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LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS - HØRING KOMPENSASJON AV
MERVERDIAVGIFT FOR REGIONALE HELSEFORETAK OG ENKELTE
PRIVATAKTØRER INNEN SPESIALISTTJENESTEN

Det vises til Finansdepartementets brev av 04.07.05 vedrørende innføring av en ordning
om kompensasjon av merverdiavgift for regionale helseforetak, helseforetak og enkelte
private aktører i spesialisthelsetjenesten.

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS) vil være omfattet åv de kompensasjonsregler
som nå foreslås selv om sykehuset er organisert som AS. Det vises i denne forbindelse til
høringsutkastets punkt 4.1.3 og § 2 bokstav g i lovforslaget. Når et privat sykehus
produserer spesialisthelsetjenester etter avtale med regionalt helseforetak, vil dermed
sykehuset være omfattet av de nye reglene uansett selskapsform på lik linje med et
helseforetak.

I denne forbindelse bør det innledningsvis sterkt fremheves at denne likebehandlingen
brytes ved departementets forslag om at utleie av bygg til regionale helseforetak og
helseforetak foreslås tatt inn i forskrift 117, mens tilsvarende momskompensasjon ikke
skal gjelde for private sykehus. Dette bryter med de politiske føringene som har vært
retningsgivende til nå.

LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS

LDS er et non-profit sykehus som drives på ideell basis og har en årlig driftsavtale med
Helse Øst på lik linje med helseforetakene. LDS leverer kun helsetjenester til det
offentlige og bidrar som et diakonalt non-profit sykehus til et ønsket mangfold innenfor
den offentlige spesialisthelsetjenesten.

Sykehuset har vært en del av det offentlige helsetilbudet i over 100 år. Frem til
sykehusreformen i 2002, var LDS et lokalsykehus i Oslo med avtale og finansiering fra
Oslo kommune. I forbindelse med sykehusreformen hvor Staten overtok eierskapet til
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helseforetakene, tiltrådte Helse Øst de avtaler som LDS hadde med Oslo kommune mht
lokalsykehusansvar på samme linje som de kommunale og fylkeskommunalt eide sykehus.

LDS er pr. i dag Norges største private sykehus med en omsetning på ca 950 millioner
kroner og ca 1.100 årsverk. Sykehuset har lokalsykehus ansvar for bydelene Gamle Oslo,
Grunerløkka og St. Hanshaugen innen psykiatri og indre medisin med ca. 100.000
innbyggere. Innen barnepsykiatri betjenes også bydel Vestre Aker og for allmenn psykiatri
dessuten bydelene Frogner og Ullern.

LDS har det indremedisinske ansvaret for Nittedal kommune frem til  0 1.0 1 .2006.  Klinikk
for Kirurgi tar i mot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-
nese-hals og generell kirurgi. Tako-senteret som hører under sykehuset er et nasjonalt oral
medisinsk kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander.

HVA OMFATTES AV KOMPENSASJONSORDNINGEN

I kompensasjonsordningsutkastet for helseforetak er det foreslått å yte kompensasjon på
anskaffelser av varer og tjenester til bruk i virksomheten. Det foreligger imidlertid en sterk
begrensning i forhold til kompensasjonsretten, nemlig at det ikke vil bli gitt kompensasjon
for merverdiavgiften på anskaffelser som skal føres som anleggsmidler i årsregnskapet.

Dette fremgår på side 3 i høringsutkastet; "Denne begrensningen for helseforetakene og de
private aktørene vil medføre at det ikke gis kompensasjon for merverdiavgift på
investeringer, eksempelvis bygg og anlegg." I henhold til regnskapslovens § 5-1 er
anleggsmidler definert som eiendeler, bestemte varer til eie eller bruk. Varighetskriteriet
innebærer at eiendelene normalt må ha en levetid på mer enn 3 år.

Følgelig er det store anskaffelser som vil bli unndratt kompensasjonsordningen og dermed
virke diskriminerende i den grad hensikten er å likestille kompensasjonsordingen for
helseforetak med de regler som gjelder for kommuner og fylkeskommuner. Dernest kan
følgen lett bli en utilsiktet vridning mot leie/leasing av utstyr i stedet for egne anskaffelser.

FRIVILLIG REGISTRERING FOR UTLEIE TIL HELSEFORETAK ETTER
FORSKRIFT NR. 117

Det fremgår av høringsutkastet at LDS i det vesentlige vil bli likestilt med de statlig eide
helseforetakene.

På side 11 i Høringsutkastet foreslår departementet å utvide forskrift nr 117 til også å
omfatte utleie av bygg og/eller anlegg som leies ut til regionale helseforetak og
helseforetak. Departementets begrunnelse for dette er at det på den måten vil oppnås
nøytralitet mellom å drive i eide og leide lokaler.
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Dette forslaget er en klar forskjellsbehandling av statlige helseforetak og private sykehus.
Det å leie lokaler hvor utleier kan frivillig registrere seg for utleie til regionale statlige eide
helseforetak vil innebære en fordel for slike foretak. Dette er en klar diskriminering av de
private sykehusene, og basert på et likebehandlingsprinsipp mener sykehuset at også LDS
må få kompensert utgifter til leide lokaler i forbindelse med sykehusdriften. Argumentene
for dette er at LDS driver under samme rammebetingelser som helseforetakene hva gjelder
oppgaver, plikter, helselovgivning og økonomiske betingelser.

Sykehuset er som tidligere nevnt, et av de få ikke offentlig eide sykehus som har et
konkret lokalsykehusansvar for flere bydeler i Oslo. En diskriminerende opprettholdelse
av retten til frivillig registrering av utleier av bygg og anlegg til fordel for de regionale
helseforetak og helseforetak, vil i en slik sammenheng oppleves som særskilt urettferdig
og uforståelig.

På denne bakgrunn vil vi sterkt anmode Finansdepartementet om å likestille LDS med
regionale helseforetak og helseforetak mht. adgangen til frivillig registrering for utleier
etter forskrift nr. 117.

For øvrig viser LDS også til svarbrevet fra HSH på høringsutkastet som sykehuset støtter.

Med vennlig hilsen
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Vidar Haukeland
administrerende direktør

Kopi: Helse Øst v/adm. dir. Tor Berge


