieselfde terrein bedrywig is. (Van Rensburg, 
1966 : 127). Hierdie beskrywing vind aanpassingby wat Cloete as koórdinering 
sien, naamlik dat alle bedrywighede wat op ’n bepaalde doelwit gemik is, steeds 
in onderlinge verband met mekaar gebring moet word (Cloete, 1972 : 91). 
Beide Cloete en Van Rensburg beklemtoon verder ook dat koórdinering in ’n 
bepaalde konteks die bereiking van een bepaalde doelwit beoog. Hiervoigens 
kan die stelling dan gewaag word dat, omdat dit die doel van die owerheid is om 
die algemene welsyn van die gemeenskap te bevorder (die bepaalde doel), en 
omdat elke owerheidsinstelling makro- en mikropersepsueel dieseifde doel 
nastrewe (dieselfde konteks), koórdinering tussen owerheidsinstellings 
onontbeerlik is vir die doeltreffende bereiking van doelwitte.

Gekoórdineerde aksie tussen ’n groep instellings vir die bereiking van ’n beson- 
dere doelwit sal derhalwe groter doeltreffendheid verskaf as wanneer dieselfde 
instellings elkeen deur onafhanklike optrede poog om die doelwit te bereik.

3.4.4.1 Sleutelbelang van koórdinering

Koórdinering het in die huidige omvattendheid en kompleksiteit van die 
owerheidstaak ’n algemene sieutelelement in die owerheidsaktiwiteit geword. 
Melding is reeds gemaak van die feit dat dit vandag selde gebeur dat een enkele 
instelling ’n volledige owerheidsdiens aan ’n bepaalde gemeenskap kan lewer, 
sonder enige vorm van hulp van ander owerheidsinstellings. Rogers & 
Whetton (1982 : 3), noem die geval van landelike ontwikkeling in die 
Verenigde State van Amerika, waarby 88 owerheidsinstellings gemoeid is. 
Hiervolgens sou dit onmoontlik wees om die landelike diensprogram suksesvol 
in te stel of voort te sit indien daar nie 'n hoë mate van koórdinering tussen die 
genoemde instellings bestaan nie.

Dit is waarskynlik nie nodig dat ’n hoë graad van formele koórdinering tussen 
insteliings aityd vereis word om bepaalde doelwitte te bereik nie, en selfs in die
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geval van die 88 instellings hierbo genoem, geld die volle betrokkenheid van 
die genoemde insteilings nie noodwendig in alle opsigte nie. Die rede hiervoor 
is dat koórdinering tussen instellings, hetsy horisontaal of vertikaal, oor ’n 
breë boeg kan wissel vanaf minder belangrike, ad hoc-, en informele same- 
werking, tot by belangrike, permanente, en formele betrokkenheid. Daarby 
kan koórdinering nog wissel tussen vrywillige samewerking en gebiedende 
samewerkíng. Koórdinering van die mees intensiewe graad, waarby die ge- 
biedendheid, formaliteit en volle betrokkendheid van die ses generiese 
administratiewe funksies die duidelikste manifesteer, geld waarskynlik in die 
geval van 'n individuele plaaslike owerheid wat funksioneel in ’n aantal depar- 
temente verdeel is, en onder die beheer staan van die verkose politieke 
oppergesag, naamlik die stadsraad. In hierdie besondere geval is koórdinerng 
van elke aspek van die munisipale aksie van kernbelang vir die bestaan en doel- 
treffende funksionering van die instelling, en vir die voortsetting van formele 
verhoudinge tussen die betrokke uitvoerende instellings naamlik die depar- 
temente en die raad.

3.4.4.2 Negatiewe aspekte van koórdinering

Koórdinering is noodsaaklik vir doeltreffendheidsbevordering, maar doel- 
treffendheid vloei nie altyd noodwendig uit koórdinering voort nie. Enkele 
redes word vir hierdie verskynsel genoem.

Owerheidsinstellings neig om, benewens hul wetlik neergelegde doelwitte, met 
verloop van tyd ook eie doelwitte te identifiseer en na te streef. Omdat hulle 
daarop ingestel is om hierdie doelwitte te realiseer, word koórdinering met 
ander instellings soms as ’n hindernis beskou. Die gevolg is dat die besondere 
doelwit wat deur die koórdineringsaksie verwesenlik moet word, eerder ver- 
waarloos as bevorder word, met die resulterende nadelige uitwerking op die 
kórdineringsproses. Nadelige gevolge van hierdie aard is nie slegs disfunk- 
sioneel in die doeltreffendheidskonteks nie, maar kan ook ’n stremmende 
invloed op onderiinge verhoudinge met ander insteiiings uitoefen.

’n Verdere negatiewe aspek van koórdinering is die feit dat, veral in gevalle 
waar dit gebiedend gemaak word, die outonome besluitnemingsbevoegdhede 
van individuele deelnemende instellings beperk en selfs verminder mag word, 
omdat besluite in verband met die bepaalde koórdineringsaktiwiteit normaal- 
weg voorrang sal moet geniet (Rogers & Whetton, 1982 : 5).

Nieteenstaande die moontlike nadelige newe-effekte van koórdinering is dit 
klaarblyklik die geval dat, namate die omgewing ontwikkel en meer kompleks 
raak, instellings meer gespesialiseerd sal raak en die noodsaaklikheid vir koór- 
dinering groter sal word. Owerheidsinstellings sal dus in elk geval verpligte 
koórdineringsreëlings moet aanvaar al sou dit soms inbraak maak op hul vry- 
heid van aksie, ter wille van die bevordering van algemene doeltreffendheid.
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3.4.4.3 Wet op die Bevordering van Plaaslike Oxverheidsaangeleenthede, 1983 
(Wet 91 van 1983)

Wet 91 van 1983 is afgekondig om deel te vorm van die nuwe grondwetlike 
verwikkelings, en verteenwoordig ’n resente voorbeeld van ’n formele 
koórdineringsprogram.

Koórdinering van owerheidsaktiwiteite, veral op sentrale owerheídsvlak, geld 
reeds sedert Uniewording in 1910, waar ’n groepering van ministers, waarvan 
elkeen verantwoordelik is vir een of meer staatsdepartemente, as ’n kabinet die 
aktiwiteite van alle staatsdepartemente koórdineer. Die stelsel geld steeds 
ingevolge die nuwe Grondwet van 1983, hoewel in ’n omvattender vorm. Die 
aangeleentheid word in ’n latere hoofstuk behandel.

Die Wet op die Bevordering van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede maak 
voorsiening (Art. 2) vir die instelling van ’n Raad vir die Koórdinering van 
Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, wat saamgestel word uit verteen- 
woordigers van ’n groot aantal plaaslike owerheidsverenigings, soos die 
Verenigde Munisipale Bestuur, die Instituut van Stadsklerke van Suidelike 
Afrika, die Instituut van Munisipale Tesouriers en Rekenmeesters, en die 
onderskeie munisipale verenigings vir Kleurlinge en Indiërs. Die wetgewing is 
ook gewysig vir die insluiting van munisipale verenigings vir Swartes.

Die doel van die Wet is om alle plaaslike owerheidsaangeleenthede te koór- 
dineer deur middel van die Koórdinerende Raad, wat met ’n wye reeks aan- 
geleen.'hede wat plaaslike bestuur raak, belas word, hoewel slegs in ’n ad- 
viserende hoedanigheid. Artikel 4 van die wet bepaal dat dit die oogmerk van 
die Raad is om die sentrale regering te adviseer oor die koórdinering van daar- 
die aangeleenthede wat vir plaaslike bestuur in die Republiek van belang sal 
wees, en ook ten opsigte van plaaslike owerheidsaangeleenthede wat in die 
nasionale belang gekoórdineer behoort te word. Ten einde hierdie oogmerke 
te bereik word die Raad gemagtig om, onder andere, aanbevelings te doen oor 
’n wye reeks koórdineringsaangeleenthede soos die bewerkstelliging van een- 
vormigheid, die skepping van plaaslike owerheidsinstellings, die beskik- 
baarstelling van inkomstebronne, die bekendstelling van die werksaamhede 
van plaaslike owerhede by die publiek, en die inisiëring van ondersoeke, 
opnames en navorsing. Verskeie tegniese ondersoekkomitees is reeds deur die 
Koórdinerende Raad benoem en ’n hele aantal verslae van hierdie komitees is 
reeds deur die Regering oorweeg, waarvan enkeles ook reeds aanleiding gegee 
het tot wetgewing.

Die Wet maak ook voorsiening vir die instelling van munisipale ontwik- 
kelingsrade, wat aan plaaslike owerhede in hulle onderskeie streke ontwik- 
kelingshulp sal verleen om hulle sover moontlik selfversorgend te maak.
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Die uiteindelike doel met die Wet is om doeltreffendheid in plaaslike bestuur 
in die Republiek te bevorder met die hulp van formele koordineringsak- 
tiwiteite. Dit is van belang om daarop te let dat daar, vir die eerste keer op die 
gebied van plaaslike bestuur, in hierdie besondere wetgewingook verhoudinge 
tussen die verskillende bevolkingsgroepe in die Republiek geskep word. Dit is 
’n saak van fundamentele belang by die studie van die problematiek van 
owerheidsverhoudinge en sal veral aandag in Hoofstuk 6 geniet.

3.4.5 Prioriteitsbepaling

Prioriteitsbepaling, die derde geïdentifiseerde middel tot doeltreffendheids- 
bevordering, manifesteer terselfdertyd ook in die studie van owerheids- 
verhoudinge.

Aspekte van die waardevraagstuk is reeds behandel (vgl. 3.3.1 en 3.3.2) en die 
relatiwiteitsprobleem van waardes, waardekeuses en waardeoordeel is veral 
van groot belang by die studie van prioriteitsbepaling, veral omdat die neerlê 
van prioriteite ’n “waardebeoordeling” van waardes verteenwoordig.

’n Owerheidsinstelling sal sy waardekeuses by wyse van sy beleidbepalings- 
proses en deur besluitneming neerlê, nadat hy oorweging geskenk het aan die 
gemeenskapswaardes wat byvoorbeeld deur die verkiesingsproses uitgekristal- 
liseer het. Selfs in daardie stadium bly daar soveel waardevoorkeure oor dat 
hulle nie almal gelyktydig nagekom kan word nie, vanweë die beperktheid van 
die nodige middele (fondse en arbeid). Daarom is dit nodig om ’n prioriteitslys 
vir uitvoering op te stel, en dit is veral hier waar die relatiwisme ’n deurslag- 
gewende rol speel.

3.4.5.1 Relatiwisme van waardes

Wanneer waardes geïdentifiseer word en waardevoorkeure daarna bepaal 
word, hang die een vraag altoos in die lug, naamlik of die waardes wat vir uit- 
voering gekies is, die “regte” waardes is, en of daar nie ander waardes is wat 
eerder gekies moes gewees het nie. Die rede vir hierdie dilemma isdat persoon- 
like persepsies en voorkeure ’n groot rol speel by waardekeuses. Die vraag dus 
of die “regte” waardevoorkeure uitgeoefen is, kan slegs in relatiewe terme 
beantwoord word, en daar kan nooit sprake daarvan wees dat waardekeuses in 
absolute terme uitgespreek kan word nie. Dit het Arnold Brecht genoop om te 
verklaar (Brecht, 1959 : 416) dat waardes nie in terme van is uitgedruk kan 
word nie, want is is waarheid. Hierby kan nog die feit bygevoeg word dat 
waardes en waardeoordeel nooit volkome objektief kan wees nie.

Die relatiwisme van waardes in die owerheidswese veroorsaak ook dat 
prioriteitsbepaling nie kan uitloop op een enkele vertikale lys van waardes wat 
dan een vir een van bo na onder bevredig kan word nie. Die owerheidsinstelling
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doen sy waardekeuses, met ander woorde, hy het die gemeenskapsbehoeftes 
bepaal, en nou moet sommige van daardie behoeftesgelyktydigbexredig word, 
net soos in die geval van ’n individu wat gelyktydig sommige van sy behoeftes 
moet bevredig -  die behoefte aan water, kos, kleding en beskutting. Die 
owerheidsinstelling voorsien water, rioleringsdienste, paaie en elektriese krag 
almal op dieselfde tyd. Die bevrediging van waardekeuses geskied derhalwe 
deur middel van ’n relatiwiteitskaal. Die behoeftes word daardeur nie die een 
na die ander bevredig nie, maar gelyktydig deur soveel van elke behoefte as wat 
die relatiewe belangrikheid in terme van die ander is, en vir sover die middele 
bestaan om dit te doen, te bevredig. Hierdie relatiewe prioriteitsbepaling kan 
ook nie konstant bly nie, omdat die intensiteit van die behoeftes in verhouding 
tot mekaar van tyd tot tyd kan wissel, en omdat die middele vir behoefte- 
bevrediging ook aan wisseling onderhewig is.

3.4.5.2 Faktore watprioriteitsbepaling kan beïnvloed

Prioriteitsbepaling moet sinvol wees vir die bevordering van doeltreffendheid. 
Faktore wat beperkend op prioriteitsbepalinginwerk kan dus ’n disfunksionele 
uitwerking hê. Enkele voorbeelde van moontlike beperkende faktore is die 
volgende :

’n Owerheidsintelling is eerstens gebind tot bevrediging van daardie behoeftes 
wat reeds in werking gestel is, en waartoe die instelling byvoorbeeld kontrak- 
tueel en finansieël verbind is. Geen aanpassing of manipulering van enige aard 
is in daardie geval moontlik nie, selfs al het dringende en noodsaaklike 
behoeftes tevoorskyn getree. Middele wat tot beskiking van die owerheid- 
sinstelling gestel is vir behoeftebevrediging word ook verminder ooreen- 
komstig die verpligtinge wat reeds aangegaan is.

Prioriteitsbepaling kan tweedens beïnvloed word deur oorwegings van ’n 
politieke aard. Dit gaan dan nie oor die bevordering van, sê, ekonomiese en 
maatskaplike doeltreffendheid nie, maar slegs oor politieke bevrediging, wat 
ander prioriteitsoorwegings kan oorheers.

Prioriteitsbepaling kan derdens ook bemoeilik word wanneer daar ’n oor- 
matige groot aantal doelwitte vir ’n instelling geïdentifiseer is. Die relatiewe 
toekenning van middele kan in sommige gevalle so nietig wees dat daar kwalik 
van behoeftebevrediging of doeltreffendheid gepraat sal lcan word. In die vier- 
de plek kan prioriteitsbepaling deur spesialisasie of professionalisme beïnvloed 
word, omdat spesialisasie eerstens ’n aanduiding sal gee van die belangrikheid 
van die aangeleenthede waarin gespesialiseer word, eerder as van die nood- 
saaklikheid daarvan. Verder, in die geval van professionalisme, kan die 
optrede van professionele persone deur die beklemtoning van die belangrik- 
heid van aangeleenthede wat hul eie besondere professie raak, ook die keuses 
van die prioriteitsbepalers beïnvloed.
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Dit is voor die hand liggend dat prioriteitsbepaling deur die sentrale owerheid 
in 'n besondere mate aanleiding kan gee tot die skepping van owerheidsinstel- 
lings. 'n Besondere geval wat hom voordoen is die stigting van Yskor in die 
vroeë dertigerjare, toe die regering van die dag dit as ’n hoë prioriteit beskou 
het dat Suid-Afrika 'n eie yster en staalnywerheid moes hê. ’n Later voorbeeld 
is die van die stigting van Sasol, en veral die uitbreidings in die brandstof- 
vervaardigingsnywerheid, wat in die lig van die noodsaaklikheid dat Suid- 
Afrika selfversorgend moet wees vir sover dit sy brandstofbehoeftes betref, tot 
groot uitbreidings in hierdie verband gelei het.

3.4.5.3 Kriteria vir prioriteitsbepaling

Wanneer prioriteite uiteindelik ingevolge die proses van waardekeuses bepaal 
is, sal daar nogtans ’n finale keuse van doelwitte vir uitvoering gedoen moet 
word. Die belangrikste redes hiervoor sal wees die noodsaaklikheidsrang van 
die beoogde doelwit, en die beskikbaarheid van die totale middele.

In hierdie verband is ’n lys prioriteitsaanduiders deur die Suid-Afrikaanse 
Tesourie geformuleer wat as ’n grondslag dien vir finale prioriteitsbepaling.

Ten spyte van die relatiwisme van waardes en die subjektiwiteit van waar- 
deoordeel en waardekeuses, kan aanvaar word dat daar nogtans met vrug geb- 
ruik gemaak kan word van ’n finale rangskaal, en dat die nut van die Tesouries- 
kaal, wat hier weergegee word, in daardie lig beoordeel moet word (Suid- 
Afrika, Tesourie 1976 : 3 - 4).

PrioriteitA: Dit verteenwoordig die absolute prioriteit, waar skrapping of 
selfs uitstel vir ’n korter of langer tydperk “katastrofiese gevolge” sal hê. 
’n Situasie van hierdie aard kan voorkom in gevalle waar noodsaaklike 
dienste deur ’n plaaslike owerheid voorsien word -  byvoorbeeld die 
herstel van ’n gebarste hoofwaterpyp.
Prioriteit B: Hierdie prioriteit, wat tweede op die rangskaal verskyn, ver- 
teenwoordig noodsaaklike nuwe projekte of uitbreidings aan bestaande 
projekte wat, indien hulle nagelaat of uitgestel word, die 
gemeenskapsbelang ernstig kan benadeel.
Prioriteit C verteenwoordig wenslike nuwe projekte of uitbreidings waar- 
aan voorkeur verleen behoort te word op grond van uitsonderlike of 
buitengewone voordele wat die uitvoering daarvan vir die gemeenskap 
sal inhou, hetsy die voordele polities, ekonomies of maatskaplik van aard 
is.
Prioriteit D verteenwoordig nuttige nuwe programme of uitbreidings met 
’n nuttige doel hoewel hulle in die algemeen ontbeerlik is, wat in die 
openbare belang onderneem behoort te word.
Prioriteit E, as die laaste prioriteit op die ranglys, verteenwoordig enige 
projek wat wel ontbeerlik is, en wat sonder enige nadelige gevolge 
geskrap of uitgestel kan word.
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3.4.5.4 Wetgewing vir prioriteitsbepaling

Die Wet op die Komitee van die Staatspresident oor Nasionale Prioriteite, 
1984 (Wet 119 van 1984), is tekenend van die belangrikheid wat aan die neerlê 
van prioriteite op sentrale owerheidsvlak geheg word, veral in 'n tydperk van 
ekonomiese stremming soos tans die geval in Suid-Afrika blyk te wees.

Die oogmerke van die Komitee is, eerstens, om prioriteite te bepaal (Art. 3) 
wat as maatstaf sal dien om die beskikbare finansiëringsbronne, mannekrag en 
natuurlike hulpbronne tussen die openbare sektor en die private sektor toe te 
deel, en tweedens, die verdeling van die deel van die openbare sektor tussen 
die sentrale owerheid, plaaslike owerhede en ander owerheidsinstellings.

Met die doel om die Staatspresident soos aangedui te adviseer, is die Komitee 
gemagtig om ondersoeke in te stel met betrekking tot die lewering van dienste, 
die voorsiening van goedere en die verlening van bystand deur of aan enige 
owerheidsinstelling, ondersoeke in verband met die lewering van fondse, en 
ondersoeke na enige verbandhoudende aspekte (Art. 5).

Die Komitee bestaan uit die Staatspresident as voorsitter, die Minister van 
Finansies, die Minister van Staatkundige Ontwikkeling en Beplanning, die 
voorsitters van die onderskeie Ministersrade, en verdere lede van Minister- 
srade wat die Staatspresident mag aanwys.

Dit lei geen twyfel nie dat ’n prioriteitskomitee van hierdie aard ’n nuttige doel 
in die Republiek kan dien. Die rol van prioriteitsbepaling in die bevordering 
van doeltreffendheid is voor die hand liggend. Dit verseker in ’n aansienlike 
mate dat beskikbare middele optimaal benut word, en dat gemeenskaps- 
waardes vir sover moontlik die aandag kry wat hulle verdien.

Hoewel dit waarskynlik is dat die neerlê van prioriteite in ’n mate konflik- 
situasies kan skep en verhoudinge tussen instellings en persone kan strem, isdit 
ook duidelik dat prioriteitsbepaling bevorderlik is vir die skepping van sinvolle 
verhoudinge tussen owerheidsinstelling en gemeenskap en tussen owerheid- 
sinstellings onderling.

3.4.6 Produktiwiteitsbevordering

Die gebruik van die woord 'produktiwiteit’ veroorsaak óf weerstand óf 
inspirasie by die aanhoor daarvan (Rosen, 1984 : 19). Volgens Rosen, wek dit 
by sommige persone (werkers) gedagtes van weersin, van moontlike afdanking 
of personeelvermindering, of selfs van uitbuiting van die arbeidspotensiaal van 
die werkers, asook ander negatiewe gedagtes. Hierdie gedagtes gee gevolglik 
aanleiding tot spekulasie oor die moontlike gevolge van maatreëls wat oor die 
algemeen as onderdrukkend beskou word.
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Vir ander persone beteken produktiwiteit die teenoorgestelde. Hulle sien 
naamlik daarin minder vermorsing van duur middeie, verbeterde kwaliteit van 
goedere en dienste, en werkers wat meer bedrewe in hul taak word -  met ander 
woorde, die bevordering van doeltreffendheid.

Die feit is, verklaar Rosen (1984 : 19), dat nie een van die twee beskouings of 
reg of verkeerd is nie, want in enige instelling bestaan daar altyd tegelykertyd 
geleenthede en vangstrikke, veral wanneer die verhoging van produktiwiteit 
ter sprake kom.

Wat is produktiwiteit en produktiwiteitsverhoging? ’n Kort bespreking van 
hierdie twee verskynsels volg.

3.4.6.1 Betekenis van produktiwiteit

Die woord ‘produktiwiteit’ is ’n eenvoudige en gerieflike woord om uit- 
drukking te gee aan ’n verhouding (Rosen, 1984 : 26), naamlik die verhouding 
tussen toevoer (middele wat gebruik word om goedere en dienste voort te 
bring) en opbrengs (die goedere en dienste wat wel voortgebring is). Onder 
bepaalde omstandighede kan ‘produktiwiteit’ ook ’n antwoord verstrek op die 
vraag: Hoe doeltreffend word middele aangewend in die proses van lewering 
van die opbrengs? Anders gestel kan daar gesê word dat produktiwiteit ’n ver- 
houding verteenwoordig tussen resultaat en die energie wat bestee is om daar- 
die resultaat te bereik (Rosen, 1984 : 27). Produktiwiteit word derhalwe nie 
direk bepaal nie : toevoer en opbrengs moet eers gemeet word, en daarna kan 
die verhouding vasgestel word.

Die gebruik van die woord ‘toevoer’ in hierdie verband is ’n gerieflike ver- 
samelnaam vir middele soos geld, toerusting, arbeid, ruimte, energie of 
enigiets dergeliks wat gebruik moet word om ’n bepaalde resultaat of doelwit 
te bereik, of om 'n bepaalde opbrengs te lewer. In hierdie verbandis dit belang- 
rik om te beklemtoon dat opbrengs nie slegs kwantiteit of hoeveelheid beteken 
nie, maar ook die baie moeiliker meetbare kwaliteit of gehalte. Hierdie aspek 
word verderaan behandel.

3.4.6.2 Verhoging van produktiwiteit

Produktiwiteitsverhoging hou verband met die verkryging van ’n gunstiger ein- 
dresultaat deur die opbrengs (beide kwantiteit en kwaliteit) te verbeter, 
terwyl die beskikbare middele konstant bly of selfs ingekort word. Dit behels 
onder andere (Rosen, 1984 : 21) verbetering van die werksproses, verbetering 
van die werker, en verbetering van die administratiewe leiding.

Verbetering van die werker kan geskied deur middel van verhoging van die 
kwaliteit van sy dienslewering deur opleiding en onderrig, deur sy betrokken-



62 ETIESE EN MORALITEITSNORME

heid te vergroot, deur sy afwesigheidsneigings te verminder, en deur sy omset 
te verhoog. Ander aansporings kan bestaan uit bonusse vir prestasie, uit ver- 
betering van veiligheidsaspekte in sy werksituasie en uit groter werk- 
verskeidenheid. In die jongste tyd word die wefker selfs betrek by die besluit- 
nemingsproses vir sover dit sy werk betref.

Verbetering van die werkproses kan teweeggebring word deur reorganisering 
by wyse van spesialisering en deur ontleding van bestaande prosesse en prose- 
dures waardeur knelpunte, verlies aan tyd en onderbenutting van toerusting en 
arbeid uitgeskakel word.

Laastens kan administratiewe leiding verbeter word deur die verskaffing van 
intensiewe onderrig (insluitende universitêre onderrig) van leidinggewende 
beamptes. Dit behels ook die skepping van ’n bewustheid van die belan- 
grikheid van die beskikbare middele, van menseverhoudinge en van die studie 
en kennis van tegnologiese verwikkelinge.

Genoemde drie prosesse, of aspekte van die prosesse, kan gesamentlik of 
afsonderlik aangewend word om produktiwiteit te verhoog. Die keuse sal 
afhang van heersende omstandighede en van gebreke wat binne 'n bepaalde 
instelling geïdentifiseer mag word. Die vrae wat altoos gevra moet word is : Is 
die program wat saamgestel is vir die verhoging van produktiwiteit die beste 
moontlike program? Sal dit doeltreffendheid bevorder?

3.4.6.3 Produktiwiteitsmeting

Rosen (1984 : 22) verklaar dat alle meting arbitrêr is, Geen opinie word gewaag 
of hierdie stelling stand hou vir die private sektor nie, maar in die geval van die 
publieke sektor is daar ’n besliste element van waarheid in haar stelling, omdat 
geen maatstaf vir produktiwiteit in owerheidswese absoluut kan wees nie. Die 
rede hiervoor is weer eens die kwessie van waardes waaroor verskeie 
besprekings reeds gevoer is wat nie herhaal word nie.

Daar bestaan ’n aantal punte waaraan aandag gegee behoort te word by pog- 
ings tot produktiwiteitsmeting, waarvan enkeles hier behandel word.

Een enkele meting van produktiwiteit is onvoldoende (Rosen, 1984 : 23). Dit 
is niksseggend indien daar verklaar word dat ’n bepaalde tikster ’n gegewe getal 
briewe gedurende ’n bepaalde maand getik het. Daar moet ’n vergelyking wees 
met een of meer identiese tydperke om betekenis aan die meetsyfer te gee, en 
selfs dan bestaan die probleem dat omstandighede gedurende verskillende tyd- 
perke van mekaar kan verskil, wat die tikvermoë van die tikster na een of ander 
kant kan beïnvloed. Dit is ook noodsaaklik dat dieselfde maatstaf vir elke met- 
ing gebruik word. As een meting met ’n elektriese tikmasjien gedoen is, moet 
dieselfde elektriese tikmasjien ook by ander metings gebruik word.
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Produktiwiteitsmeting word gebruik om probleme en oplossings te iden- 
tifiseer, en dit stel ook besluitnemers in staat om beheer te verkry oor produk- 
tiwiteitsgebreke (Rosen, 1984 : 24).

Wanneer daar in 'n instelling oorgegaan word tot produktiwiteitsmeting is 
dit uit die aard van die saak noodsaaklik dat, soos reeds gemeld, beide die 
toevoer en die opbrengs gemeet word. Vir die meting van toevoer sal een of 
meer van die beskikbare middele ondersoek en geëvalueer word, terwyl daar 
in die geval van opbrengs die veel moeiliker taak bestaan om beide die 
kwantiteit en die kwaliteit van die opbrengs te probeer meet. Maatstawwe vir 
kwaliteit kan wissel van hoogs ingewikkelde prosesse om stiptelikheid, 
akkuraatheid, veiligheid, hoflikheid, spoed en betroubaarheid te meet, tot by 
eenvoudige waarnemingstelsels. Die maatstawwe sal ook wissel afhangende 
van die vereistes van ’n bepaalde geval. Wat wel van belang is, is dat die 
maatstaf of maatstawwe wat gebruik word geldend moet wees.

Die verband tussen produktiwiteit en owerheidsverhoudinge sal veral gevind 
word binne ’n owerheidsinstelling, tussen beleidbepaler en besluitnemer aan 
die een kant en die werknemer aan die ander kant. Die verhoudinge tussen 
werkgewer en werknemer kan in hierdie verband vasgestel word aan die hand 
van die graad van die verhoudingsintensiteit, en indien die verhoudinge on- 
gunstig blyk te wees, word die nodige stappe ingestel om die verhoudinge te 
verbeter.

Verhoudingsintensiteit as 'n nuwe konsepsie in owerheidsverhoudinge word in 
Hoofstuk 4 bespreek (Par. 4.5).

3.5 NAKOMING VAN BASIESE VEREISTES VAN DIE 
ADMINISTRATIEFREG

Deur die daarstelling van ’n owerheid deur die gemeenskap, word aan 
die owerheid die bevoegdheid verleen om verhoudinge binne die gemeenskap 
te reël. Dit kan verhoudinge tussen persone en instellings wees en dit kan 
verhoudinge tussen owerheid en onderdaan wees. Omdat die meeste ower- 
heidsinstellings direkte verhoudinge met bykans al die lede van die gemeen- 
skap handhaaf, word bepaalde ordereëls vir owerheidsinstellings en 
owerheidspersone neergelê waarvolgens hul optrede teenoor die gemeenskap 
gereguleer word. Hierdie reëlsen etiese vereistes waaraan voldoen moet word, 
spruit voort uit die beginsels van die Administratiefreg. Die noodsaaklikheid 
hiervoor bestaan in ’n aantal tipiese omgewingsfaktore waarbinne die publieke 
administrasie manifesteer, en wat onder gegewe omstandighede mag lei tot 
bepaalde gedragshandelinge deur persone in die diens van die owerheids- 
instellings.
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3.5.1 Faktore wat aksies van owerheidspersone kan beïnvloed

Die volgende omgewingsfaktore kan openbare aktiwiteite beïnvloed 
(Hanekom & Thornhill, 1983 : 141) :

Die blote feit van betrokkenheid in openbare aangeleenthede;
die verskaffing van dienste vir die bevordering van die welsyn van die
gemeenskap;
die voordeel van anonimiteit van owerheidspersone; 
die ingewikkeldheid van organisatoriese strukture en reëls; 
die diversiteit van die aktiwiteite van die publiek.

Met die oog op bogenoemde wisselende milieu-omstandighede is dit duidelik 
dat openbare aktiwiteite met sorg en versigtigheid en binne bepaalde gedrag- 
sreëls aangepak moet word.

Hierdie gedragsreëls manifesteer in die grondbeginsels van die Administratief- 
reg -  so genoem omdat hierdie deel van die reg hoofsaaklik met die admini- 
strasie van die bevoegdhede van owerheidsinstellings te doen het (Wiechers, 
1973 : 1).

3.5.2 Grondslae van die Administratiefreg

Administratiefreg spruit voort uit wetsvoorskrifte, uit regspraak deur die howe 
en uit die gemene reg (Wiechers, 1973 : 29 - 34). Binne die raamwerk van die 
vereiste van administratiefregtelike optrede, moet die owerheidsinstelling of 
-persoon se handelinge aan die volgende kriteria voldoen (Griffith & Street, 
1963 : 224);

(a) Optrede moet gemagtigde optrede wees, met ander woorde, geen 
persoon mag enige handeling verrig sonder dat hy die nodige amptelike 
toestemming daartoe het nie.

(b) Alle handelinge moet binne die raamwerk van die reg val en streng 
volgens die vereistes vir die nakoming van tersaaklike regsbepalinge 
geskied.

(c) Waar daar in wetsvoorskrifte bepaalde prosedures voorgeskryf word, 
moet sodanige prosedures nagekom word.

(d) Regsdwalinge, dit wil sê, foutiewelike vertolkings van die wet, moet ten 
alle koste vermy word.

(e) Indien daar aan ’n owerheidspersoon ’n diskresionêre bevoegdheid 
verleen word, mag die diskresie nie vir ’n onbehoorlike doel, of vanweë 
irrelevante oorwegings, of op ’n onbillike of onregverdige wyse uit- 
geoefen word nie.

(f) ’n Handeling mag uitgevoer word, of ’n besluit geneem word, slegs nadat
voldoende relevante feite of bevredigende getuienis oorweeg is.
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(g) In die algemeen moet die optrede van ’n owerheidspersoon altoos voldoen 
aan die vereistes van billikheid, eerbaarheid en onkreukbaarheid.

Die nakoming van genoemde administratiefregtelike beginsels is van kardinale 
belang in die publieke administrasie, en wêreldwyd word stappe gedoen om te 
verseker dat daar aan die vereistes voldoen word. Instellings soos die Franse 
Conseil dÉtat, die verskillende Ombudsmanstelsels in die Skandinawiese 
lande, die Britse Parliamentary Commissioner, en Suid-Afrika se Advokaat- 
Generaal verrig almal die basiese taak om handelinge wat nie aan die gestelde 
norme voldoen nie, op te spoor, te ondersoek en uitspraak daaroor te lewer. 
Sedert 1984 beskik die Stadsraad van Johannesburg oor sy eie Inwoner- 
konsultant, met pligte wat min of meer identies is aan die van die genoemde 
instellings en persone, terwyl Kaapstad in 1985 ’n dergelike aanstellinggedoen 
het.

Uit wat tot dusver gesê is kan die afleiding gemaak word dat die norm, wat die 
nakoming van die vereistes van die Administratiefreg as grondslag het, breed 
in opset is. Dit sal uit die aard van die saak ’n bomenslike taak wees om al 
handelinge van al die owerheidsinstellings en -persone binne ’n bepaalde geog- 
rafiese gebied -  soos Suid-Afrika -  te monitor vir moontlike onbehoorlike of 
afwykende optrede. Dit is waarskynlik as gevolg van hierdie feit dat die 
Administratiefreg by geleenthed as ’n lomp en onhanteerbare instrument be- 
skryf is (Van Gunsteren, 1976 : 79). Desnieteenstaande bly dit ’n essensiële 
norm in die publieke administrasie, ter wille van ordening van optrede teenoor 
die gemeenskap, en ter wille van gesonde verhoudinge, soos hieronder sal 
blyk.

3.5.3 Administratiefreg en owerheidsverhoudinge

Hoe manifesteer die Administratiefreg in owerheidsverhoudinge?

In die eerste plek het die vereistes van die Administratiefreg ’n fundamentele 
invloed op die verhoudinge tussen owerheid en onderdaan, en sal die kwaliteit 
(vgl. par. 4.5) van die verhoudinge bepaal word deur die kwaliteit van die 
administratiewe optrede. Verhoudinge in hierdie konteks sal ook beïnvloed 
word deur die wyse waarop vertoë van die gemeenskap, hetsy voor of na ’n 
besondere handeling of optrede, behartig word. Ook in hierdie verband sal die 
bestaan van ’n administratiewe hersieningsliggaam of -persoon van die soort 
wat aangedui is, ’n verdere verhoudingsituasie skep, naamlik tussen daardie 
liggaam of persoon en lede van die gemeenskap. Vir die man in die straat, en 
soms selfs vir ingeligtes, is die wesenlike globale omvang van die owerheid- 
shandeling ’n doolhof van mense, kantore en instellings. Dit is in die gewone 
loop van sake meermale onmoontlik vir ’n gegriefde (of selfs net iemand wat 
inligting verlang) om presies te weet waarheen om te gaan met sy grief of 
versoek.
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Die Administratiefreg manifesteer ook in verhoudinge tussen owerheidsinstel- 
lings onderling, beide in ’n horisontale verband (tussen plaaslike owerheids- 
mstellings onderling) en in 'n vertikale verband (tussen hoër en laer owerheids- 
mstellings). Veral in laasgenoemde geval, waar die verhoudinge tussen die 
hoër owerheid en die laer owerheidsinstelling beïnvloed kan word deur hul 
onderskeie handelinge, kan die administratiefregtelike vereistes ’n belangrike 
rol speel. ’n Hoër owerheid kan byvoorbeeld deur manipulering, misleiding, 
dwang, of deur onredelike en onbillike optrede die hoër owerheid se wense op 
die laer owerheidsinstelling afdwing. Die vereistes van die administratiefreg is 
daarop ingestel om hierdie soort optrede te verhoed.

Verder manifesteer die Administratiefreg ook in verhoudinge binne ’n 
bepaalde owerheidsinstelling. Verhoudinge tussen ministers en departements- 
hoofde, of tussen stadsrade en stadsklerke, of tussen stadsklerke, depar- 
tementshoofde en ander amptenare, word almal in ’n meerdere of mindere 
mate beïnvloed deur die nakoming van administratiefregtelike beginsels.

In die vierde plek kan die vereistes van die Administratiefreg ook ’n rol speel 
by verhoudinge tussen onafhanklike state, hoewel die beginsels van die vol- 
kereg eintlik hiervoor voorsiening maak.

3.6 EERBIEDIGING VAN GEMEENSKAPSWAARDES

In sommige geskrifte (vgl. Cloete, 1972 : 24) word “demokratiese vereistes” as 
’n afsonderlike norm gestel. Dit is wel so dat die eerbiediging van die demo- 
kratiese grondslae geldig is in state waar die demokratiese regeringsvorm 
toegepas word, soos in die geval van Suid-Afrika, maar hierdie norm kan nie 
universeel geldend wees nie.

3.6.1 Demokratiese waardes teenoor gemeenskapswaardes

In die algemeen kan gesê word dat ’n demokratiese parlementêre stelsel 
daargestel word as ’n metode om die gesaghebbende toebedeling van waardes 
(wat ’n politieke funksie is) te bewerkstellig. Die demokrasie het ’n sterk 
politieke kleur en die owerheid word daargestel deur ’n demokraties georiën- 
teerde vrye verkiesingstelsel. Dit impliseer ’n besondere regeringstelsel wat uit 
die aard van die saak nie toepassing vind in byvoorbeeld Sjina of Rusland nie, 
en daarom kan “demokratiese vereistes” dan ook nie as ’n normatiewe faktor 
in daardie lande geld nie.

Ter wille van die veruniverseelbaarheid van hierdie faktor, word daar eerder 
verwys na die eerbiediging van “gemeenskapwaardes”. ’n Waarde kan trouens 
universeel bestempel word as ’n veskynsel wat iemand (of ’n groep persone) 
onder bepaalde omstandighede as belangrik en wenslik beskou. Dit bring die 
bespreking weer eens terug na die kwessie van waardes.
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Die belangrike rol wat waardes in die publieke administrasie speel word 
weerspieël deur die feit dat aspekte van waardes, waarde-oordeel en 
gemeenskapswaardes reeds verskeie kere in hierdie hoofstuk bespreek is. 
Trouens, die basiese verskil tussen die publieke administrasie en die bedryfsad- 
ministrasie lê veral in die teenwoordigheid van die waardevraagstuk in 
eersgenoemde en die relatiewe afwesigheid daarvan in laasgenoemde.

3.6.2 Gevoeligheid vir gemeenskapswaardes

Dit word veronderstel dat elke openbare amptenaar gevoelig behoort te wees 
vir die waardes wat deur die betrokke gemeenskap gehuldig word. Dit is 
trouens die wesenlike bestaansrede vir die instelling waaraan hy verbonde is, 
naamlik om die waardevoorkeure van die gemeenskap te identifiseer, te beoor- 
deel en in prioriteitsvolgorde te plaas. Ook moet hy enige konfliksituasie wat 
mag ontstaan oor die waardekeuses wat wel gemaak is, probeer besleg.

Dit moet altoos in gedagte gehou word dat waardes en waardevoorkeure in ’n 
gemeenskap ook nie konstant bly nie. Baie faktore kan gemeenskapswaardes 
aan wysiging en selfs verandering onderworpe maak. Bevolkingsamestelling, 
ontwikkeling in ’n gebied, tegnologiese vooruitgang en selfs politieke 
veranderinge speel almal ’n rol wat daartoe bydra dat gemeenskapswaardes nie 
staties kan bly nie.

Omdat gemeenskapswaardes die wese en aard van die wense en begeertes van 
die gemeenskap verteenwoordig, en trouens deel uitmaak van dit wat vir hulle 
die “goeie lewe” beteken, kan daar verwag word dat die gemeenskap verwagt- 
ings koester dat die owerheidsinstelling daardie waardes in ag sal neem en sal 
eerbiedig. Dit sou vir ’n verkose owerheidsinstelling geen moeilike taak wees 
nie, om nadat hy aan bewind gestel is, daardie waardevoorkeure ingevolge 
waarvan hy gekies is, gedeeltelik of selfs in totaal te verwerp en ander waar- 
devoorkeure in hul plek te stel. Waar verkiesings normaalweg elke vyf jaar 
gehou word (’n tydperk wat onder bepaalde omstandighede verleng kan word) 
is dit moontlik dat ’n owerheidsinstelling wat afwyk van die gestelde 
gemeenskapswaardes onberekenbare skade kan veroorsaak voordat die kies- 
ers weer ’n geleentheid kry om by ’n volgende verkiesing verantwoording op te 
eis. ’n Stap van hierdie aard kom wesenlik neer op troubreuk teenoor die 
gemeenskap. Hierdie vorm van afwykende optrede sal nie slegs op 
owerheidsvlak (dit wil sê, op beleidbepalingsvlak) kan plaasvind nie, maar ook 
op amptenaarsvlak ten opsigte van “mindere” gemeenskapswaardes.

3.6.3 Rol van ministers en amptenare

Openbare ampsdraers (ministers) en hooggeplaasde leidinggewende beamptes 
(departementshoofde) is primêr die probleemoplossers en besluitnemers in die 
administratiewe milieu. Hierdie owerheidspersone moet gedurig daarop
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gesteld wees om ’n hestaande ongewenste toedrag van sake, wat nie in 
ooreenstemming met die gemeenskapsgevoel is nie, te omskep in 'n gewenste 
loedrag vansake waarin die geïdentifiseerde gemeenskapswaardes uitingvind. 
Om te bepaal wat gewens of ongewens is, is uit die aard van die saak ook ’n 
waardeoordeeí wat uitgeoefen word, en in hierdie proses sal die owerheidsper- 
sone wat ’n probleem in ’n bestaande toedrag van sake sien deeglik moet besin 
of ’n verandering in die bestaande nie die een gemeenskapswaarde kan 
bevredig terwyl dit terselfdertyd ’n ander waarde kan benadeel nie. Indien 
dorpsbeplanningsoorwegings in ’n stad of dorp byvoorbeeld aandui dat die 
gebruiksreg van ’n bepaalde stuk grond van “godsdienstige gebruike” na “ont- 
spanningsgebruike” verander moet word, sal ’n gemeenskapswaarde wat 
ontspanningsfasiliteite vereis bevredig word, maar terselfdertyd sal dit die 
godsdiensbegeerte van ’n ander deel van die gemeenskap as waarde benadeel.

Dieselfde soort probleem kan ontstaan wanneer ’n waardeaanpassing op ’n 
hoë owerheidsvlak as gewens beskou sou word terwyl dit op ’n laer 
owerheidsvlak as ongewens vir die plaaslike gemeenskap beskou sou kan word.

Die soort probleme wat uitgelig is is verteenwoordigend van konfliksituasies 
wat kan ontstaan by die identifisering en bevrediging van gemeenskaps- 
waardes. Vandaar die vereiste dat gemeenskapswaardes te alle tye eerbiedig 
moet word, en dat alle moontlike faktore in aggeneem moet word om te bepaal 
wat werklik verteenwoordigend van gemeenskapswaardes is, voordat 
verandering teweeggebring word.

Die skepping en instandhouding van verhoudinge tussen owerheid en 
gemeenskap is veral ’n belangrike uitvloeisel uit die vereiste vir die eer- 
biediging van gemeenskapswaardes. Die owerheidsinstelling en die gemeen- 
skap verkeer trouens in ’n volgehoue wedersydse proses van waardeinteraksie, 
soos waardes ontstaan of verander, en soos waardeoordeel gedurigdeur wissel 
tussen gewens of ongewens, onderworpe aan die uiteindelike beoordeling van 
die gemeenskap en die owerheidsinstelling.


