Torsdag skal politikerne i Surnadal behandle saken om samhandlingsavtalene kommunen har
med Helse Møre og Romsdal (HMR). Der foreslår rådmann Knut Haugen at avtalene skal sies opp.
Samtidig slår han i saksframlegget fast at det er grunn til å tro at nye forhandlinger (med HMR) vil
gi en dårligere avtale med færre samarbeidsprosjekt og dermed i sum dårligere tjenester for
innbyggerne.
– Er det smart av Surnadal kommune å si opp avtaler som kan bety dårligere helsetjenester?
– Jeg tror ikke det er grunn til å frykte at det blir dårligere tjenester, risikoen for det er liten. HMR
er avhengig av å ha med seg hele Møre og Romsdal, og jeg tror det vil bli dialog mellom
kommunene og HMR der det blir reforhandlinger av avtalene, sier Haugen.

Ikke presset
Han mener i likhet med ordførerne i Orkide at det er på tide å si klart fra om det som skjer i HMR.
Tilrådningen og det aller meste av saksframlegget til kommunestyret i Surnadal er identisk med
det de andre nordmørspolitikerne får på sitt bord.
– Er du som rådmann «presset» til å mene det du legger fram på grunn av det som skjer på ytre?
– Nei. Jeg ville ikke tilrådd dette om jeg ikke mente det var rett. Det er absolutt på sin plass å si
fra, og det på en måte som gjør at vi blir hørt. Det er ikke meg denne saken kommer fra, men jeg
er overhodet ikke presset til noe som helst, sier Haugen.

En annen retning?
– Hvordan vil oppsigelse av avtalene påvirke innbyggerne?
– De fleste avtalene har oppsigelsestid på ett år, noen har seks måneder. Så ingen vil merke noe
som helst det kommende året. Og før den tid vil jeg tro at HMR kaller kommunene til bords for
dialog. HMR er godt kjent med det som nå skjer, de har allerede fått brevet fra Orkidé som varslet
denne reaksjonen, sier Haugen.
– Hva skal erstatte disse avtalene?
– Jeg tror ikke det kommer dit at det blir slik at noe skal erstattes. Vi kan eventuelt måtte komme
til å se i en annen retning, for eksempel St. Olav. Og der er vi allerede på mange områder, sier
Haugen.
– Løper Surnadal mindre risiko enn andre nordmørskommuner fordi kommunen har så tette bånd
til sykehuset i Trondheim?
– Det kan hende at det er slik, sier Haugen.

