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Svar på høring – forslag til forskrift om gebyr på behandling av søknad 
om autorisasjon, lisens spesialistgodkjenning og godkjenning av 
etterutdanning for spesialister 
 

Delta viser til ovennevnte høring fra departementet og vil gi følgende kommentarer: 

 

Delta støtter ikke en forskriftsfesting og mener at det prinsipielt ikke bør være gebyr for å 
få autorisasjon og utøve et yrke i helse- og omsorgstjenestene. Det er i dag og i 
uoverskuelig framtid mangel på helsepersonell. Ikke minst er det behov for flere 
fagarbeidere.  

Selv om vi er imot en forskriftsfesting ønsker likevel å kommentere den foreslåtte 
innretningen på gebyrfastsettelsen. Dagens gebyr for søknad om autorisasjon er 
uavhengig av profesjon og uavhengig av hvor søker har sin utdanning fra. Gebyrsatsene 
for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning har vært ulike og det er hensiktsmessig å 
foreta en gjennomgang her.  Forslaget legger imidlertid opp til at det er myndighetenes 
behandlingsmåte og arbeidsmengde som skal avgjøre prisen som skal betales for 
autorisasjon. Delta mener det er svært urettferdig dersom ulike helsepersonellgrupper skal 
være prisgitt hvilke tjenester myndighetene har automatisert eller forenklet ved 
fastsettelse av gebyrstørrelse. Vi ser at det kan være svært ulike kostnader knyttet til 
søknadsbehandlinger, men dette kan ikke belastes den enkelte autorisasjonssøker.  

Slik vi forstår det vil bla. helsefagarbeidere måtte betale et høyere gebyr for sin 
autorisasjon enn en rekke andre grupper, siden de avslutter sin utdanning i bedrift og at 
disse søknadene må behandles manuelt. Det er stor mangel på helsefagarbeidere, mange 
sliter med å få hele og faste stillinger og det er et dårlig signal å sende til denne 
yrkesgruppen at autorisasjonskostnaden vil øke med 345 kroner.  



Side 2 av 2 

Det framgår for øvrig ikke av høringsnotatet om direktoratet har utredet nærmere om det 
er hjemmel for å behandle søkere innenfor EU//EØS-området ulikt. Det er heller ikke 
problematisert om det er rimelig at søkere med utdanning fra land utenfor EU/EØS må 
betale et høyere beløp.  

 

Avslutning 

Delta vil avslutningsvis oppsummere med at vi ikke støtter en forskriftsfesting og at vi 
mener gebyret bør fjernes for alle. Dersom myndighetene ikke fjerner gebyret for søknad 
om autorisasjon helt, så er det likevel viktig å holde fast på prinsippet om likebehandling 
av søkerne.   

 

 

Med vennlig hilsen 
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