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Høringssvar: Høring - Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Innledning
Det vises til høringsnotat av 1. juli d.å angående forslag om å innføre nøytral merverdiavgift i helseforetakene. Forslaget 
innebærer vesentlige endringer i den tenkningen vi har hatt lang tradisjon for i Norge når det gjelder offentlig 
tjenesteproduksjon. NSF mener at det er viktig at det fortsatt stimuleres til at helseforetakene utnytter kapasiteten og 
utvikler kompetansen i egne rekker til vanlig elektiv behandling, samt grunnleggende funksjoner knyttet til renhold, 
vedlikehold og kjøkkendrift. Det gir trening, bedre kvalitet, gode utdanningsarenaer, effektiv ressursutnyttelse, helhet og 
en akuttberedskap av høy kvalitet. 

I tillegg til at forslaget vil kunne medføre uheldige konsekvenser for kjernen av hva som tilligger RHFenes  «sørge for» 
ansvar, så er det også nærliggende å tro at en slik endring vil gi vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser 
langt utover det som er drøftet i høringsnotatet. Notatet omhandler i liten grad fordeler ved å produsere tjenester med 
egne ansatte. Forhold knyttet til en helhetlig fleksibel tjeneste, og viktigheten av at alle ledd i verdikjeden utgjør en 
helhet for pasienten, vektlegges ikke. Det er i notatet mye fokus på kostnader fremfor å beholde kunnskap blant egne 
ansatte som kan gjenbrukes og danne grunnlag for stabil og fleksibel drift. Kvalitet og kompetanse i tjenesten omtales 
lite. NSF vil understreke at kvalitet og helhet i behandlingen er det mest kostnadseffektive for samfunnet og 
enkeltindivider på et overordnet nivå. Man bør frykte for velferdsstatens bæreevne på sikt, om det legges opp til 
ytterligere fragmentering i tjenester og forankring av disse. I et tilsynsperspektiv vil dette også være svært betenkelig. 

Høringsinstansene blir spesielt bedt om å kommentere på to vurderinger angående omfang av løsningen. Den første 
vurderingen (A) er om kompensasjonsordningen skal inkludere investeringer, eller om investeringene skal holdes 
utenom. Den andre vurderingen (B) er om private aktører skal kompenseres direkte eller indirekte. 

NSF ønsker ikke denne ordningen og det er derfor krevende å ta stilling til detaljer på innrettingen. Vi vil likevel påpeke 
at innrettingen må være håndterbar å etterleve. Et skille for eksempel mellom drift og investeringer kan medføre kreative 
tilpasninger man bør unngå. Notatet burde diskutert konsekvensene av en utvikling der helseforetakene i større omfang 
leier istedenfor å eie bygningsmasse. Videre mener NSF at et opplegg der private aktører får direkteoppgjør kan 
medføre enda større administrering, enn dersom kompensasjonen regnes ut i etterkant i henhold til de overordnede 
prinsipper for ordningen.

Uansett innretting mener NSF at utgifter til oppbygging av bestillerkompetanse, administrative utgifter til tilsyns- og 
etterlevelseskontroll samt behovet for endring i eksisterende økonomisystemer vil være nye utgifter som dagens 
ordning ikke har. Ordningen vil videre kunne medføre enheter med ansatte fra flere ulik arbeidsgivere, ulike 
arbeidsbetingelser og bedriftskultur og de utfordringer dette vil medføre. Disse kostnadene og slagsidene ved ordningen 
synliggjøres ikke i notatet.
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NSF ser i ikke behov for å innføre nøytral merverdiavgift i helseforetakene. Vi mener i utgangspunktet at helsetjenesten 
er et offentlig ansvar. Den må være underlagt politisk styring og kontroll, som klargjør målsetting, prioritering, 
ressurstildeling og tilgjengelighet. Profittbasert privatisering er ikke forenlig med prinsippet om god ressursutnyttelse, lik 
tilgjengelighet og godt arbeidsmiljø. NSF mener derfor det vil fremme helhet og sammenheng i tjenestene at 
helseforetakene produserer tjenester med egne ansatte framfor å kjøpe disse tjenestene fra private leverandører. Vi 
deler ikke høringsnotatets underliggende premiss om at større innslag av private tjenesteleverandører vil føre til «bedre 
ressursutnyttelse og dermed til lavere samlede kostnader i utføringen av statlige oppgaver». NSFmener at dette først og 
fremst er et ideologisk motivert argument som ikke kan belegges med forskning.

Derimot mener vi at innføring av nøytral merverdiavgift vil kunne føre til en lang rekke ulemper, kort oppsummert:

Mindre helhet i tjenestene1.
Økte transaksjonskostnader2.
Risiko for økt sosial dumping3.
Redusert skatteinngang4.

I høringsnotatet framheves blant annet tjenester innen renhold, kjøkken, IKT, vakthold, transport, sentralbord og 
regnskap som områder hvor økt innslag av private leverandører er ønskelig. Service- og tekniske tjenester i 
helseforetakene drives i dag i hovedsak av egne ansatte. De utgjør ca. 7 % av årsverkene i spesialisthelsetjenesten, og 
omfatter anslagsvis opp mot 10.000 ansatte. På Oslo Universitetssykehus er det for eksempel ca. 500 ansatte bare i 
renhold. NHO-service har anslått at det nye markedet i helseforetakene vil kunne utgjøre 10 milliarder kroner. Dette 
tilsvarer ca. 10 % av verdien av egenproduksjonen i spesialisthelsetjenesten. Omfanget av det «nye» markedet som 
reformen adresserer er dermed betydelig.

NSF vil understreke at å overlate slike tjenester til private leverandører vil kunne føre til mindre helhet i 
spesialisthelsetjenesten. For eksempel er renhold en integrert del av infeksjonsbekjempelsen på sykehusene, 
kjøkkentjenester er nært knyttet til ernæring og dermed til helhetlig pasientbehandling osv.

Om spesialisthelsetjenesten skal kjøpe inn denne typen tjenester fra private leverandører vil det føre til betydelige 
transaksjonskostnader. Økt bruk av innkjøp fra private leverandører gjennom anbud vil kreve at spesialisthelsetjenesten 
må få på plass nye systemer for å håndtere anbudskonkurranse, systemer for å bygge opp bestillerkompetanse, 
systemer for kontroll av tjenestenes kvalitet og systemer for oppfølging av de eksterne tjenesteleverandørene. 
Konsekvensene kan bli økte kostnader og mer byråkrati.

Med økt innslag av private leverandører kan lønn og pensjonsforhold bli konkurransefaktorer. Kostnadsreduksjon 
gjennom lavere lønn og dårligere pensjonsordninger har ingen ting med effektivitet å gjøre, det betyr bare en 
omfordeling av ressursene i samfunnet; i dette tilfelle fra lavtlønte kvinner i helseforetakene til private bedrifter, ofte 
internasjonale kjeder. Konkurranseutsetting omfordeler budsjettmidler fra lønn til overskudd. Fordi bedrifter har lavere 
skattesats enn personer og fordi de driver internasjonal skatteplanlegging, vil skatteinngangen fra inntektsskatt 
reduseres.

I realiteten innebærer forslaget at hele reformen i siste instans er en overføring av skattepenger fra helseforetakene til 
private tjenesteleverandører. Forslaget virker lite gjennomtenkt og mangler reelle drøftinger av konsekvensene. Vi vil 
videre vise til utredningsinstruksen og veileder som følger den. Å se totalt bort fra eventuelle utilsiktede eller negative 
konsekvenser av endringen, slik høringsnotatet gjør, er et direkte brudd med utredningsinstruksen. NSF mener derfor at 
saken må trekkes og at det bør gjennomføres utredninger av de reelle konsekvensene før det eventuelt sendes på ny 
høring. Bredden i sakskomplekset må speiles i det endelige høringsnotatet fra Finansdepartementet. Manglende 
drøfting av en slik reforms negative konsekvenser forsterker inntrykket av at dette er en ideologisk begrunnet reform. 
NSF mener forslaget vil svekke velferdsstatens bæreevne på sikt og ber om at forslaget utredes bedre.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Jan Vegard Pettersen
Fagsjef Spesialrådgiver
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