Dato: 8. desember 2020
Til: Stortingets helse- og omsorgskomite
Fra: Finans Norge

Høringsinnspill til representantforslag om å stoppe privatisering og
forhindre en todelt helsetjeneste (Dokument 8:154 S (2019-2020))
Finans Norge viser til Stortingets behandling av ovennevnte forslag, og ønsker å komme med
skriftlig innspill hva angår forslaget om innføring av avgift på helseforsikringer.
Det er nærmere 650 000 som dekkes av helseforsikring i Norge i dag, Den store majoriteten
av disse (90%) har slik forsikring gjennom kollektive ordninger hos sin arbeidsgiver
For små og mellomstore bedrifter, som er i klar majoritet i norsk næringsliv, er lange
sykefravær hos ansatte en stor utfordring. De aller fleste bedrifter i Norge har under 10
ansatte, og da er alle ansatte nøkkelmedarbeidere. Forsikringen bidrar til at de ansatte ikke
blir lenge borte fra jobben enn nødvendig, og det gir en lavere terskel for å forebygge skader
som kan utvikle seg til større og lengere helseutfordringer. Et lengere sykdomsfravær vil ikke
kunne erstattes av en midlertidig ansatt, og går derfor kraftig ut over virksomheten. At så
mange arbeidsgivere har valgt å tegne slik forsikring, viser at det ansees som et stort behov å
sikre seg at man raskt kan få tilbake medarbeidere ved sykdom.
Finans Norge mener derfor det vil gi negative konsekvenser for små- og mellomstore
bedrifter dersom helseforsikring blir dyrere som følge av en særavgift på en slik tjeneste.
Det er også verdt å påpeke at helseforsikring tilfører helsesektoren ressurser, noe som gir et

større og bredere tilbud av helsetjenester. I 2019 ble det gjort utbetalinger fra privat
helseforsikring for 1,3 milliarder kroner. Dette er penger som tilføres og øker tilbudet av
helsetjenester, og dermed ikke stjeler allerede eksisterende kapasitet.
Helseforsikring er et godt supplement til offentlige helsetjenester. Forsikringen gir en lav
terskel for å komme enkelt og raskt til behandling – det hindrer helseproblemer for den
enkelte og belasting på det offentlige helsevesenet. Forsikring er en solidarisk ordning som
gjør at kostnaden spres på flere, slik at den enkelte ikke sitter igjen med hele regningen.

Med vennlig hilsen
Finans Norge
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