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HØRINGSSVAR – ENDRING AV NARKOTIKAFORSKRIFTEN 
Vi viser til deres høring av 27.01.2020 om endring av narkotikaforskriften, og Legemiddelindustrien (LMI) 
svarer med dette på høringen. 
 
LMI har forståelse for Legemiddelverkets viktige arbeid med kontroll av inn- og utførsel av narkotika og at 
dette kan være et arbeid som krever noen ressurser av etaten som må finansieres. Vi er imidlertid ikke enig 
i at det er nødvendig å innføre et eget gebyr for denne aktiviteten. 
 
Det opplyses i høringsnotatet at innføring av forslaget om gebyr på narkotikasertifikater vil kreve ressurser 
til arbeidet med fakturering hos Legemiddelverket. Når innkrevet beløp er lavt vil relativt mye av gebyret gå 
til selve innkrevingen. Innføringen av dette gebyret vil også medføre en administrativ belastning hos 
virksomhetene som driver inn- og utførsel av narkotika. LMI ønsker ingen økt administrativ belastning, 
hverken hos Legemiddelverket eller virksomhetene. 
 
Vi vil vise til at Legemiddelverket fjernet gebyret for regulatoriske endringer av Type IA for en del år tilbake 
av samme årsak. Gebyret for narkotikasertifikater som nå foreslås innført er i samme størrelsesorden som 
Type IA-gebyret som ble fjernet. Finansieringen av arbeidet med Type IA endringene dekkes gjennom en 
legemiddelleverandørenes omsetningsavgift. 
 
Ett av våre medlemsfirmaer, Curida, importerer råvarer som selges videre til norske sykehus og til 
apotekproduksjon. Et eventuelt gebyr på hver narkotikaimport, og tilhørende administrasjonskostnad må 
så viderefaktureres med et påslag til norske sykehusene og apotekproduksjonen, hvilket vil medføre dyrere 
produkter og høyere kostnader også for staten. 
 
Høringsnotatet påpeker at legemiddelmyndighetene i våre naboland tar gebyrer for utstedelse av 
narkotikasertifikater, og at det derfor vil være naturlig å innføre tilsvarende i Norge. Det er samtidig et 
politisk mål om å etablere ny, og øke eksisterende, norsk legemiddelproduksjon. Ved å unngå å innføre 
gebyr for narkotikasertifikater vil være med å bidra til å gjøre norsk legemiddelproduksjon litt mer 
konkurransedyktig sammenlignet med produsentene i våre naboland, og dermed være med på å bidra til å 
oppfylle målene i helsenæringsmeldingen. 
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Majoriteten av virksomheter som driver inn- og utførsel av narkotika har tilvirkertillatelse eller 
grossisttillatelse, og betaler dermed en avgift på omsetningen enten gjennom 
legemiddelleverandøravgiften eller legemiddeldetaljistavgiften. Da disse avgiftene allerede dekker 
utstedelse av dokumenter som ikke dekkes av gebyr eller oppdragsinntekt, mener vi at 
omsetningsavgiftene er egnet for å finansiere også arbeidet med utstedelse av narkotikasertifikat. Dette er 
en avgift som allerede betales og vil ikke medføre en fordyrende administrativ kostnad, hverken hos 
Legemiddelverket eller hos virksomhetene. 
 
Selv om narkotikaforskriften åpner opp for at det kan kreves gebyr for utstedelse av narkotikasertifikater, 
vil vi anbefale at dette ikke innføres, særlig siden det medfører en fordyrende administrativ kostnad som 
ikke gir merverdi, og siden dette kan dekkes av omsetningsavgifter som allerede innkreves. 
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