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Høringsuttalelse – forslag om forskrift om gebyr ved behandling av 

søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning  

av etterutdanning for spesialister 

 

Den norske tannlegeforening (NTF) takker for muligheten til å komme med innspill til endringer i 

forskrift.  

Tannlegeforeningen er enige i behovet for å endre forskriften som regulerer størrelsen på gebyrene 

som innkreves ved godkjenning av autorisasjon, lisens og anen utdanningsgodkjenning. Kostnadene 

og inntektene ved å administrere ordningen, både for de som betaler og for det offentlige, bør stå i 

rimelig forhold til hverandre. Det skal ikke være slik at betalingen skal overstige kostnadene og med 

det bli en inntjening for staten, derfor er det følgelig heller intet krav til overskudd i 

beregningsgrunnlaget som i dag brukes.  

De faktiske kostnadene ved behandlinger av ulike søknader vil variere på bakgrunn av om søknadene 

kan behandles automatisk eller manuelt og hvorvidt søker er utdannet i Norge, innenfor EU/EØS 

eller utenfor. Følgelig bør gebyrene også kunne differensieres. 

Helsedirektoratet anbefaler en moderat form for differensiering mellom de ulike oppførte 

kategoriene og ikke en full inndekning. Dette begrunnes med at Norge allerede har de høyeste 

gebyrene i Norden og at kandidater fra utenfor Norge grunnet markedssituasjonen vil velge andre 

nordiske land. 

Den norske tannlegeforening kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av Norge med dårlig tilgang på 

tannleger og tannlegespesialister, snarere tvert imot. Vi ser derfor ikke er behov for noen form for 

subsidiering av staten med gebyrer som ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. 
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Den gruppen som derimot bør kunne nyttiggjøres med subsidiering er studenter, som ofte opplever 

en stram økonomi. Tannlegeforeningen vil derfor foreslå studentlisenser ikke ilegges gebyrer. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Den norske tannlegeforening 
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