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Nasjonal helseplan (2007-2010) - prosess og tidsfrister
Det vises til departementets brev av 14. mars med informasjon om prosess og invitasjon
til å komme med innspill til arbeidet med Nasjonal helseplan (2007 – 2010).
Departementet har nå mottatt innspill fra flesteparten av landets fylkeskommuner og
takker for den prioritet arbeidet har fått.
Noen fylkeskommuner har imidlertid bedt departementet revurdere opplegg og frister i
forbindelse med arbeidet. Nasjonal helseplan (2007-2010) skal som kjent legges fram i
tilknytning til statsbudsjettet for 2007. Det er i denne vurderingen særskilt vektlagt
hensynet til at det allerede for 2007 bør foreligge nasjonale mål og rammer for
planarbeidet i de regionale helseforetakene. I tillegg er framleggelsestidspunktet styrt
av at helseplanen ikke bør foreligge for langt ut i nåværende valgperiode. Tidsfristene
for arbeidet er stramme, men nødvendige for å kunne starte gjennomføring av planen
allerede fom 1. januar 2007.
Nasjonal helseplan vil være en dynamisk plan hvor den enkelte fireårige plan primært
konsentrerer seg om områder der det særlig gjør seg gjeldende behov for klargjøring
av politiske mål og rammer for utviklingen. Helseplanen for årene 2007 – 2010 vil
primært avklare nasjonale rammer og ikke spesifikt løsningene i den enkelte
helseregion. Videre legges det opp til at denne helseplanen skal skissere prosessene
framover – blant annet slik at hensynet til medvirkning blir ivaretatt.
Departementet imøteser de endelige svar på høringsdokumentet som skal sendes ut 22.
mai, med høringsfrist 23. juni. I tillegg vil høringskonferansene i uke 22 supplere de
formelle høringsuttalelsene, ved at vi får en direkte dialog om ulike problemstillinger
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som vil berøres i høringsdokumentet.
Helse- og omsorgsdepartementet beklager de stramme tidsfristene, men kan av hensyn
til arbeidets framdrift ikke endre det opprinnelige fastsatte opplegg og tidsfrister. Vi ser
frem til nærmere dialog om innholdet i planen på de tidligere avtalte
høringskonferansene.
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