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NOU rapporten deles ut i møtet 
Lenke til elektronisk dokument: 
 
https://www.regjeringen.no/contentassets/6db6ac4fbfde49e6bc5f8bd615c6fa1e/no/pdfs/nou201620160025
000dddpdfs.pdf 
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Høring - NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten -   

Et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland, leverte NOU 2016: 25 Organisering og styring 
av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? til helse- og 
omsorgsministeren 1. desember 2016. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette 
utredningen på høring.  
 
Bakgrunn 
I oktober 2015 ble det oppnevnt et offentlig utvalg med mandat å utrede hvordan det statlige 
eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skulle blant annet vurdere 
følgende alternativer: 

a) avvikling av de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag direkte 
underlagt departementet 

b) opprettelse av et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene 
c) opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene 
d) eventuelle andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten.  

 
Utvalget skulle også vurdere inndelingen i helseregioner og antall helseforetak i lys av de 
alternative modellene, samt eierskapet til og forvaltningen av bygg.  
 
  



Side 2 
 

Høringen 
Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av 
forslagene i NOU 2016: 25. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider: 
https://www.regjeringen.no/id2522590  
 
Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller 
virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller liknende. Alle kan avgi 
høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre 
høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.  
 
Høringsfristen er 3. mars 2017. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Frode Myrvold (e.f.)  
ekspedisjonssjef 
 Mette Bakkeli 
 avdelingsdirektør 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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