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Svar på høring – nøytral merverdiavgift i helseforetakene
Delta viser til ovennevnte høring.
Delta støtter ikke forslaget om innføring av nøytral merverdiavgift for helseforetakene.
Delta vil framheve at helhetlige pasientforløp fordrer at alle ansatte i verdikjeden er en del
av pasientbehandlingen og er underlagt samme ledelse. Det er også av stor betydning at
ansatte som skal jobbe sammen har samme lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljøkultur og
arbeidsgiver.
Funksjoner i sykehus som renhold, vaskeri, økonomi- og regnskaps og administrasjon
utgjør viktige deler i et helhetlig pasientforløp. God matservering i et sykehus dreier seg
ikke bare om kjøkkentjenester. Riktig ernæring er avgjørende for god helse, for å helbrede
og forebygge sykdom og for å opprettholde god funksjonsevne. Det må være gode rammer
rundt et måltid for pasienter, maten er ofte en del av behandlingen og må tilpasses
individuelle behov hos den enkelte pasient. Dette krever kompetanse og ernæringen bør
være en integrert del av den medisinske behandlingen. Forebygging og begrensing av
infeksjoner i sykehus henger tett sammen med både renholds- og vaskeritjenestene. Godt
forebyggende arbeid for å hindre smitte krever også kompetanse og at renholdsansatte
anses og verdsettes som en viktig del av det helhetlige pasientforløpet. Disse forholdene
finner vi ikke ivaretatt eller utredet forslaget. Kvalitetstapet som kan komme som følge av
mer oppdelte pasientforløp er ikke utredet i høringsnotatet.
Delta mener at det er av stor betydning for kvaliteten på helsetjenestene at dette
produseres i egen regi ved sykehusene.
Forslaget er fremmet for å gjøre outsourcing og konkurranseutsetting rimeligere for
helseforetakene, men i notatet problematiseres ikke konsekvenser et slik endring vil ha for
kvaliteten på behandlingen. Departementet kan heller ikke anslå størrelsen på eventuelle
innsparinger. En konkurranse om å utføre tjenester for sykehusenes vil i realiteten bli en
konkurranse om ansattes lønns- og pensjonsvilkår. Dette, sammen med at en slik ordning
medfører nye kostnader til administrasjon, systemer og kontrollregimer taler sterkt i mot
forslaget. Delta ber derfor om at departementet skrinlegger forslaget.
Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ansatte i offentlig
tjenesteyting og organiserer ansatte i en rekke funksjoner ved landets sykehus.
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