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Horing  - Ny lov  om Husbanken

Vi viser  til Kommunal-  og regionaldepartementets (Ø) brev av 06.02.2008 om
ovennevnte.  Fornyinga-  og administrasjonsdepartementet(FAD) har følgende
kommentarer til utkast til ny husbanklov:

NG.47Ø DØ1

Om tilknytningsfor a og bruk av styre og råd (pkt. 4.3 og 4.4)
FAD legger til grunn KRDs vurdering av at Husbanken er å oppfatte som et
forvaltningsorgan, og at dette gir departementet de mulighetene for styring som er
tilpasset virksomhetens art.

Som en følge av presiseringen av forvaltningsorgannmodellen, er vi enige i at det ikke  er
naturlig å ha et eget styre for virksomheten. På denne måten rendyrkes styrings-
relasjonen mellom departement og virksomhet. Vi er enige i at bruk av råd kan
forsvares for å "formidle erfaringer og påpeke behov som må følges opp sentralt".

Vi er i tvil om hvorvidt det er nødvendig å lovfeste bruken av råd i virksomheten på
samme måte som styret i dag er lovfestet.

Om klagenemnd (pkt. 4.5)
KRD ønsker å ha egen klagenemnd for enkeltvedtak om lån og tilskudd.

Vi har forelagt høringssaken for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), som sier i
en uttalelse til FAD:

Postadresse Kontoradresse  Telefon  Administrasjonsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8404 Dep Akersg.  59 22 24 9090 Telefake Anne Kristine Hage
N'-0030 OSLO Org no_ 2224 2714 22 2448 51

972 417 785
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"Når det gjelder vurderingene av behovet for en egen klagenemnd, finner vi imidlertid at dette
burde vørt bedre utredet. En begrunnelse for å oppnevne eller opprettholde en nemndsordningfor
klagesaksbehandling,  er blant annet et behov for å avlaste departementet meddenne type oppgaver,
spesielt når det er mange klagesaker.  Av heringsutkastetfremgår det at antall klagesaker er
minimale. Departementets begrunnelse for likevel å opprettholde nemnden er at denne situasjonen
kan snu seg. Vi savner andre argumenterfor å opprettholde denne nemndsordningen.'

FAD er  enig med DIFI i at det kan være vanskelig å forsvare en slik nemnd med at
behovet for den kan øke om  eller  hvis nye oppgaver tilføres den.

Kopi av brev av 27.03.2008 fra Direktoratet for forvaltning og IKT følger vedlagt.
Saken har også vært forelagt Konkurransetilsynet som ikke har merknader til
høringen.
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