Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no

Oslo, 15. august 2005

Høringssvar – kompensasjon av merverdiavgift for regionale helseforetak,
helseforetak og enkelte private aktører innen spesialisthelsetjenesten
Kristen-Norges Innkjøpsfelleskap (KNIF) eies av landets kirker og trossamfunn, herunder
deres sosial-, helse- og omsorgsinstitusjoner. Dette gjelder blant annet Kirkens Sosialtjeneste,
Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Blå Kors Norge, Lukasstiftelsen, Lovisenberg Diakonale
Sykehus, Diakonhjemmet, NKS Kløverinstitusjonene, Helse Rehab og Kirkens SOS. KNIF
gir generelle uttalelser for medlemmene og har følgende merknad til høringen:
Angående høringsnotatet punkt 4.2.2, siste avsnitt, sitat:
”Adgangen til frivillig registrering gjelder i dag ikke den som leier ut til private
kompensasjonsberettigede, for eksempel private barnehager. Bakgrunnen for dette er at en utvidelse
til å omfatte også disse, ville medføre et provenytap av uoversiktlig omfang. … I tråd med dette
foreslås det at heller ikke utleiere til private aktører innen spesialisthelsetjenesten skal omfattes av
den frivillige registreringsordningen.”

KNIF har forståelse for at en utvidelse av ordningen vil være provenymessig problematisk. Vi
ønsker imidlertid å påpeke muligheten for å avgrense en utvidelse av frivillig registrering av
bygg til kun å gjelde utleie til private kompensasjonsberettigede helse- og omsorgsinstitusjoner organisert etter Sosialtjenesteloven og/ eller Spesialisthelsetjenesteloven. På den
måten unngår man å utvide kompensasjonen til også å omfatte for eksempel skoler og
barnehager, og provenytapet blir minimalt. Utvidelsen vil derimot fjerne den uheldige
konkurransevridning mellom visse private helseforetak og statlige helseforetak som
høringsnotatet legger opp til.
Bakgrunn
Blant KNIFs eiere på helse- og sosialsiden har vi fått tilbakemelding om at det kun er Blå
Kors Norge og Frelsesarmeen som er rammet av denne problematikken. Bakgrunnen er som
følger:
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Organisasjonsstruktur
Blå Kors Norge og Frelsesarmeen har en organisasjonsstruktur der eiendomsdriften er skilt ut
fra institusjonsdriften. De fleste andre private helse- og sosialinstitusjoner eier sine egne bygg.
Frelsesarmeen og Blå Kors har derimot valgt å drive eiendommene gjennom egne non-profit
forvaltningsselskap. Frelsesarmeen Eiendom og Blå Kors Eiendom leier ut sine bygg til sine
moderselskap, henholdsvis Frelsesarmeen og Blå Kors Norge. Denne organiseringen fører til
at eiendomsselskapene ikke har adgang til frivillig registrering av sine bygg, med dertil
fraværende kompensasjon av merverdiavgift.
Det må imidlertid bemerkes, at dersom eiendomsselskapene til Blå Kors og Frelsesarmeen
leier ut sine bygg til kommunale eller regionale foretak som leverer tjenester som er identiske
med hva Frelsesarmeen og Blå Kors Norge produserer, vil de være kompensasjonsberettiget.
Dette er en uheldig konkurransevridning. Organisasjonsstruktur bør ikke være avgjørende for
om man er berettiget kompensasjon eller ikke. Det er også uheldig at organisasjonenes eneste
måte å omgå problemet på er å omorganisere virksomheten på eiersiden, noe som vil være
svært kostbart, og spesielt uheldig for ideelle, non-profit organisasjoner.
Provenytap
Ved å begrense utvidelsen av forskrift 117 til helseinstitusjoner vil provenytapet være
minimalt. For nevnte organisasjoner beløper dette seg til ca. 9 millioner kroner årlig i
kommunal sektor og ca. 3 millioner kroner i statlig sektor. I tillegg kommer investeringer. For
øvrig bør man i beregning av alternativkostnaden ta i betraktning at økt konkurranse vil kunne
veie opp for provenytapet.

Forslag til utvidelse av forskrift 117 for private helseforetak
KNIF foreslår derfor følgende tillegg i FOR 2001-06-06 nr 573: Forskrift (Nr. 117) om
frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter
merverdiavgiftsloven, § 1 annet ledd, nytt tredje punkt:
”3. private kompensasjonsberettigede helseinstitusjoner organisert etter Lov om sosiale
tjenester m.v. eller Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.”

Med vennlig hilsen

Claes Lampi Sørensen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 23 10 37 31 - Mobil: 40 40 59 83
E-post: sorensen@knif.no

KNIF Trygghet Forsikring

Kristen-Norges Innkjøpsfelleskap
Tollbugt. 3 • 0152 Oslo
Tlf: 23 10 37 47 • Fax: 23 10 37 38
E-post: post@knif.no
Internett: www.knif.no
Org. nr: 980 404 706

