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Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - klage over avslag på kompensasjon  

Vi viser til Deres brev av 18. desember 2009 med klage over Skatt x vedtak av 26. november 2009 
om å nekte virksomheten Klager AS` krav på kompensasjon på kr 250 508 for 6. periode 2008. 
 
Skattekontoret har redegjort for saken slik: 
 
” Sakens faktum 
 
Klager AS har vært registrert i Enhetsregisteret siden 2005. Selskapets formål er opplyst å være 
”Primært å tilby barnevern, sosialkontor, skole, friomsorg, fengsel, psykiatri og arbeidsformidling 
et alternativ eller komplement til eksisterende innsats for å gi ungdommer et bedre liv, en bedre 
framtid og gode relasjoner - både i hjem, skole og fremtidige arbeidsplasser. Sekundert å tilby 
tjenester i Norge og internasjonalt mot andre målgrupper innen frivillighet, organisasjonsliv og 
næringsliv”. Selskapet er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret.  
 
Klager AS har for årene 2005-2008 levert kompensasjonsoppgave for 6. periode hvert år, dvs. for 
hele kalenderåret. 
 
Klager leverte kompensasjonsoppgave for 6. periode 2008 den 10. februar 2009. Det fremgikk av 
oppgaven at klager hadde kr 250 508 til gode. Beløpet gjaldt kompensasjon av inngående 
merverdiavgift.  
 
På bakgrunn av den mottatte kompensasjonsoppgaven, sendte skattekontoret den 9. mars 2009 ut 
varsel om en avgrenset kontroll av grunnlaget for oppgaven. Skattekontoret ba i den forbindelse 
om en redegjørelse for den virksomheten oppgaven omfattet, en oppstilling over hvordan avgifts-
postene i oppgaven fordelte seg på de ulike satsene, en oppstilling som viste oppdragsgivere for 
virksomheten som det ble krevd kompensasjon for og hvordan sum omsetning pr. institusjon i 
perioden oppgaven omfattet fordelte seg mellom oppdragsgivere. Videre ble det bedt om en 
eventuell fordelingsnøkkel som ble benyttet ved fordeling av merverdiavgiften og grunnlaget for 
fordelingsnøkkelen samt en revisorattest.     
 
Klager sendte inn den etterspurte informasjonen 18. mars 2009.  
 
I brev av 16. september 2009 varslet skattekontoret om nekting av kompensasjonsoppgaven for 
2008. Det ble vist til at bare private og ideelle virksomheter som produserer sosiale tjenester som 
kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov, er berettiget til kompensasjon. 
Skattekontoret viste til kompensasjonslovens forarbeider hvor det med lovpålagte oppgaver i 
forhold til kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c, menes ytelser som den enkelte har et 
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rettskrav på å motta fra kommunen eller fylkeskommunen. Ettersom det fremgikk av mottatt 
dokumentasjon at Klager AS yter tjenester som er hjemlet i barnevernloven § 4-4, som anses som 
frivillige hjelpetiltak og således ikke som lovpålagte oppgaver, mente skattekontoret at selskapets 
virksomhet ikke var omfattet av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c.  
 
I tilsvar av 7. oktober 2009 ble det vist til at det av ordlyden i kompensasjonsloven § 2 c ikke 
direkte fremkommer at kompensasjonsloven kun er begrenset til å gjelde tjenester pålagt i henhold 
til sosialtjenesteloven, og at ordlyden således ikke utelukker vedtak fattet med bakgrunn i 
barnevernloven. Klager hevder at tjenester basert på vedtak etter barnevernloven klart må anses å 
være innenfor kjerneområdet for kommunal tjenesteyting, og at det vil virke klart 
konkurransevridende å holde slike tjenester utenfor kompensasjonsloven. Klager viste videre til 
definisjonen av sosiale tjenester i merverdiavgiftsloven § 5 b annet ledd, og hevdet at den 
avgiftsmessige definisjonen av sosiale tjenester omfatter langt flere tjenester enn de som kun er 
pålagt etter sosialtjenesteloven. På bakgrunn av dette mente klager å ha rett til kompensasjon for 
sin virksomhet. 
 
I skattekontorets vedtak av 26. november 2009 ble den mottatte kompensasjonsoppgaven for 2008 
nektet anvist til utbetaling. Skattekontoret viste til at Klager ikke har produsert sosiale tjenester 
som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov, og at virksomheten ikke er 
omfattet av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Skattekontoret fastholdt at 
barnevernloven ikke er en rettighetslov, og at personer som faller innenfor lovens virkeområde 
ikke har rettskrav på å motta ytelsene. 
 
Vedtaket ble påklaget i brev av 18. desember 2009.  
 
Skattekontorets begrunnelse og vedtak 
 
Fra vedtaket av 26. november 2009 hitsettes: 
 
”Skattekontorets merknader: 
 
Om kompensasjonsberettiget virksomhet etter kompensasjonsloven § 2 bokstav c 
 
Etter kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c kan private subjekter (private eller ideelle 
virksomheter) få kompensert merverdiavgift dersom de produserer helse-, sosial- eller 
undervisningstjenester “som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov”.  
 
Finansdepartementet (FIN) har i fortolkningsuttalelse ”Kompensasjon for merverdiavgift til 
kommuner, fylkeskommuner mv.” uttalt seg nærmere om hvorledes forståelsen av reglene i 
kompensasjonsloven skal forstås. 
 
Fra fortolkningsuttalelsen pkt 3.2 om Kompensasjonsberettiget virksomhet etter loven § 2 bokstav 
c hitsettes: 
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”Lovpålagte oppgaver utført av private og ideelle organisasjoner 
Etter kompensasjonsloven § 2 bokstav c gjelder loven også for private og ideelle virksomheter 
som produserer helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen 
eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov. Dette betyr at private og ideelle virksomheter 
innenfor områdene kultur og idrett ikke er kompensasjonsberettiget. Avgrensningen av de 
lovpålagte tjenestene må gjøres med utgangspunkt i merverdiavgiftslovens bruk av begrepene 
”helse”, ”sosial” og ”undervisning”. Det vises til merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 1, 
2 og 3 og tilhørende forskrifter (Forskrift 6. juni 2001 om avgrensing av unntaket for sosiale 
tjenester (forskrift nr. 118) og forskrift 15. juni 2001 om avgrensing av unntaket for 
helsetjenester (forskrift nr. 119)).   

 
I Ot.prp. nr.1 (2003-2004) kapittel 20.8.2.2 (Private og ideelle virksomheter) og kapittel 20.10 
(Merknader til de enkelte bestemmelser i lovutkastet) er det gitt nærmere merknader til 
kompensasjonsloven § 2 bokstav c og kravet om lovpålagte oppgaver. 
 
Kompensasjonsloven § 2 bokstav c avgrenser som nevnt omhandlede tjenester til lovpålagte 
oppgaver. Med lovpålagte oppgaver menes ytelser som den enkelte har et rettskrav på å motta 
fra kommunen eller fylkeskommunen. Slike oppgaver som enhver har rettskrav på å motta vil 
stå i motsetning til oppgaver som utføres på frivillig basis. Lovpålagte oppgaver vil også være 
forskjellig fra oppgaver som kun pålegger kommunen ansvaret for å ”sørge for” at en tjeneste 
finnes i en viss utstrekning. I slike tilfeller er det gjerne ikke konkretisert hvilke ytelser det er 
tale om. (…) 
 
For sosiale tjenester er de sentrale lovpålagte oppgavene nevnt i sosialtjenesteloven § 4-2. Det 
dreier seg om nødvendig bistand til de som har et særlig hjelpebehov, avlastningstiltak, 
støttekontakt, plass i institusjon eller særlig tilrettelagt bolig, og lønn til personer som har et 
særlig tyngende omsorgsarbeid. Det er ikke gitt minstenormer når det gjelder innhold og 
omfang av disse lovpålagte tjenestene. Det er imidlertid en forutsetning at tjenestene gis på 
sosialt grunnlag etter vedtak av kommunens sosialtjeneste. Barnehager er ikke noen lovpålagt 
tjeneste, men private barnehager kommer innenfor kompensasjonsordningen, jf. 
kompensasjonsloven § 2 bokstav d. (Skattekontorets understrekning) 

 
Lov om sosiale tjenester og kompensasjon 
 
Etter sosialtjenesteloven § 4-3 har de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt 
avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, krav på hjelp 
(rettskrav) etter § 4-2. 
 
Fra forarbeidene – Ot.prp.nr.29 (1990-1991) Om lov om sosiale tjenester m.v. (sosialloven) pkt 
4.3.4 – ”Sosialdepartementets merknader” hitsettes: 
 

”Departementet vil understreke at lovutkastets § 4-2 omhandler de behovssituasjoner som bør 
avhjelpes gjennom ulike sosiale tjenester. Bestemmelsen gir ingen rettigheter til enkeltpersoner. 
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Lovutkastet er bygget opp slik at bare de personer som kommer inn under vilkårene i § 4-3 har 
rett til sosiale tjenester etter § 4-2 bokstav a) til d).” 

 
Det følger av det ovenstående at det er et krav om at vedtakene må være hjemlet i 
sosialtjenesteloven § 4-3 jf. § 4-2 for å kunne være kompensasjonsberettiget. Dette kravet er ikke 
oppfylt i Deres tilfelle, da hjelpetiltakene barneverntjenesten har iverksatt er hjemlet i 
barnevernloven § 4-4 annet ledd, jf. § 1-3. Det er følgelig barnevernloven som er relevant ved 
vurderingen av om selskapet utfører en oppgave som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å 
utføre ved lov. 
 
Lov om barneverntjenester og kompensasjon 
 
Etter barnevernloven § 3-1 har kommunen ansvar for å "følge nøye med i de forhold barn lever 
under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer”. 
Etter lovens § 2-1 er kommunen ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til 
et statlig organ.  
 
Etter barnevernloven § 4-4 femte ledd kan barneverntjenesten som et frivillig hjelpetiltak formidle 
plass i fosterhjem, institusjon, omsorgssenter for mindreårige eller i senter for foreldre og barn når 
vilkårene i § 4-4 annet ledd er til stede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak. 
Hvis det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, bør det 
likevel vurderes om det med en gang skal vedtas at barneverntjenesten skal overta omsorgen for 
barnet etter § 4-12 første ledd, fremfor frivillig plassering etter § 4-4 femte ledd. 
 
Barneverntjenestens oppgave etter barnevernloven § 4-4 femte ledd er således å kunne formidle 
frivillig plass i f.eks. institusjon. Bestemmelsen kan ikke sees å gi den enkelte en individuell rett til 
for eksempel avlastning, men pålegger kommunen å bidra til, for eksempel ved ”frivillige 
hjelpetiltak” som nevnt. Selv om kommunen etter barnevernlovens kap. 9 kan ha et finansierings-
/refusjonsansvar for visse tiltak etter barnevernloven, pålegger ikke § 4-4 femte ledd kommunen å 
utføre hjelpetiltakene som iverksettes. 
 
Skattedirektoratet har i brev av 16.07.2004 til en organisasjon for private barneverntiltak uttalt 
følgende: 
 
"Skattedirektoratet finner at private barnevernstiltak faller utenfor kompensasjonslovens 
subjektkrets, idet det må legges til grunn at slike organisasjoner ivaretar ellers statlige oppgaver. 
At kommunen i lovens § 9-5 er pålagt å delvis refundere statens utgifter ved driften av disse kan 
ikke medføre at etablering og drift av institusjoner blir en oppgave som kommunen "er pålagt ved 
lov"  
 
De anfører i Deres tilsvar at det må ”konstateres at den avgiftsmessige definisjonen av sosiale 
tjenester omfatter langt flere tjenester enn de som kun er pålagt etter sosialtjenesteloven”. Hvilke 
tjenester Klager AS tilbyr har ingen betydning i denne saken. Det som har betydning er hvor 
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vedtakene er hjemlet. Vilkåret for å få kompensasjon er ikke kun at det dreier seg om sosiale 
tjenester, men også at det dreier seg om lovpålagte sosiale tjenester.  
 
Skattekontoret viser til det som fremkommer i forarbeidene til barneverntjenesteloven - Ot. prp. nr 
44 (1991-92) side 6-7, hvorfra hitsettes: 
 

”Det har videre vært vurdert å innføre en rett til tjenester og tiltak for de barn som omfattes av 
loven. Rettighetsfesting innen barnevernet er imidlertid problematisk fordi det er vanskelig å 
definere hvilken situasjon som skal utløse rettigheten og hva den eventuelt skal bestå i. Ordet 
”rettighet” skaper ingen problemer der hvor loven fastsetter at en person i en bestemt definert 
situasjon kan kreve en ytelse av en bestemt størrelse eller innhold som kan oppfylles uten 
opphold. Et eksempel på en slik rettighet er retten til alderstrygd. Barnevernloven benytter 
svært skjønnsmessige kriterier for når tiltak kan eller skal iverksettes. Det er videre uklart hva 
et slikt rettskrav skulle bestå i; rett til hjelpetiltak, rett til ansvarsovertakelse – og i så fall rett 
til fosterhjemsplassering eller institusjonsplassering? Departementet har videre vurdert det 
som unaturlig å definere noe som en rettighet dersom det ikke er klart at rettighetshaveren 
(barnet), oppfatter rettigheten som et gode. Dersom barnevernloven, som jo inneholder flere 
tvangsbestemmelser, skal være en rettighetslov, vil dette innebære at loven også gir ”rett til 
tvang”. Fordi rettighetshaver etter barnevernloven nettopp vil være et barn, har det fra enkelte 
hold vært hevdet at en slik rettighet også må kunne gjøres gjeldende av andre enn barnet og 
foreldrene, for eksempel gjennom en slags ”vergeordning” som ovenfor nevnt. Departementet 
mener imidlertid, som nevnt, at det verken er ønskelig eller praktisk gjennomførbart å utvide 
kretsen av meningsberettigede etter barnevernloven. En rettighetsbestemmelse i 
barnevernloven vil også kunne få den uheldige vridningseffekt at det er de mest vanskeligstilte 
som vil bli dårligst prioritert fordi det er de eldste, og de mest ressurssterke som lettest vil gjøre 
en slik rettighet gjeldende. 
 
Samlet sett mener departementet at de saksbehandlingsregler, herunder adgangen til å gi 
forskrifter om frister for undersøkelser og iverksetting av tiltak, som er nedfelt i forslaget, og 
det tilsyn fylkesmannen skal utøve, ivaretar hensynet til barnet på en meget tilfredsstillende og 
hensiktsmessig måte.” (Skattekontorets understrekning). 
 

Det forhold om barnevernloven skal være en rettighetslov, ble på nytt tatt opp ifbm. med 
evaluering av barnevernloven av Befring-utvalget i NOU 2000:12. I St. meld. nr. 40 (2001-2002) 
uttalte departementet at det ikke ville følge opp forslaget. Følgende hitsettes fra St. meld. nr. 40 
(2001-2002) pkt 9.10: 
 

”Etter ei samla vurdering finn departementet at det ligg føre såpass tungtvegande argument 
mot ei lovfesting av rett til barneverntenester, at framlegget frå Befringutvalet på dette punktet 
ikkje bør følgjast opp. Som det også går fram av NOU 2000:12, må ein ikkje overvurdere den 
reelle verdien for barn av ei lovfesting av retten til hjelp frå barneverntenesta, så lenge 
barneverntenesta alt har plikt til å setje i verk undersøkingssak og tiltak. Etter departementet 
sitt syn tek reglane om dei pliktene barneverntenesta og kommunane ha 
saksbehandlingsreglane – her medrekna klageretten til Fylkesmannen og det tilsynet 
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Fylkesmannen har med kommunane – vare på omsynet til barnet på ein tilfredsstillande og 
formålstenleg måte.” (Skattekontorets understrekning). 

 
Det fremkommer av det ovenstående at Barnevernsloven ikke er en rettighetslov, og personer som 
faller innenfor lovens virkeområde har ikke rettskrav på å motta ytelsene. 
 
Barne- og likestillingsdepartementets oppfatning av at barnevernloven ikke gir rett til tiltak, 
fremgår videre av Ot. prp. nr. 69 (2008-2009) pkt. 5.4, samt av en utredning fra Karl Harald Søvig 
i 2009 vedrørende ”BARNS RETTIGHETER PÅ BARNETS PREMISSER – utfordringer i møtet 
mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett”.  
 
Fra utredningen pkt. 5.2.2. hitsettes: 
 

”Hjelpetiltak til barn og barnefamilier er nærmere regulert av § 4-4. Bestemmelsen pålegger 
den kommunale barneverntjenesten en plikt, men korresponderer ikke med noen uttrykkelige 
rettigheter på borgernes hånd 
… 
Plikten etter § 4-4 er likevel ikke uten innhold, og vil blant annet ha en rettslig funksjon ved 
fylkesmannens tilsyn. 
… 
Den foregående gjennomgangen [av de ovennevnte forarbeidene] viser at både Regjering og 
Storting bevisst har latt være å innføre en lovbestemmelse som gir barn rettskrav på ytelser fra 
barnevernet.” (Skattekontorets hakeparentes)   

 
Skattekontoret fastholder, hensett til departementets og lovgivers klare beslutning om ikke å 
rettighetsfeste tiltak etter barnevernloven, at barnevernloven ikke er en rettighetslov.   
 
Vedtak om etterberegning 
 
Skattekontoret legger etter dette til grunn at Klager AS ikke har produsert sosiale tjenester som 
kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov. Skattekontoret legger derfor til grunn 
at virksomheten ikke er omfattet av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c, og har med 
hjemmel i kompensasjonsloven § 14 fattet vedtak om å nekte anvist til utbetaling den mottatte 
kompensasjonsoppgaven for 6. termin 2008. 
 
Dersom det er utbetalt kompensasjon i strid med bestemmelsene i kompensasjonsloven eller 
forskrift gitt med hjemmel i loven, skal det innsendes ny (korrigert) oppgave for perioden som er 
feil, og det uriktige utbetalte beløp tilbakebetales, jf. kompensasjonsloven § 11 og 
kompensasjonsforskriften § 5. Renter beregnes i henhold til kompensasjonsloven § 15. 
 
Dette vedtaket kan påklages til Skattedirektoratet. En eventuell klage må fremsettes innen 3 uker 
fra mottakelsen av dette brev, jf. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage må sendes via 
skattekontoret som saksforberedende instans. 
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Vi gjør oppmerksom på at dette kun har vært en avgrenset kontroll. Kontrollen påvirker ikke 
bokføringslovens bestemmelser om oppbevaring av regnskapsmateriell.” 
 
Klagers anførsler 
 
Klager har anført at Skatt øst har basert seg på en feilaktig juridisk fortolkning av 
kompensasjonsloven som innsnevrer det marked kompensasjonsloven burde ivareta, og ikke 
forhindrer konkurransevridninger – som er hovedformålet med kompensasjonsloven.  
 
Det påpekes i klagen at man her er innenfor kjerneområdet for kommunal tjenesteyting, og også 
innenfor definisjonen av sosiale tjenester i mval. § 5 b: ”Sosiale tjenester, herunder tjenester som 
nevnt i sosialtjenesteloven § 4-2, samt tjenester i barne- og ungdomsinstitusjoner.” 
 
Klager har anført at det ikke er noen tungtveiende hensyn som tilsier at aktører som driver 
tjenester som klart er definert som sosiale tjenester eller helsetjenester, ikke oppnår kompensasjon 
kun med den begrunnelse at mottakerne ikke har rettskrav på tjenestene. Kommunens valg av å 
fatte vedtak om tilbud, må være avgjørende for fortolkningen. Det kan ikke være avgjørende at 
mottakeren ikke har rettslig krav da kommunen uansett er forpliktet i forhold til vedtaket.  
 
Klager har videre anført at avgiften skal være nøytral, og at nær identiske tilbud bør behandles likt. 
Det vises i den sammenheng til innføring av frivillig registrering i 2001 for utleiere av fast 
eiendom, og videre til Vest Kontorutvikling-dommen der det ble understreket at det ikke er 
formalitetene, men realitetene som styrer den avgiftsrettslige bedømmelsen. Det vises til at 
avgiftssystemet fokuserer på hva som blir omsatt, det formelle grunnlaget er av liten betydning. 
Klager kan ikke se at det foreligger noen klar hjemmel for å skille tilbud i form av vedtak etter 
barnevernloven fra såkalte lovpålagte tjenester. Det anføres at et slikt skille er 
konkurransevridende.  
 
Klager ber Skattedirektoratet overprøve Skatt x vedtak. Det anføres at vedtaket ikke er basert på en 
objektiv vurdering, men kun basert på en svært formell betraktningsmåte om eksistensen av 
rettskrav eller ikke. Klager mener sterke reelle hensyn skulle tilsi at tjenestene kommer inn under 
kompensasjonsordningen så lenge tjenestene er basert på vedtak i kommunen, og at Skatt østs 
standpunkt er i strid med legalitetsprinsippet.  
 
 
 
 
Skattekontorets vurdering av klagen 
 
Ifølge lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, 
fylkeskommuner mv. (kompl.) § 3, ytes kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og 
tjenester fra registrerte næringsdrivende.  
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Kompensasjon skal bare ytes i den utstrekning anskaffelsen skjer til bruk i kompensasjons-
berettiget virksomhet, jf. kompl. § 4 første ledd.  
 
Bare visse subjekter er - på visse vilkår - berettiget til kompensasjon. Loven gjelder blant annet 
private eller ideelle virksomheter som produserer sosiale tjenester som kommunen eller 
fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov, jf. § 2 første ledd bokstav c.    
 
Et aksjeselskap anses som en privat virksomhet. Klager AS er registrert i Enhetsregisteret, jf. 
kompl. § 2 annet ledd.  
 
Det er et vilkår for kompensasjon at virksomheten produserer sosiale tjenester. Begrepet defineres 
på tilsvarende måte som i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (mval.) § 5 b første ledd nr. 
2. Det er ikke satt nærmere krav til innhold og omfang av disse tjenestene, slik at innholdet i en 
sosial tjeneste vil kunne variere fra kommune til kommune. Det er imidlertid et krav at tjenesten 
gis på et sosialt grunnlag, jf. Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) punkt 20.10.  
 
Mval. nevner tjenester som nevnt i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. 
(sosialtjenesteloven) § 4-2 som eksempler på sosiale tjenester. Videre følger det av forskrift 6. juni 
2001 nr. 574 (Nr. 118) § 2 første ledd nr. 3, at unntaket for sosiale tjenester også omfatter tjenester 
i barne- og ungdomsinstitusjoner. Unntaket omfatter også tiltak som barnevernet setter i verk 
utenfor institusjon overfor barn under 18 år. Disse tjenestene er unntatt etter sin art. Private 
virksomheter som produserer slike unntatte sosiale tjenester, omfattes ikke nødvendigvis av 
kompensasjonsordningen. 
 
Om lovpålagte oppgaver fremgår det av Ot.prp. nr. 1 (2003-2004), punkt 2.8.2.2, at  
 
”Med lovpålagte oppgaver menes ytelser som den enkelte har et rettskrav på å motta. Lovpålagte 
oppgaver vil dermed stå i motsetning til oppgaver som utføres på frivillig basis. Lovpålagte 
oppgaver vil også være forskjellig fra oppgaver som kun pålegger kommunen eller 
fylkeskommunen ansvaret for ”å sørge for” at en ytelse eller tjeneste finnes i en viss utstrekning.”  
 
Det følger altså av bestemmelsen at kommunen/fylkeskommunen må være pålagt ved lov å tilby 
samme type sosiale tjenester for at private virksomheter skal oppnå kompensasjon. Når dette 
vilkåret er oppfylt, vil den private virksomheten ha samme kompensasjonsadgang som 
kommunen/fylkeskommunen, noe som motvirker konkurransevridning. For 
kommunen/fylkeskommunen gir kompensasjonsordningen kompensasjon for nær all 
merverdiavgift som kommunen betaler, i motsetning til private virksomheter som kun får 
kompensasjon når de produserer lovpålagte oppgaver. Kompensasjonsordningen blir i hovedsak 
finansiert gjennom reduksjon i overføringene til kommunene mv. Skattekontoret antar at dette er 
bakgrunnen for at private virksomheter oppnår kompensasjon kun når de produserer tjenester som 
kommunen er pålagt å utføre ved lov.  
 
Kommunen er pålagt en rekke oppgaver i henhold til lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnevern-
tjenester (barnevernloven). Det fremkommer klart av kompensasjonsloven at private virksomheter 
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kun er kompensasjonsberettiget for sosiale tjenester som kommunal eller fylkeskommunal 
virksomhet er pålagt å utføre, og dette kravet er ikke blitt lempet gjennom forvaltningspraksis. 
Skatt østs standpunkt antas således ikke å være i strid med legalitetsprinsippet. 
 
Skattekontoret mener at heller ikke klagers anførsel om at man her er innenfor kjerneområdet for 
kommunal tjenesteyting, og derfor må omfattes av kompensasjonsordningen, kan føre frem siden 
tjenestene ikke anses som lovpålagte sosiale tjenester for kommunen.  
 
På bakgrunn av det ovennevnte finner skattekontoret at de sosiale tjenestene som Klager AS yter, 
ikke omfattes av kompensasjonsloven.  
 
Skattekontoret kan ikke se at det er kommet frem nye opplysninger i klagen som vil kunne endre 
vedtaket om nekting av kompensasjonsoppgave.  
 
Kompensasjon som er utbetalt i strid med kompensasjonsloven eller forskrift hjemlet i denne, skal 
tilbakebetales, jf. kompl. § 11. I henhold til forskrift 12. desember 2003 nr. 1566 (Nr. 128) § 5, 
skal tilbakebetaling skje ved ny oppgave for perioden.” 
 
 
Skattedirektoratet skal bemerke: 
 
I brevet av 18. mars 2009 fra Klager AS heter det at ”[m]ålgruppen er ungdom i alderen 12-23 år, 
men de klientene vi har blir henvist av barnevernet etter barnevernloven § 4-4, og samtlige er/har 
vært under 18 år. Tilbudet kommer gjerne som et alternativ før institusjonsplassering”. 
 
I tillegg til informasjon om virksomheten, var det vedlagt brevet noen konktrakter, og i de 
tilfellene det var vist til noen lovhjemmel, var det barnevernloven § 4-4 annet ledd. 
Barnevernloven § 4-4 annet ledd første punktum lyder slik: 
 

”Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre 
grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet eller 
familien, f.eks  ved å oppnevne støttekontakt, ved å sørge for at barnet får plass i 
barnehage, ved besøkshjem, ved avlastningstiltak i hjemmet, ved opphold i senter for 
foreldre og barn eller andre foreldrestøttende tiltak.”     

 
 
Problemstillingen som drøftes nedenfor er derfor om Klager AS` aktiviteter med å utføre 
hjelpetiltak etter barnevernlovens § 4-4 annet ledd er slike tjenester som omfattes av 
kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Bestemmelsen lyder slik: 
 

”Denne loven gjelder [……] private eller ideelle virksomheter som produserer 
helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller 
fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov.” 
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Det er altså tjenester som kommunen i utgangspunktet er pålagt å utføre ved lov, som omfattes. 
Men i stedet for at kommunen utfører tjenestene, kan den velge å overlate det til private og de vil 
da omfattes av kompensasjonsordningen. 
 
Formålet med kompensasjonsloven er som kjent at ved kommunens valg mellom å produsere en 
vare eller tjeneste selv eller å la andre gjøre det for seg, så skal ikke merverdiavgiften være 
avgjørende for valget. Når kommunen selv produserer en vare eller tjeneste, blir det ingen 
avgiftsbelastning, motsatt ved kjøp. Ved at kommunen får kompensert merverdiavgiften ved kjøp 
fra andre, blir resultatet avgiftsmessig det samme i kjøpssitasjonen som ved egenregisituasjonen.  
Men det at kommunen får kompensasjon, vil igjen kunne medføre en uheldig konkurransevridning 
mellom kommunen og private aktører som ikke faller innenfor merverdiavgiftsloven og derved 
ikke har fradragsrett for merverdiavgiften. Og det er det som er bakgrunnen for 
kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Fra forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 1 (2003-
2004) hitsettes følgende om dette: 
 

”En generell kompensasjonsordning vil medføre nye konkurransevridninger mellom 
kommunale og private virksomheter (understreket Skd) når private virksomheter yter 
tjenester innen områder som ikke er omfattet av merverdiavgiftsplikten. Dette kan 
eksempelvis gjelder tjenesteproduksjon innenfor helse og undervisning. En 
konkurransevridning kan oppstå når kommunen skal velge om velferdstjenester som er 
unntatt fra merverdiavgiftsplikt skal produseres av kommunale eller private virksomheter. 
Kommunene vil få kompensert merverdiavgiften på sine innjøp i motsetning til de private 
tilbydere som ikke vil få fradrag eller kompensert for merverdiavgift på sine innkjøp. 
Kommunene vil dermed kunne se seg tjent med å produsere slike tjenester selv fremfor å 
kjøpe dem fra andre. 
……… 
Departementet foreslår at de nye konkurransevridningene motvirkes ved å la private og 
ideelle virksomheter som utfører lovpålagte helse-, undervisnings- eller sosialtjenester 
omfattes av kompensasjonsordningen.” 

 
Slike tjenester som ikke er pålagt kommunen ved lov, som vi mener at barnevernloven § 4-4 annet 
ledd-tjenester ikke er, er altså ikke forutsatt å omfattes av det sosialtjenesteområdet som en har 
søkt å unngå konkurransevridning for private gjennom bestemmelsen i kompensasjonsloven  
§ 2 første ledd bokstav c. 
 
 
At barnevernloven § 4-4 annet - ledd tjenester ikke faller inn under kompensasjonsordningen, 
harmonerer også med det øvrige som står i proposisjonen. I barnevernloven § 4-4 annet ledd heter 
det at barnverntjenesten skal sørge for å sette i verk hjelpetiltak, mens i proposisjonens merknader 
til kompensasjonslovens § 2, jf side 154 første spalte, heter det at ”[m]ed lovpålagt oppgave menes 
ytelser som den enkelte har et rettskrav på å motta. Hvor loven kun pålegger kommunen eller 
fylkeskommunen å ”sørge for” at en tjeneste finnes i en viss utstrekning, uten i særlig grad 
konkretisere hva ytelsen skal gå ut på, vil man derfor være utenfor begrepet”. Her vil man også 
gjerne være utenfor formålet med å unngå uheldige vridningseffekter av kompetanseordningen ved 
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at de tiltak som barnevernloven § 4-4 andre ledd første punktum gir anvisning på, ikke er tiltak 
som kommunen selv produserer (støttekontakt, besøkshjem, tiltak i hjemmet mv). I St.meld. nr. 40 
(2001-2002) til barnevernloven er også nettopp forskjellen på tjenester etter barnevernloven og 
rettighetsbaserte tjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven (som Ot.prp. nr. 
1 (2003-2004 til kompensasjonsloven, side 154-155, angir at vil kunne omfattes av 
kompensasjonsordningen) omtalt: 
 
”Vurderinga av om vilkåra for ytingar er til stades, er etter regjeringa sitt syn meir konkret etter 
kommunehelsetjenestelova § 2-1 og i dei aktuelle reglane i sosialtjenstelova, enn den som blir 
gjord etter barnevernlova når det gjeld behovet barnet har for hjelp. Det er i prinsippet også 
klarare etter dei to førstnemnde lovene kva slags innsatsar som bør setjas i verk. At 
sosialtenestelova og kommunehelsetenestelova gjev rett til ytingar, kan derfor etter regjeringa si 
vurdering ikkje vere eit avgjerande argument for å innføre same ordninga i barnevernlova.” 
 
Barnevernloven § 4-4 er også utformet annerledes enn kommunehelsetjenesteloven § 1-3 
(”kommunens helsetjeneste skal omfatte”) og sosialhelsetjenesteloven § 4-2, jf  4-3 (”de sosiale 
tjenester skal omfatte”, ”har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d”). Den er formet som en 
pliktbestemmelse, hvoretter det sentrale er at det er barnevernet som har en plikt til å iverksette 
tiltak som nevnt i annet ledd dersom vilkårene for det er oppfylt.  
 
Ellers er forarbeidene mv, som skattekontoret også har vist til, gjennomgående entydige når det 
gjelder spørsmålet om barnevernloven, herunder § 4-4 annet ledd, gir rettskrav på tjenestene etter 
loven.  
 
Fra Ot.prp. nr. 44 (1991-1992) til barnevernloven siteres følgende (side 7-8): 
 

”Det har videre vært vurdert å innføre en rett til tjenester og tiltak for de barn som 
omfattes av loven. Rettighetsfesting innen barnevernet er imidlertid problematisk fordi det 
er vanskelig å definere hvilken situasjon som skal utløse rettigheten og hva den eventuelt 
skal bestå i. Ordet ”rettighet” skaper ingen problemer der hvor loven fastsetter at en 
person i en bestemt definert situasjon kan kreve en ytelse av en bestemt størrelse eller 
innhold som kan oppfylles uten opphold. Et eksempel på en slik rettighet er retten til 
alderstrygd. Barnevernloven benytter svært skjønnsmessige kriterier for når tiltak kan eller 
skal iverksettes. Det er videre uklart hva et slikt rettskrav skulle bestå i; rett til hjelpetiltak, 
rett til ansvarsovertakelse – og i så fall rett til fosterhjemsplassering eller 
institusjonsplassering? Departementet har videre vurdert det som unaturlig å definere noe 
som en rettighet dersom det ikke er klart at rettighetshaveren (barnet), oppfatter rettigheten 
som et gode. Dersom barnevernloven, som jo inneholder flere tvangsbestemmelser, skal 
være en rettighetslov, vil dette innebære at loven også gir ”rett til tvang”. Fordi 
rettighetshaver etter barnevernloven nettopp vil være barn, har det fra enkelte hold vært 
hevdet at en slik rettighet også må kunne gjøres gjeldende av andre enn barnet og 
foreldrene, for eksempel gjennom en slags ”vergeordning” som ovenfor nevnt. 
Departementet mener imidlertid, som nevnt, at det verken er ønskelig eller praktisk 
gjennomførbart å utvide kretsen av meningsberettigede etter barnevernloven. En 
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rettighetsbestemmelse i barnevernloven vil også kunne få den uheldige vridningseffekt at 
det er de mest vanskeligstilte som vil bli dårligst prioritert fordi det er de eldste, og de mest 
ressurssterke som lettest vil gjøre en slik rettighet gjeldende. 

 
Samlet sett mener departementet at de saksbehandlingsregler, herunder adgangen til å gi 
forskrifter om frister for undersøkelser og iverksetting av tiltak, som er nedfelt i forslaget, 
og det tilsyn fylkesmannen skal utøve, ivaretar hensynet til barnet på en meget 
tilfredsstillende og hensiktsmessig måte.” 

 
 
Fra Innst.O. nr. 80 (1991-1992) til barnevernloven siteres følgende fra merknadene til § 1-1: 
 

”Komiteen viser til at flere høringsinstanser har påpekt at det i lovens formål, bør fremgå 
at barn skal ha rett til hjelp. En slik lovfesting av rett til hjelp, lå også inne i 
høringsutkastet. 
 
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti, vil påpeke at det 
sentrale med barnevernloven er at barn faktisk får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Flertallet vil videre peke på den begrunnelse som departementet fører mot å innta rett til 
hjelp i formålsparagrafen. Barneverntjenester vil av svært få oppfattes som en rettighet. 
Samtidig er flertallet redd for at en slik rett kun blir en bestemmelse som ikke vil ha 
praktisk betydning. Det vesentlige er at hjelpen fungerer på en god måte. Flertallet vil 
derfor støtte departementets forslag om ikke å lovfeste rett til hjelp i denne paragrafen.” 

 
Fra St.meld. nr. 40 (2001-2002) pkt 9.10 siteres følgende: 
 

” Barnevernlova inneheld i dag ikkje ein lovbestemt rett for barn til å motta 
barneverntenester, sjølv om lova slik ho er i dag, legg plikt på barnevernet på fleire 
område. 
 
Befringutvalget kjem med framlegg om at ein lovbestemt rett bør innførast for å gjere det 
tydeleg at det er barn og barns interesser som står i fokus, og som ledd i ei harmoniserinig 
med sosialtenestelova og kommunehelsetenestelova. 
……… 
Spørsmålet om å innføre rett til barneverntenester blei drøfta i samband med vedtaket om 
gjeldande barnevernlov. Fråsegnene i forarbeida kastar i stor utstrekning lys over dei 
problemstillingane spørsmålet om lovfesting reiser. (Sjå NOU 198:18 Lov om sosiale 
tjenester m.v., Ot.prp. nr 44 (1991-92) Om lov om barnverntjenester og Innst.O. nr. 80 
(1991-92). 
……… 
Etter ei samla vurdering finn departementet at det ligg føre såpass tungtveiande argument 
mot ei lovfesting av rett til barneverntenester, at framlegget frå Befringutvalget på dette 
punkt ikkje bør følgjast opp. Som det også går fram av NOU 2000:12, må ein ikkje 
overvurdere den reelle verdien for barn av ei lovfesting av retten til hjelp frå 
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barneverntenesta, så lenge barneverntenesta alt har plikt til å setje i verk undersøkjingssak 
og tiltak. Etter departementet sitt syn tek reglane om dei pliktene barneverntenesta og 
kommunane har, saksbehandlingsreglane – her medrekna klageretten til Fylkesmannen og 
det tilsynet Fylkesmannen har med kommunane – vare på omsynet til barnet på ein 
tilfredstillande og formålstenleg måte.” 
 

Fra Ot.prp. nr. 69 (2008-2009) om lov om endringer i barnevernloven pkt 5.4 siteres følgende: 
 

”Når det gjelder forslaget fra enkelte høringsinstanser om å gjøre ettervern til en rettighet, 
er departementet av den oppfatning at når barnevernloven ikke gir en rett til tiltak for barn 
og ungdom under 18 år, som er barneverntjenestens hovedansvar, vil det ikke være riktig å 
gi ungdom over 18 år en slik rett.” 

  
Etter dette er klagen avslått. 
 
Gjenpart av dette brev er sendt Skatt øst til orientering. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Steinar Bergh 
seniorskattejurist 
Rettsavdelingen, avgift 
Skattedirektoratet 

 John Eriksen 
  

 
 
 
 
 
 


