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NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring - 
høringsuttalelse 

 
Husbanken viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av 13. januar 
2016 hvor departementet ber om ev. merknader fra etatene til NOU 2015:14 Bedre 
beslutningsgrunnlag, bedre styring. 
 
Det generelle inntrykket er at utvalget har en relativt forsiktig og fornuftig tilnærming knyttet til både 
de budsjett- og regnskapsmessige vurderingene og tilrådingene som inngår i utredningen, og ikke 
minst gjelder dette tilrådingene relatert til en videreføring av kontantprinsippet som hovedprinsippet 
i statsbudsjettet. Husbanken har likevel følgende kommentarer og merknader til enkelte av 
tilrådingene i den aktuelle utredningen: 
 
Kap. 4 Overordnede statlige budsjett – og regnskapsprinsipper 

Vedrørende tilrådingen om at det arbeides videre med hvordan periodisert regnskap på 
virksomhetsnivå kan sammenstilles og presenteres som supplerende informasjon mv.  
Kommentar Husbanken: SRS-regnskapet anvendes ikke til virksomhetsstyring i Husbanken og 
forsvarer pr. i dag ikke ressursbruken. Tilrådingen støttes. 
 
Det bør vurderes nærmere og konkretiseres hvordan informasjon fra periodisert regnskap skal 
anvendes i virksomhetsstyringen i departementene og i den enkelte virksomhet før det 
konkluderes på om SRS skal være obligatorisk.  Dersom SRS ikke blir obligatorisk, bør det 
vurderes om det skal tilrettelegges for rapportering og styring av realkapital og immaterielle 
eiendeler i virksomhetene. Tilrådingen støttes.  
 
Kap. 5 Informasjon til Stortinget om kostnader og gevinster ved investeringer og reformer 

Det vises til vurdering og tilråding knyttet til rentekompensasjonsordninger.  
Kommentar Husbanken: Husbanken forvalter ordningene med rentekompensasjon til hhv. skole- 
og svømmeanlegg og kirkebygg. Når det gjelder skoleordningen, avsluttes denne i 2016 da den 
siste delen av den totale investeringsrammen for perioden 2009-2016 er innfaset i år. Det vil derfor 
ikke bli gitt nye tilsagn etter 2016. Når det gjelder kirkeordningen, vedtas det en årlig 
investeringsramme, senest for 2016. Husbanken har ingen merknader til at det ikke gis nye tilsagn, 
dvs. at det ikke vedtas nye investeringsrammer, for disse ordningene etter 2016. 
Rentekompensasjonsordninger innebærer langsiktige budsjettkonsekvenser. Husbanken støtter 
derfor utvalgets tilråding om at det ikke bør opprettes nye slike ordninger eller gis nye tilsagn 
innenfor de eksisterende ordningene etter 2016. 
 
 
 



 Vår dato Vår referanse Side 2 av 2 
 12.02.2016 2016/1078 

 
 
 
 
 
 
 
Kap. 8 Flerårige budsjetter 

Det vises til tilrådingen under dette kapitlet i utredningen. 
Kommentar Husbanken: God virksomhetsstyring krever planleggingshorisont utover det enkelte 
budsjettår. Føringer og forutsetninger fra departement utover det enkelte budsjettår vil være nyttige 
innspill i beslutningsprosessene, særlig i det årlige budsjettarbeidet. Regjeringens 
effektiviseringsreform er et eksempel på en konkret og tydelig føring for kostnadsutviklingen som vi 
tar høyde for i vår planlegging av ressursbruk og effektivisering. I arbeidet med digitalisering og 
omstilling er signaler på fremtidige endringer i bevilgningsnivå særlig viktig for å kunne drive god 
prosjektstyring og ressursstyring, da slike prosesser normalt pågår over flere år. 
 
Kap. 9 Virksomhetsregnskap etter statlige regnskapsstandarder (SRS) 

Det vises til tilrådingen under dette kapitlet i utredningen. 
Kommentar Husbanken: Forutsatt at det finnes et sentralisert kompetansemiljø er ressursbruken 
knyttet til periodisert regnskap overkommelig for vår virksomhet. Nytteverdien derimot anses 
begrenset da informasjonen ikke brukes i Husbankens virksomhetsstyring, og vi heller ikke 
oppfatter at overordnet departement har fokus på det periodiserte regnskapet. Tilrådingen støttes 
under forutsetning av betydelig økning i nytteverdi i anvendelsen av virksomhetsregnskap etter 
SRS.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
HUSBANKEN 
 
 
 
Camilla Landsverk     Morten Hole 
ass. strategidirektør                                                  seniorrådgiver 
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