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Høring - kompensasjon av merverdiavgift for regionale helseforetak,
helseforetak og enkelte private aktører innen spesialisthelsetjenesten
Norske Rehabiliteringsinstitusjoner (NRI) har følgende medlemmer:
Opptreningssenteret Jeløy Kurbad, Moss
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Tromsø
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter, Lillehammer

NRI avgir med dette følgende høringsuttalelse:
konomiske o administrative konsekvenser
NRI er bekymret for at forslaget om kompensasjon for merverdiavgift vil resultere i økte
administrative kostnader for sine medlemmer. Som det går frem av forslaget skal ordningen
være provenynøytral for staten slik at den samlede merverdiavgiftskompensasjonen trekkes
inn igjen ved å redusere overføringene til både private og offentlige tjenesteytere. NRI frykter
at dette vil innebære at en ordning med kompensasjon for merverdiavgift vil påføre NRI sine
medlemmer en netto kostnad på grunn av økte admininstrative kostnader.
På bakgrunn av dette hadde NRI sett det som hensiktsmessig at dagens ordning ble videreført
uten en utvidet rett til kompensasjon for merverdiavgift for helseforetak og andre private
aktører i spesialisthelsetjenesten. NRI mener at dette vil spare alle parter for økte
administrative kostnader forbundet med en utvidet ordning for kompensasjon for
merverdiavgift.
Det er allikevel viktig å poengtere at en videreføring av dagens ording forutsetter at denne må
gjelde både for offentlige og private aktører innen spesialisthelsetjenesten.
Generellt
Prinsipiellt arbeider NRI for at private tilbydere av helsetjenester skal ha like vilkår som
offentlige tilbydere. Dersom forslaget om kompensasjon for merverdiavgift blir vedtatt er
NRI av den oppfatning av denne også må gjelde for private aktører innen
spesialisthelstjenesten. NRI ser det derfor som positivt at forslaget til utvidelse av lov 12.
desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift legger opp til en slik likeverdig
behandling av offenlige og private aktører innen spesialisthelsetjenesten.
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I Kap. 5 av høringsnotatet ønsker Finansdepartementet høringsinstansens syn på om det er det
enkelte helseforetak eller foretaksgruppen som bør sende inn krav om og motta kompensasjon
fra fylkesskattekontoret.
Det regionale helseforetaket har ansvar for å sørge for at det er et tilstrekkelig tilbud av
helsetjenster i sin respektive region. Det regionale helseforetaket kjøper disse tjenestene
enten fra helseforetakene eller fra private aktører. Dette innebærer at private aktører er i en
konkurransesituasjon med helseforetakene om å tilby sine tjenester til det regionale
helseforetaket. Det er derfor ønskelig at det er et størst mulig skille mellom det regionale
helseforetaket (som kjøper tjenester) og det enkelte helseforetak (som utfører tjenester) i
konkurranse med private aktører.
På bagrunn av dette er NRI av den bestemte oppfatning at det er det enkelte helseforetak som
bør sende inn krav om og motta kompensasjon for fylkesskattekontoret og ikke det regionale
helseforetaket. Dette vil gjøre situasjonen mest mulig likeverdig mellom helseforetakene og
de private aktørene som konkurrerer om å utføre helsetjenster for det regionale helseforetaket.

Med vennlig hilsen
for NRI
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