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Høring fra Romsdal Regionråd (ROR): 

KS FoU prosjekt 204034 samhandlingsressurs i Møre og Romsdal  

 

Romsdal Regionråd (ROR) 

ROR er regionrådet for 5 kommuner - Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Denne høringen 

er utarbeidet og godkjent av styret i ROR. Hver kommune kan i tillegg sende separate 

høringsuttalelser. 

 

Innledning 

Det vises til forslag fra KS Møre og Romsdal om etablering av en felles kommunal 

samhandlingsressurs for hele fylket i mail datert 10.12.2020.  

 

Høringsuttalelse 

Romsdal Regionråd (ROR) har behandlet denne saken flere ganger – både i styret og i møte mellom 

kommunalsjefene innen helse og omsorg.  ROR har vært skeptisk, men samtidig avventende inntil 

rapporten KS bestilte fra Møreforsking ble lagt fram. Etter gjennomgang av framlagt forslag, har ROR 

konkludert med at en ikke ønsker la seg representere inn mot helseforetaket gjennom en slik felles 

kommunal samhandlingsressurs.  

Etter vår oppfatning er det heller ikke dokumentert at samhandlingen i andre deler av landet har 

skap mer konkrete forbedringer enn det vi har oppnådd lokalt.  
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ROR oppfatter en felles kommunal samhandlingsressurs som et unødvendig mellomledd, og som vil 

skape større avstand mellom kommunene og regionrådene på den enes side og helseforetaket på 

den andre. På denne bakgrunn ønsker heller ikke kommunen i Romsdal å delta i finansieringen av en 

eventuell stilling. Vi registrere i tillegg at foreslåtte funksjonen er heller ikke beskrevet i den nye 

Samarbeidsavtalen, som nå er ute til endelig godkjennelse i kommunene.  

Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 er å opprette 19 helsefellesskap. Disse skal 

bestå av helseforetak og kommunene i opptaksområdet. Representanter fra helseforetak, tilhørende 

kommuner, fastleger og brukere vil møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og 

unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres. 

Dette har vært førende for endringene av mandat, arbeidsmetodikk og prioriteringer i Lokalt 

Samhandlingutvalg Molde (LSU Molde) – se under. 

ROR ønsker selv å ta en aktiv rolle direkte inn mot helseforetaket: 

• Partnerskapsmøter 
Vi ser det som naturlig at de tre regionrådene samarbeider med helseforetaket om 

planlegging og gjennomføring av partnerskapsmøtene.  

Frekvensen og sammensetningen i disse møtene medfører at temaene i stor grad vil bli av 

overordnet og generell karakter. Erfaringer viser samtidig at det er en utstrakt bruk av 

separate møter mellom toppledelsen i helseforetaket og representanter fra de enkelte 

vertskommunene og regionene, framfor fellesmøter i strategisk viktige spørsmål. 

 

• Strategisk samarbeidsutvalg  
Dette utvalget har en koordinerende funksjon for å samordne felles tiltak mellom de lokale 

samhandlingsutvalg. Her ønsker ROR å bidra med faglig kompetente representanter som kan 

bidra til konkrete forbedringer og ikke minst å ivareta kommunikasjonen mot LSU Molde. 

 

• Lokalt Samhandlingutvalg 
Helsefelleskap dreier seg i første rekke om å skape konkrete forbedringer i pasientforløpet 

med fokus på grensesnittene mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Lokalt samhandlingsutvalg LSU Molde har fått gjennomslag for endring av mandatet 

beskrevet ny Samarbeidsavtale. Her er mandatet redusert fra 10 generelle punkt til å 

fokusere på konkret forbedringsarbeid.  

Vi har forståelse for behovet for koordinering mellom regionene, men det viktigste er tross 

alt å skape konkret forbedringer på de største utfordringene som oppleves mellom 

kommunene og det enkelte sjukehus. 

ROR har i dag sekretariatsfunksjonen for LSU Molde, en posisjon regionrådet ønsker å 

videreføre.  
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I stedet for en felles samhandlingsressurs ønsker ROR å bidra aktivt inn i alle tre nivå i 

samhandlingsstrukturen.  

I tillegg vil vi utnevne faglig kompetente representanter i hvert enkelte tilfelle. Det vises her blant 

annet til vår aktive rolle i forbindelse med utarbeidelsen av ny Samarbeidsavtale. 

  

   
Torgeir Dahl  Geir Inge Lien 

Ordfører Molde kommune / Styreleder ROR  Ordfører Vestnes kommune 
(sign)  (sign) 

   
Tove Henøen  Yvonne Wold  

Ordfører Hustadvika kommune  Ordfører Rauma kommune 
(sign)  (sign) 

   
Odd Jørgen Nilssen   

Ordfører Aukra kommune   
(sign)   
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