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Legemiddelindustriens svar til SLVs forslag om endrede gebyrer for MT-
saker 
LMI viser til Legemiddelverkets forslag om endrede satser for gebyrer for MT-saker. Forslaget går 
også ut på å øke kontrollavgiften fra 0,7% til 1% av legemiddelfirmaets legemiddelomsetning, dette 
tilsvarer altså en økning på over 40%. 

 

Uendret nivå for avgifter og gebyrer 
LMI kan forstå prinsippet om å flytte noe av Legemiddelverkets finansiering fra gebyrer til sektoravgift. 
Vi er allikevel bekymret for at økningen i kontrollavgiften på mer enn 40% langt overstiger reduksjonen i 
registreringsgebyrene. Legemiddelverket har i sitt forslag lagt til grunn at det skal «overføres» 34 mill 
NOK fra registreringsgebyr til legemiddelkontrollavgift, og at dette således blir en «nullsum» for 
Legemiddelverket.  

LMI hadde derfor forventet at ved en slik «nullsum» skulle noen av våre medlemsfirmaer totalt sett 
oppleve en økning og andre en reduksjon i samlet registreringsgebyr og legemiddelkontrollavgift. 
Samtlige av tilbakemeldingene fra medlemsfirmaer har vært at økningen i legemiddelkontrollavgiften 
overstiger reduksjonen i registreringsgebyret, og medfører derfor totalt sett en økning i utgifter. Ett av 
firmaene melder om en total utgiftsøkning på ca 2 mill NOK, noe som viser at dette blir en stor 
skjevfordeling og en uhensiktsmessig stor økning. 

Legemiddelverket satte et premiss om at totalinntekten skulle holdes uendret. Siden dette premisset 
ikke ser ut til å stemme vil LMI derfor be Legemiddelverket revurdere om en økning i sektoravgiften på 
over 40% virkelig er nødvendig for å dekke inn de reduserte registreringsgebyrene. De foreslåtte 
endringene ser ikke ut til å bare være en skjevfordeling, men en totalt sett økning i utgifter for bransjen. 
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Tid til implementering 
Budsjettene for legemiddelfirmaene for 2018 er allerede satt. Dersom denne endringen hadde 
medført en overføring fra registreringsgebyr til kontrollavgift, kunne dette ha blitt overført i 
budsjettene. De budsjettmessige konsekvensene for mange av medlemsfirmaene er totalt sett en 
stor økning, og den korte fristen til implementering gir ikke bransjen mulighet til å ta hensyn til 
dette i budsjettene for 2018. 

Konklusjon 
LMI vil be om en revurdering av om en økning i sektoravgiften på over 40% er nødvendig for å dekke 
inn de reduserte registreringsgebyrene. 

LMI vil videre be om at implementeringstiden for omleggingen av gebyrer og avgifter settes lang 
nok til at bransjen kan ta hensyn til dette i fastsettelsen av sine budsjetter. 

 

Med vennlig hilsen 
Legemiddelindustrien (LMI) 
 
 
 
 
 
 
 
Inge Johansen 
Seniorrådgiver 
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