Rådmann Birgit Eliassen er kort i sitt forslag til vedtak: «Gjemnes kommune sier opp
samhandlingsavtalen».
Etter at styret i Helse Møre og Romsdal vedtok 27. mars i år å slå sammen fødeavdelingene i
Kristiansund og Molde, og legge avdelingen til Molde, har reaksjonene på Nordmøre vært mange
og sterke. Orkidé, Nordmøre regionråd og ordførerne på Nordmøre har advart om følgende av et
slikt vedtak, og tirsdag er Gjemnes første kommune ut med å foreslå at de kommunale
samhandlingsavtalene med Helse Møre og Romsdal sies opp.

Må reforhandles
Avtalen inneholder en hovedavtale og 13 delavtaler som regulerer mye av drifts- og
utviklingsarbeidet innen helse.
– Dette samarbeidet og organiseringen av det er utviklet over mange år. Når avtalen sies opp må
disse reforhandles. Kommunene på Nordmøre vil, i nye forhandlinger, forholde seg strengt til
ordlyden i alle lover og forskrifter i forhold til å begrense sitt ansvar og engasjement. Kommunene
vil kun utføre de klart definerte kommunale oppgaver, skriver rådmann Birgit Eliassen i sin sju
sider lange utredning om saken.

Strekker seg langt
For ifølge rådmannen strekker kommunene seg langt ut over de strengt tatt lovpålagte oppgavene
kommunene har i dag.
– Dette gjelder for eksempel leie av legevaktlokaler og støttepersonell, avtale om
legevaktformidling, felles bruk av AMK, avtaler rundt «Øyvakt» for Smøla, Halsa og Aure,
overgrepsmottak, sykehusapotekene, bruk av felles ressurser i BUP, samarbeid med kommuner,
stat og HMR om rus/psykiatri, nevner Eliassen blant annet.
Hun legger ikke skjul på at konsekvensene ved å si opp avtalen, selv om den har en
oppsigelsesfrist på ett år, kan bli svært store for disse prosjektene, og viser til disse gråsonene
mellom kommuner og helseforetak i dag.
– Kommunene på Nordmøre har strukket seg langt for å fylle mange av disse gråsonene. I noen
kommuner er tilbudet her mye bedre enn det statlige økonomiske rammer tilsier.

Dårligere tilbud
At tilbudene for brukerne på sikt også kan bli dårligere, legger ikke Eliassen skjul på.
– En slik innstramming fra kommunene sin side vil sannsynligvis svekke innbyggernes samlede
tilbud fordi det både fra kommunene og helseforetakene er krevende å etablere noen av disse
«fellesprosjektene» i egen organisasjon, skriver Eliassen, og legger til at nye forhandlinger vil
kunne gi en dårligere avtale med færre samarbeidsprosjekt, og derved i sum dårligere tjenester for
våre innbyggere, sett fra våre innbyggeres ståsted.
Rådmannen mener vedtaket om sammenslåing av fødeavdelingene er ulovlig og ugyldig, og at
saksgrunnlaget er ensidig, feilaktig og ufullstendig. Derfor mener Eliassen at forutsetningen for
gjeldende avtaleverk er misligholdt av Helse Møre og Romsdal, og at avtalen derfor bør og kan
sies opp.

Flere følger
Tingvoll kommune følger opp med et ekstraordinært kommunestyremøte på kveldstid onsdag 3.
april der oppsigelse av avtale er eneste sak på dagsorden. Forslaget til vedtak der er likt med
Gjemnes.
Kristiansund kommune skal behandle forslaget i bystyret den 9. april.
Halsa kommune har første ordinære kommunestyremøte 25. april, men rådmann Anita Ørsal
Otderholm kan ikke utelukke at også Halsa vil ta opp avtalen i et ekstraordinært møte før den tid.
Sunndal tar avtalen opp i formannskapet 11. april.
– Vi har ennå ikke avgjort om det blir ekstraordinært møte i kommunestyret i april, eller om vi
venter til ordinær møtedag i mai, sier kommunedirektør Randi Dyrnes til Tidens Krav.
Averøy kommune har sitt første ordinære formannskapsmøte 10. april Der kommer saken opp,
mens det ennå ikke er avgjort når kommunestyret får saken.

