Sametinget
Kautokeinoveien 50
9730 Karasjok

Deres ref

Vår ref

Dato

200602349-/IMN

30 .03.2006

Invitasjon til regional høringskonferanse – nasjonal helseplan (2007-2010)
Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet informerer om prosess og
inviterer Sametinget til å komme med innspill til nasjonal helseplan (2007-2010). Som
nevnt i vårt brev legges det opp til at departementet sender ut et høringsnotat 22. mai
2006 og på bakgrunn av dette inviterer til regionale høringskonferanser.
Høringskonferanse – Tromsø:

Sted

Dato

Lokale

Inviterte

Tromsø

29. mai kl. 13.00 – 16.15

Radisson SAS Hotel
Tromsø, Sjøgata 7

Sametinget,
Finnmark FK,
Troms FK,
Nordland FK, KS

Helse- og omsorgsdepartementet vil på høringskonferansene orientere nærmere om
innhold og prosess for nasjonal helseplan. Målet med møtet er å få innspill og
synspunkter fra Sametinget og fylkeskommunene knyttet til ulike problemstillinger i
høringsnotatet. Helse- og omsorgsdepartementet vil i forbindelse med utsendelse av
høringsnotatet, be om innspill på konkrete problemstillinger innenfor enkelte områder.
Følgende områder vil være aktuelle for å få synspunkter;
Status og utfordringer, styring og organisering, kapasitet og struktur, investeringsregime,
strategi for kvalitet, strategi for prioritering, samhandling, psykisk helsevern,
utdanning/kompetanse, tverrgående satsinger - strategier og handlingsplaner samt IKT i
helsetjenesten.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Einar Gerhardsens plass 3

Telefon
22 24 90 90
Org no.
983 887 406

Spesialisthelsetjenesteavdelingen
Telefaks
22 24 95 78

Saksbehandler
Inger Mette Nilstad
22248469

En representant fra Sametinget og hver fylkeskommune inviteres til å holde et innlegg
på inntil 15 minutter. Deretter vil det åpnes opp for innspill fra salen. Program følger
vedlagt. For øvrig vil en i etterkant av møtet kunne oversende skriftlige innspill til
departementet, med høringsfrist 23. juni 2006.
Sametinget inviteres til å delta med inntil 5 personer. Det bes om at dere innen 15. mai,
melder fra til Brit Solberg, brit.solberg@hod.dep.no, om deltakelse på møtet. Utgifter til
reise og eventuell overnatting må Sametinget dekke selv.
Med vennlig hilsen

Vidar Oma Steine e.f.
ekspedisjonssjef
Are Helseth
prosjektdirektør

Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet

Vedlegg: Program
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