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Vedr.:  Høring  -  forslag om endring av forskrift 15. juni 2001 nr 682 om avgrensning av
merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester  (forskrift nr 119)

Primært mener NOF, sett i lys av det pågående arbeidet i spørsmålet om autorisasjon av osteopati, at
det generelle unntak hvor osteopati er unntatt moms bør fortsette å gjelde inntil autorisasjonsarbeidet
er sluttført.

Dette fordi spørsmålet er oppe hos myndighetene og med den rivende utvikling osteopati er inne i er
dette sterkt begrunnet av hensyn til: pasientenes  interesser, fagets karakter, internasjonale forhold hvor
osteopati er godkjent i mange land og i enda flere er det et pågående autorisasjonsarbeid, at det er en
etablert utdanning i Norge og at osteopatene er tilpasset Helsepersonelloven. Det er liten tvil om at det
er myndighetenes ansvar å kvalitetssikre osteopati til norsk lovverk av hensyn til pasientenes
interesser. Etter vårt syn er det et tidsspørsmål  når en  autorisasjon av tittelen osteopat vil komme og da
vil osteopati komme inn under unntaket som autorisert helsepersonell.

Subsidiæ rt vil NOF støtte  forslag en  hvor  punkt 5 er: Alternative  behandlingsformer når de ytes av
utøvere av helsepersonell med autorisasjon eller lisens , jf. Nr 3.

Derved unngår man det meningsløse å skulle dobbeltregistrere autoriserte yrkesutøvere i et system på
et "lavere nivå" i tillegg til der de allerede er kvalitetssikret. Ved dette forslaget unngår myndighetene
økt ressursbruk ved et dobbeltbyråkrati som ville oppstå av alternativ 2.
Alternativ 2 ville innskrenke prinsippet om organisasjonsfrihet, noe vi synes er svært uheldig og galt.

Unntaket vil som finansdepartementet har foreslått, fortsatt ivareta hensikten med å forenkle
avgiftskriteriene: enten er utøveren autorisert eller registrert i registeret. Og det ivaretar muligheter for
lik avgiftsbehandling av ellers like tjenester og gjør det oversiktlig for pasientene. Og aktualiteten til
registeret minskes ikke, for de fleste forbund har også yrkesutøvere uten bakgrunn i autorisasjon fra
annet yrke.

NOF mener det uansett er viktig med en romslighet med hensyn til tid før forskriften trer i kraft, slik
som finansdepartementet foreslår. Erfaringene tilsier at det tar tid for foreningen å etablere seg
tilsvarende krav til registerordningen. For eksempel å etablere en forsikringsordning. Et minimum av
tid her mener vi må være to til tre år.

Med vennlig hilsen

Norsk Osteopat Forbund
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