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Sak 40-2017 ADs orientering
Administrerende direktørs anbefaling
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering

Faktabeskrivelse
Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:
1. Status for nøytral mva for kommunene
2. Rekrutteringsprosess Controller
3. Revisjon av mva-innrapportering
4. Søknad om likviditetstilskudd
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1. Status for nøytral merverdiavgift for kommunene
HDO har i oppdragsdokument for 2017 fått i oppdrag å innføre nøytral mva. på våre tjenester. Som
tidligere orientert om til styret har det ikke vært mulig å få avklaring om hvordan kommunene skal
håndteres i denne sammenheng.
Det ble 5.mai gjennomført et møte mellom revisor, KS og HDO for å bli enige om videre prosess for å
sikre avklaring av mva. for kommunene. BDO har hatt muntlig kontakt med Finansdepartementet
vedrørende problemstillingen. Departementet mente HDO burde adressere problemstillingen til hhv.
Helsedirektoratet og Skattedirektoratet i to likelydende brev. Dette brevet ble orientert om i ADs
orientering 1.juni sak 32-2017. Svarbrev fra Helsedirektoratet ble mottatt 21.juni 2017 (vedlegg 1).
Helsedirektoratet fastholder sitt tidligere svar om at kommunen ikke skal inngå i den statlige
kompensasjonsordningen for nøytral mva.
HDO har derfor i samråd med revisor BDO og KS valgt å informere ut til alle kommuner om at HDOs
tjenester til kommunene ikke vil inngå i den nøytrale statlige mva-ordningen. Kostnadene for HDOs
tjenester vil således økes pga. at mva skal innføres (vedlegg 2). HDO vil derfor fra august etterfakturere
mva på HDOs tjenester for 2017 og at kommunene må påregne at kostnaden for HDOs tjenester i 2018
blir høyere enn estimert.
I samme brev ble kommunene orientert om at innføring av mva på HDOs tjenestepris vil komme i tillegg til
kostnadsøkningen på 3,7 % i 2018 relatert til oppdrag om å ivareta eierskap og forvaltningsansvar for
nødnett helse.
HDO har ennå ikke mottatt svar fra Skattedirektoratet om deres vurdering av regelverket. Det er således
ennå en mulighet for at HDO kan registreres i Merverdiregisteret og viderefakturerer kommunene med
merverdiavgift for kostnader som omfattes av merverdiavgiftsloven. Dette medfører at kommunene kan få
kompensert merverdiavgiftdelen av fakturaen.

2. Rekruttering av Controller
Flere arbeidsoppgaver innen fakturering, på grunn av brukerfinansiering og nytt regelverk rundt nøytral
mva er årsaken til at Controllerstilling har vært utlys i HDO HF.
Ekstern rekrutteringsprosess av Controller er imidlertid avlyst da økonomisjef i HDO søkte på stillingen.
HDO vurderer det slik at ingen av de eksterne søkerne kunne overgå økonomisjefs kvalifikasjoner som
Controller, da disse arbeidsoppgavene til nå har vært utført av økonomisjef.
Utlysning av stilling som leder for stab for økonomi, lønn, HR, administrasjon og innkjøp vil gjennomføres
høsten 2017.
Administrerende direktør leder staben inntil ny leder er ansatt.

3. Revisjon av innrapportering av mva-kompensasjon
HSØ RHF har gitt PwC i oppdrag å gjøre en gjennomgang og kvalitetssikring av etablerte rutiner for
håndtering av nøytral merverdiavgift hos de enkelte helseforetakene. Revisjonen av HDOs rutiner og
innrapportering så langt ble gjennomført 14. juni.
HDO HF fikk 3.juli 2017 tilbakemelding etter revisjonen i en presentasjon (se vedlegg 3). Revisjonsresultat er:
Ingen avvik avdekket i stikkprøver av bilagskontroll eller grunnlag ved periodeavslutning 1. og 2.termin.
Skattedirektoratet har kommunisert at de vil avgi en uttalelse innen to uker.
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4. Søknad om likviditetstilskudd
Ihht. styresak 50-2016 hvor HDOs budsjett ble behandlet, sendte HDO den 10. februar 2017 et brev til
økonomidirektørene hvor det ble søkt om lånefinansiering på kr 15MNOK for å sikre tilstrekkelig likviditet
gitt manglende eller forsinket innbetaling av brukerfinansiering fra kommunehelsetjenesten første halvår i
2017.
HDO har i virksomhetsrapporten til styret gjennom 2017 rapportert til styret på forbruk iht. budsjett og
likviditet. I styremøtet 1.juni rapporterte HDO gjennom virksomhetsrapporten at lånet fra eierne ikke var
utbetalt.
HDOs lånesøknad ble ikke behandlet i AD-møtet i juni 2017. Lånesøknaden ble imidlertid behandlet i ADmøtet i august og HDOs lånesøknad ble innvilget.
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Vedlegg 2:
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Vedlegg 3 Revisjonstilbakemelding innrapportering nøytral mva
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Vedlegg 4: Tidligere styrevedtak i HDO HF
Saksnr

Sakstittel

Vedtak

Status

32-2017

ADs orientering

1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering.
2. Styret ber om at administrerende direktør
holder styret løpende oppdatert om videre
arbeid og status knyttet til
informasjonssikkerhet i HDO.

OK

31-2017

Tiltaksplan «Kontraktstyring
og leverandøroppfølging»

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber videre om at eventuelle avvik og
risiko regelmessig legges frem for Styret
gjennom virksomhetsrapporten.

OK

30-2017

Tiltaksplan
informasjonssikkerhet i HDO

1. Styret tar saken til foreløpig orientering.
2. Styret understreker viktigheten av dette
arbeidet og ber om å bli holdt løpende informert
om det videre arbeidet fremover gjennom
virksomhetsrapporten.

OK

29-2017

Investerings- og
faktureringsprinsipper for
eierskap til utstyr

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret tilslutter seg til at prinsippene for
eierskap som det er redegjort for i saken kan
legges til grunn for innkjøp og fakturering av
brukerutstyr.

OK

28-2017

Risikovurdering, internkontroll 1. Styret tar saken til etterretning.
og avvik
2. Styret ber om at det tas initiativ for å få
gjennomført internrevisjon av HDO.

OK

27-2017

Virksomhetsrapportering

OK

25-2017

Erklæring om
lederlønnspolitikk HDO HF

1. Styret tar virksomhetsrapporten til
etterretning med de innspill som kom i møte.
1. Styret tar erklæring om ledernes
ansettelsesvilkår og redegjørelsen for
lederlønnspolitikken i HDO HF i 2016 til
etterretning.
2. Styret ber om at administrerende direktør og
styreleder oversender redegjørelsen til eierne
for behandling i Foretaksmøtet 15.mai

22-2017

Plan internrevisjoner

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber samtidig om at tiltaksplan etter
revisjon av anskaffelser legges frem for styret til
orientering.
3. Styret ber videre om at det fremlegges en
plan for revisjon av informasjonssikkerhet i
HDO på styremøtet i juni.

OK

21-2017

Admin Control

1. Styret ber administrerende direktør iverksette
anskaffelse og innføring av styreportal
(AdminControl) i HDO

OK

OK
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13-2017

Budsjett 2017

12-2017

Økonomisk langtidsplan 2018- 1. Styret ber om at innspill til Økonomisk
2021
langtidsplan 2018-2021 innarbeides før
oversending til eierne innen 1.april 2017

OK

10-2017

Oppdragsdokument 2017

OK

05-2017

Årlig melding 2016

1. Styret tar Oppdragsdokument 2017 til
etterretning.
2. Styret ber om at administrerende direktør
sørger for at bestillingene i
oppdragsdokumentet blir innarbeidet i HDOs
virksomhetsplan.
3. Styret ber om en midtveisrapportering på
styremøtet i september.
1. Styret tar årlig melding 2016 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å
innarbeide de endringsforslag som fremkom i
møtet, og oversende årlig melding til eierne.

04-2017

Låneopptak fra eierne

1. Styret ber administrerende direktør søke
eierne om et lån til HDO HF på totalt kr
15.000.000,- med følgende finansiering:
• Helse Sør-Øst RHF NOK 6.000.000
• Helse Vest RHF NOK 3.000.000
• Helse Midt-Norge RHF NOK 3.000.000
• Helse Nord RHF NOK 3.000.000

OK

1. Styret vedtar budsjett for HDO HF på totalt
199,0 mnok., med følgende finansiering:
Helse Sør-Øst RHF NOK 51 333 216
Helse Vest RHF NOK 23 319 943
Helse Midt-Norge RHF NOK 23 084 207
Helse Nord RHF NOK 26 266 575
Kommunene NOK 72 741 137
Andre NOK 2 254 921
2. Styret tar til etterretning at HDO har redusert
budsjettet for de regionale helseforetakene med
ytterligere 5,1mnok etter vedtak i AD-møtet
27.02.2017.
3. Styret tar til etterretning at vedtaket om
redusert finansiering for
spesialisthelsetjenesten i AD-møtet 27.02.2017
medfører redusert finansiering for
kommunehelsetjenesten med 4,2 mnok.
4. Styret tar til etterretning at dette medfører en
økt risiko for budsjett 2017 med den usikkerhet
som ligger i sluttføring av prosjekt innføring
nødnett helse samt overtagelse av eierskaps,
finansierings- og forvaltningsansvar fra DNK fra
01.01.2017.
Styret vil følge utviklingen tett gjennom 2017.

OK

OK
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03-2017

Status kontrollromskontrakt
DNK

Eventuelt 1. Nøytral merverdiavgift –
- februar status og mulige
konsekvenser
2. Svar på spørsmål ang.
gjenbruk av reprogrammeringsutstyr for
radioterminaler
3. Forespørsel fra Nakos ang.
drift av hjertestarterregister

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber Administrerende direktør sikre
avtaler for support og service av kontrollrom
innenfor en økonomisk ramme for 2017 på 16,2
mnok og 2018 på 12,4 mnok eks. mva.
3. Styret ber administrerende direktør iverksette
nødvendig arbeid for å sikre en avtale for
service og support også utover 1/7-2018.

OK

Sakene følges opp videre av HDOs
administrasjon.

OK
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