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Uttale - Revidert samarbeidsavtale mellom kommunene i 
Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF 

 
Viser til høringsbrev av 28.08.20. der kommunene får mulighet til å gi høring på 
revidert samarbeidsavtale innen 26. oktober 2020. Uttalen var behandlet av 

formannskapet i Hustadvika den 01.10.20 i sak PS54/2020 og det gis følgende 
uttale:  

 
Formannskapet i Hustadvika kommune ga uttale i forbindelse med 

innspillshøring som var sendt ut i desember 2019, og behandlet i formannskapet 
den 30.01.20. Vi registrerer at kommunens uttale er blitt behandlet av 

forhandlingsutvalget på en tilfredsstillende måte der våre innspill er blitt vurdert 
og at tilpasninger er blitt hensyntatt i revideringen.  

 
Vi registrere og støtter en forenkling av avtalestrukturen, og er svært fornøyd 

med å få redusert antall delavtaler fra 15 til 6. Samt at det har vært sett på 
språk, fjernet en rekke gjentakelser og overflødig tekst. Avtalen framstår som 

mye tydeligere og mer gjennomtenkt. 
 
Kommunen merker seg også at forhandlingsutvalget har vært opptatt av å 

ivareta lokale hensyn og vilkår, slik som hovedavtalen og samhandlingsfora. 
Kommunen er spesielt fornøyd med videreføringen av de lokale 

samhandlingsutvalgene, og at mandatet her er blitt tydeligere. Vi er kjent med 
at lokalt samhandlingsutvalg i ROR-området har vært svært proaktive for å bli 

et mer handlende utvalg til det bedre for pasient og samhandling.  
 

Kommunen støtter forenklingen av delavtale 1, og at avtalen omhandler både 
pasienter innenfor psykisk helse og rus, og somatikk. Kommunen støtter også 



 

2 
 

innarbeidelse av tidligere avtalefestet vilkår knytt til betalingsplikt som ivaretar 
konklusjon fra tidligere tvistesaker, og ikke minst at betalingsplikten omfatter 

alle pasientgrupper. 
 

Kommunen støtter prinsippet med brukerrepresentasjon og fastleger skal være 
involverte på ALLE nivå. Videre støtter kommunen prinsippet om å se på 

hverandre som partnere med felles eierskap og ansvar overfor pasienten, og 
ikke som parter. Dette da parter kan oppleves som motpoler.  

 
Kommunen støtter også forhandlingsutvalget sin avgjørelse om å ikke lage en 

egen delavtale for barn og unge. Dette med bakgrunn i resultat fra både 
nasjonal og lokal evaluering av samarbeidsavtalene som viser helt klart behov 
for å forenkle avtalene mest mulig, og ikke lage egne delavtaler for alle 

kategorier. Kommunen støtter også konklusjonen til forhandlingsutvalget om å 
evt. utarbeide nye delavtaler på et senere tidspunkt hvis lovverket blir endret, 

og en får krav til flere delavtaler.  
 

Kommunen ønsker å gi følgende kommentarer til den enkelte avtale:  

Hovedavtalen:  

Punkt 3  

Kommunen støtter prinsippet med at samarbeidet skal sikre en klar 

ansvarsfordeling og god ressursutnyttelse på tvers av forvaltningsnivå, og at 
samarbeidet skal bygge på likeverdighet og partnerskap. Dette er viktig da 

samfunnet i framtiden står overfor store demografiske endringer der antall eldre 
øker, og antall personer i yrkesaktiv alder reduseres. Også sett i lys av at 

partnerne, i tillegg til reduksjon av humankapitalen, vil med stor sannsynlighet 
få mindre økonomisk handlingsrom. 

 
Kommunen stiller seg bak målet om at pasientene skal oppleve at tjenestene:  

• er faglig forsvarlige, trygge og forutsigbare  
• er samordnede og sammenhengende  

• blir uformet etter involvering av pasienten  
 

Kommunen støtter også et det utarbeides felles retningslinje(r) for praktisering 
av avtalen der det er hensiktsmessig.  

Punkt 5.1  

Når det gjelder partnerskapsmøte støtter kommunen forslag til sammensetning, 

men er av den oppfatning at dette bør evalueres særskilt. Sammensetningen 
der det er kun enkeltkommuner som skal representere grupper av kommuner, 

kan være utfordrende da avtalen skrives direkte med den enkelte kommune, og 
at man ser på den enkelte avtalepart som partnere. Det er fint at en legger opp 

til et årlig utvidet samarbeidsmøte der alle kommunene blir representert. 
Allikevel mener kommunen at en bør se på hvordan dette i praksis blir 

gjennomført, og intensjonen med å gjøre det slik fungerer. 
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Punkt 5.2  

Kommunen støtter at leder og nestleder i de lokale samhandlingsutvalgene får 
fast plass i strategisk samarbeidsutvalg. Dette vil gi en sammenheng i de 

forskjellige samarbeidsfora som etableres. 

Punkt 5.3  

Kommunen støtter videreføring av de lokale samhandlingsutvalgene.  

 
I punktet om organisering så står det at representantene velges for fire år av 

gangen. Kommunene velger ofte en rolle i organisasjonen som skal 
representere kommunen, og hvis den som innehar den aktuelle rollen slutter, vil 

ny person komme inn. En bør derfor vurdere formuleringen «representantene», 
dette da en representant er definert som en person som er valgt eller utpekt 

av en gruppe mennesker til å tale for gruppen i en offisiell sammenheng. 

Punkt 5.4  

Kommunen støtter avtalens opplisting av samarbeidsutvalg, men vil be 
forhandlingsutvalget vurdere å opprette et til. Eventuelt se på hvordan en kan 

samarbeide for å få forståelse for forvaltningen av helse- og 
omsorgstjenesteloven når det gjelder vurdering av tjeneste (saksbehandling av 

enkeltvedtak). De samarbeidsutvalgene, spesielt under bokstav a omhandler 
mer pasient/diagnose. I kommunen blir tjenesten tildelt etter en vurdering av 

fungering, og ikke om du er barn/ung, er under behandling, eller er psykisk syk 
osv. De som sitter med enkeltvedtakene og skal vurdere fordelingene av knappe 

ressurser/goder, er de som er sentral ved utskriving av pasientene. En bør 
derfor vurdere et eget samarbeidsutvalg, sekundert skrive noe i avtalen som 

ivaretar denne rollen i disse samarbeidsutvalgene. 

Delavtale 1  

Kommunen støtter i hovedsak forhandlingsutvalgets forslag. For pasienter som 

mottar omfattende kommunale helse- og omsorgstjenester, kunne kommunen 
tenkt seg en hyppigere dialog, der sykehuset sendte statusmeldinger til 

kommunen, gjerne en gang i døgnet. 
 

Punkt 1.3 bokstav d bør presiseres bedre. Her står «helseforetaket skal i 
samarbeid med kommunen vurdere om det er behov for følgeperson 

under innleggelse […]». Mulig det er retningslinjene som det vises til som 
bør presiseres, men det rapporteres i kommunen at det tar litt lang tid for å få 

avklaring med rett person om det skal være følgeperson, og hva de vil dekke av 
utgifter. 
 

Punkt 1.4 Samarbeid om utskriving fra sykehus, bokstav e. Her står det at 
kommunen skal innen 3 timer innenfor kl 08-15, gi beskjed om kommunen kan 

ta imot pasienten. Tidligere var avtalen 4 timers respons. Dette var avtalt 
gjennom det faglige ikt-forumet jfr. dagens delavtale 9 – «Samarbeid om IKT-

løsninger og elektronisk samhandling». Det framgår også av epost fra helse 
Møre- og Romsdal den 02.10.2014, her står: «HF og kommuner har en avtale 

om 4 timer respons på alle meldinger hvor man etter meldingsflyten skal ha en 
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respons. Svar på melding om utskrivningsklar (forespørsel) er en del av den 
avtalte meldingsflyten». En bør videreføre 4 timer. 

Delavtale 2 

Kommunen støtter forhandlingsutvalgets forslag, og mener det er viktig å ha et 
godt samarbeid, spesielt innenfor forskning, innovasjon, utdanning og 

kompetanseutvikling. Rekruttering burde også være et område for tettere 
samarbeid der en har felles strategi for å tiltrekke seg fagpersoner i stedet for å 

konkurrere i samme «lokalmarked». 

Delavtale 3  

Kommunen støtter forhandlingsutvalgets forslag. 

Delavtale 4  

Kommunen støtter forhandlingsutvalgets forslag, men vil presisere at 

kommuner som ikke deltar i et interkommunalt IKT-samarbeid, også blir 
representert i det faglige samarbeidsutvalget for IKT-løsninger og elektronisk 
samarbeid. 

Delavtale 5  

Kommunen støtter forhandlingsutvalgets forslag. 

Delavtale 6  

Kommunen støtter forhandlingsutvalgets forslag, men kunne tenkt seg et nytt 
punkt som sa noe om samarbeid og dialog om studenter under pågående 

pandemier. Spesielt med tanke på de som jobber flere steder og da på tvers. 
Kommunen er spesielt fornøyd med presiseringen som framkommer i punkt 6.4 

om samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp (ØHD=KAD). 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevet signatur 

 
 
Med vennlig hilsen 

 

 
 
Jan Morten Grimstad Dale 

Kommunalsjef 


