
Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c – lovpålagte helse- og omsorgstjenester, krav om 

vedtak 

 

 

I klagevedtak 31. mai 2010 uttalte Skattedirektoratet bl.a. følgende: 

 

 

"NN er en privat institusjon som bl a tilbyr behandlingsplasser innen spesialisthelsetjenesten for 

rusmiddelmisbrukere. Skattekontoret har også lagt til grunn at det må anses fattet vedtak for en liten 

del av klientellet om heldøgns omsorgstjenster gitt på sosialt grunnlag etter vedtak av kommunens 

sosialtjeneste med hjemmel i sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav d. Men hovedtyngden av klientene 

utgjøres av personer med opphold på helt privat grunnlag.  

..... 

Skattekontoret har kun innrømmet kompensasjon forholdsmessig etter den den lille delen av klientene 

som en har ansett dokumentert at oppholder seg i institusjonen etter vedtak med hjemmel i 

sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav d. Kompensasjon er innrømmet med kr x.  

 

For det første er det begrunnet med at NN ikke produserer helsetjenester som kommunen eller 

fylkeskommune er pålagt å utføre etter helsetjenesteloven § 1-3, jf spesialistehelsetjenesteloven § 2-1a 

første ledd nr. 5 hvor det fremgår at rusbehandlingen ligger under statens ansvar. For det andre er det 

begrunnet med at tilfeller hvor privatpersoner på eget initiativ har betalt for oppholdet, og det ikke 

bygger på kommunalt tildelingsvedtak fra kommunen, så kan heller ikke deres opphold anses som en 

lovpålagt tjeneste for kommunen, jf kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c hvor det 

fremkommer at for private virksomheter så er det et krav om at de produserer lovpålagte helse, -

undervisnings eller sosialtjenester for å omfattes av loven.  

..... 

I klagen mv anføres det prinsipalt at skattekontoret må være bundet av en tidligere uttalelse i brev av x 

dato fra tidligere NN fylkesskattekontor som, på forespørsel i brev av x dato fra NN, konkluderte med 

at virksomheten kunne kreve kompensasjon. Det hevdes at virksomheten forholdt seg til uttalelsen og 

la opp driften deretter og videre at det gjelder et generelt prinsipp fra avgiftspraksis om at skatteetaten 

i tilfeller hvor det klart er gitt uttrykk for en rettsoppafatning, ikke i etterkant kan foreta en 

etterberegning av virksomheter med den begrunnelse at den tidligere uttalelsen ikke var juridisk 

korrekt. I den forbindelse vises det til klagenemndsavgjørelsene nr 4290 og 5084, som en mener 

eksemplifiserer dette prinsippet. Dette synspunktet vil gi kompenasjon for hele det påkrevde beløpet, 

kr x. 

 

Subsidiært anføres det at skjønnsmessig 50 % av det samlede antall brukere har rettigheter etter 

sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav d (og ikke etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a første ledd nr 5 

eller på annet grunnlag), slik at selv om det ikke foreligger tildelingsvedtak fra kommunen, så må det 

gi tilsvarende 50 % kompensasjon for NN. Det vil gi en kompensasjon på kr x. Det anføres at selv om 

en klient kommer på privat initiativ, så vil alternativet likevel være at kommunern måtte påtatt seg 

ansvaret for disse ved enten å utføre behandlingen selv eller betale andre for tilsvarende 

behandlingsopplegg. En mener at en slik tilnærming med kompensasjonsrett selv om det ikke 

foreligger vedtak fra kommunen, også rimer godt med hvordan kompensasjonsloven praktiseres for 

øvrig. Det vises til at barnehager og undervisningsinstitusjoner, dersom de faller innenfor området for 

loven, vil ha krav på kompensasjon selv om det ikke foreligger et vedtak i kommunen om at hvert 

enkelt barn eller hver elev skal tildeles plass i institusjonen. 

 

Skattedirektoratet slutter seg til skattekontores vurderinger og konklusjon i etterberegningsvedtaket. 

..... 

Når det gjelder det subsidiære spørsmålet om 50 % kompensasjon på grunnlag av 

institusjonsoppholdet for de som kommer på privat initiativ, men uten vedtak fra kommun, er det altså 

spørsmål om de kommer inn under lovpålagte sosialtjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav d. 

 



Det sentrale her er forarbeidene til kompensasjonsloven, jf Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) som også 

skattekontoret har vist til, hvor det heter følgende:  

 

”For å ivareta de oppgaver som følger av sosialtjenesteloven, vil mange kommuner i tillegg 

tilby andre tjenester og serviceordninger som er tilpasset brukernes behov. Det er ikke gitt 

minstenormer når det gjelder innhold og omfang av de lovfestede sosiale tjenestene. Hvilke 

typer tjenester som den enkelte kommune tilbyr som en sosial tjeneste vil dermed variere. Det 

er imidlertid en forutsetning at tjenestene gis på et sosialt grunnlag. Omfanget og type 

tjenester som hjelpen omfatter, vil derfor bero på en konkret tolking av tildelingsvedtaket fra 

kommunen. Det er altså sosialtjenesten som avgjør hvilke omsorgs- og hjelpetjenester som 

anses som sosiale tjenester (vår understrekning).”  

 

Her er samme prinsipp videreført i kompensasjonsloven som etter unntaket for sosiale tjenester i 

merverdiavgiftsloven § 3-4 (tidligere § 5 b første ledd nr 2), nemlig at hvorvidt det foreligger en 

sosialtjeneste etter den aktuelle bestemmelsen i sosialtjenesteloven § 4-2 nr d, følger av om det 

foreligger et vedtak fra kommunen som faktisk tildeler vedkommende tjenesten med henvisning til § 

4-2 nr d. Verken merverdiavgiftsloven § 3-4 eller kompensasjonsloven § 2 første ledd nr c overlater 

således til den enkelte (eller avgiftsmyndighetene) å definere at man likevel mottar en sosialtjeneste 

når den rent faktisk ikke er tildelt gjennom vedtak fra kommunen.  

 

Anførselen om at det ikke foreligger et vedtak i kommunen om at hvert enkelt barn eller elev skal 

tildeles plass i barnehagen eller undervisningsinstitusjonen, kan vi ikke se at er relevant i denne 

sammenheng. I motsetning til i sosialtjenesteloven § 4-2 nr d – tilfellene, vil det være tilstrekkelig å 

konstatere at vedkommende ønsker tjenesten (barnehager) eller at kommunen må garantere tjenesten 

for alle som vil ha den (lovpålagt undervisning). 

 

Klagen er etter dette avslått."   

 


