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FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM NARKOTIKA (NARKOTIKAFORSKRIFTEN) § 14 
 
På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Statens legemiddelverk med dette på høring 
et forslag om endring i narkotikaforskriften § 14 sjette ledd, endring av fristen for innsending av 
årsregnskap for narkotika, fra siste virkedag i april til siste virkedag i februar.  
 
I henhold til § 14 sjette ledd er «Frist for innlevering av årsregnskap er siste virkedag i april 
påfølgende år. Regnskapet skal undertegnes av den i virksomheten som er gitt fullmakt til dette. » 
 
Høringsfrist: 14. oktober 2021.  
 
Høringssvar merket med vårt saksnummer 21/16908 sendes Statens Legemiddelverk på 
følgende adresse: post@legemiddelverket.no, alternativt: Statens legemiddelverk, 
Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo. 
 
Innledning:  
 
Virksomheter som importerer og eksporterer narkotiske stoffer, herunder legemidler med innhold 
av slike stoffer, må følge kravene fastsatt i narkotikaforskriften. Ved import og eksport skal det 
utstedes sertifikater (særskilt tillatelse) for hver enkelt forsendelse og det skal sendes inn 
kvartalsvise og årlige regnskap. Bestemmelsene om årlig regnskapsplikt fremgår av 
narkotikaforskriften § 14. 
 
Norge har tiltrådt FNs konvensjoner om henholdsvis narkotika og psykotrope stoffer og plikter å 
levere kvartalsregnskap og årsregnskap.  Legemiddelverket er delegert myndighet til å motta disse 
regnskapene fra de aktuelle virksomhetene og på vegne av Norge rapportere til FNs internasjonale 
narkotikakontrollråd (INCB). Med bakgrunn i årsregnskapet utarbeides det også estimater for hvilke 
mengder av de kontrollerte stoffene som Norge vil ha behov for det neste året.  
 
Fristen for innsending av årsregnskap for virksomheter er fastsatt i narkotikaforskriften § 14 sjette 
ledd og er satt til siste virkedag i april det påfølgende året.  
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Legemiddelverket har frist til 30. juni med å sende inn til INCB ferdig årsregnskap og estimater for 
antatt behov.  
 
Legemiddelverket tok i 2019 i bruk et nytt IT-verktøy for behandling av virksomheters søknader om 
sertifikater – NDS (National Drug Control System). Dette er et IT-verktøy utviklet av FN. NDS har 
flere moduler, og Legemiddelverket planlegger å ta i bruk en ny modul som benyttes til innsending 
av årsregnskap – NDS SPA. Planen er at årsregnskapet for 2022 (som skal sendes inn 2023) skal 
sendes inn via denne modulen. Brukerveiledninger for det nye systemet vil bli utarbeidet i løpet av 
2022. 
 
I forbindelse med innføringen av NDS SPA ønsker Legemiddelverket å flytte fristen for innsending 
av årsregnskap for virksomhetene fra siste virkedag i april til siste virkedag i februar. Dette for å 
tilpasse tidsfristen til den nye måten å rapportere på. Rapportering i NDS SPA vil trolig – i alle fall i 
innføringsfasen - kreve en del kommunikasjon mellom virksomhet og Legemiddelverket i 
forbindelse med innrapportering og i etterkant av at virksomheten har ferdigstilt sitt regnskap i NDS 
SPA.  
 
For at virksomhetene skal kunne omstille seg til denne nye fristen før det også kommer nytt 
innrapporteringssystem, ønsker Legemiddelverket å innføre denne nye fristen allerede fra 2022.  
 
Vurdering 
 
I dag er virksomhetenes frist for å sende inn årsregnskap siste virkedag i april og Legemiddelverket 
må sende inn det nasjonale årsregnskapet og utarbeide estimater på bakgrunn av dette regnskapet 
innen 30. juni.  
 
Dersom det oppstår feil eller uoverensstemmelser i årsregnskapstallene som virksomhetene sender 
inn, tallene er mangelfulle eller tallene leveres for sent, må Legemiddelverket bruke tid på å 
informere virksomhetene om at det foreligger feil, virksomhetene må undersøke hva som er 
årsaken til dette og det må sendes inn nye tall som så må inkluderes i det nasjonale årsregnskapet. 
Dette kan til tider kreve omfattende ressursbruk og tar tid, og Legemiddelverket kan da få store 
utfordringer med å ferdigstille det nasjonale regnskapet i tide, og få utarbeidet estimatene basert 
på regnskapet før fristen 30. juni.  
 
Det er et ønske fra INCB at Norge også skal rapportere konsum og lager på psykotrope stoffer. 
Dette rapporteres ikke per i dag, men dersom dette på et senere tidspunkt blir innført, vil det føre 
til ytterligere arbeidsbelastning i perioden fra virksomhetene sender inn sine tall og til 
Legemiddelverket skal levere det nasjonale årsregnskapet.  
 
Legemiddelverket ønsker derfor å endre fristen virksomhetene har for innsending av årsregnskap 
fra siste virkedag i april til siste virkedag i februar. Legemiddelverket ønsker å innføre denne nye 
fristen fra 1. januar 2022, slik at virksomhetene får planlagt arbeidsmengden til den nye fristen før 
det også skal sendes inn gjennom det nye systemet (NDS SPA) i 2023.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Legemiddelverket samarbeider med andre lands myndigheter med tanke på implementering av 
NDS SPA. Virksomhetenes frist for innsending av årsregnskap for narkotika er satt til 31.  januar i 
Finland, etter at de innførte NDS SPA. Legemiddelverket anser derfor at en frist som er satt til siste 
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virkedag i februar ikke medfører store administrative utfordringer, annet enn at virksomhetene 
muligens må planlegge arbeidsmengden annerledes enn med dagens frist. 
  
Legemiddelverket kan ikke se at denne foreslåtte endringen av fristen for innsending medfører 
økonomiske konsekvenser for virksomhetene, da årsregnskapet fortsatt skal leveres.  
 
Forslag om endring av ordlyden i narkotikaforskriften § 14 sjette ledd (endring i kursiv):  
 
«Frist for innlevering av årsregnskap er siste virkedag i februar påfølgende år. Regnskapet skal 
undertegnes av den i virksomheten som er gitt fullmakt til dette .» 
 
Vurdering og konklusjon 
 
På bakgrunn av dette, foreslår Legemiddelverket en endring i ordlyden i narkotikaforskriften § 14 
sjette ledd, slik at fristen for virksomhetenes innsending av årsregnskapet for narkotika blir 
redusert med to måneder og settes til siste virkedag i februar.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Anne S. Onsgård Sagabråten 
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