
 

 

Det vises til høringsbrev av 20.12.19. LSU Romsdal hadde forslag til avtalen på dagsorden den 

31.01.20.  Videre viser vi til tidligere innsendt forslag til mandat for LSU.  

 

LSU Molde overlater til den enkelte kommune og Molde sykehus til å gi uttale på de konkrete 

spørsmål og avtalen i sin helhet, men oversender likevel en felles høringsuttalelse angående diverse 

samhandlingsfora (punkt 5). 

 

Vi registrere at avtaleutkastet er noe forenklet i formen, og derav noe lettere å håndtere i hverdagen. 

Vi registrere også at mandatet til LSU er noe mer operasjonelt enn dagens mandat, som er viktig for å 

utvikle og  bedre den konkrete tjenesteutøvingen.  

 

LSU Molde har vurdert de forskjellige fora som er omtalt i hovedavtalen punkt 5, og har følgende 

kommentarer:  

 

 Partnerskapsmøte (punkt 5.1).  

 

Avtalen skisserer fire alternativ til sammensetning av partnerskapsmøte, vi gjentar ikke alternativene 

her, men viser til avtalen. Formålet med partnerskapsmøte er en møteplass for å utvikle 

helsetjenesten til det beste for befolkningen i Møre og Romsdal. Informere om utfordringer, skape 

en felles forståelse og forankre strategi for å løse de felles utfordringene. For å få til dette er man 

avhengig av en bred sammensatt gruppe. LSU mener at alternativ 2 er det foretrukne der både 

ordfører, kommunedirektør, kommunalsjef og kommuneoverlege deltar.  

 

Det er gjerne kommunalsjef og kommuneoverlege som har detaljkunnskap og som kan både bidra 

med å videreføre tema/konklusjoner fra dette forum.. LSU Molde påpeker at partnerskapsmøte må 

være på strategisk nivå, og innhold må være tilpasset målgruppen. 

 

Formålet anses som hensiktsmessig.  

 

 Samarbeidssekretariat (punkt 5.2).  

 

Formålet med sekretariatet er å være kontaktpunkt i samarbeidsspørsmål og koordinerer strategisk 

samarbeidsutvalg og partnerskapsmøtene. Av de alternativene vurderes alternativ 2 som det mest 



forutsigbare. Helseforetaket har, ved samhandlingsavdelingen, etablert er organisasjon som kan 

planlegge og koordinere oppgavene.  

 

Representantene oppnevnt av regionrådene bør velges blant en av medlemmene i LSU.  

 

Oppgavene anses som hensiktsmessig.  

 

 

 Strategisk samarbeidsutvalg (punkt 5.3).  

 

LSU Molde antar dette tilsvarer dagens overordnet samhandlingsutvalg (OSU). En stiller 

spørsmålstegn om begrepet strategisk samarbeidsutvalg er korrekt. Strategiutvikling tillegges 

partnerskapsmøte. 

 

I dagens OSU har leder i de lokale samhandlingsutvalget hatt tale- og forslagsrett. Dette synes ikke 

videreført i utkastet, noe LSU Molde vurderer som uheldig. For å skape og videreutvikle bindeleddet 

mellom «strategisk samarbeidsutvalg» og lokale samarbeidsutvalg, vurderer LSU Molde dagens 

praksis ved deltakelse mellom de to utvalgene som hensiktsmessig. Deltakelse bør videreføres i ny 

struktur. En rekke medlemmer til utvalget har kun tale- og forslagsrett. Hvis en får reell stemmerett 

kan det bidra til en enklere rekruttering av medlemmer, for eksempel en representant fra 

fastlegetjenesten.  

 

Oppgavene anses som hensiktsmessig.  

 

 

 Lokale samarbeidsutvalg (punkt 5.4).  

 

LSU Molde støtter sammensetningen og organiseringen. LSU Molde vurderer oppgavene som 

beskrevet i punkt 5.4.3 som mer konkrete enn tidligere, og muligheten for å bli mer aktiv i 

endringsprosesser er til stede. Forslaget kan i større grad bidra til at utvalget får mulighet til å 

arbeide med utvikling og forbedringsarbeid. 

 

 

 Forhandlingsutvalg (punkt 5.5).  

 



Ingen spesielle kommentarer, sammensetningen og utvelgelsen er god.  

 

Oppgavene anses som hensiktsmessig.  

 

 

 Fagråd (punkt 5.6).  

 

Det forslås videreføring av fem fagråd. Disse omtales som faste fagråd, noe som vanskeliggjøre 

endringer. Avtalen må regulere eventuelle endringer av eksisterende fagråd, samt gi mulighet til å 

oppnevne flere ved behov. Medlemmer i fagråd må ha god kjennskap til rammene og det 

handlingsrommet partene har. LSU støtter behovet for å etablere et fagråd innen psykisk helse og 

rus.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

  

Alf Reistad 

Daglig leder 

  

Romsdal Regionråd (ROR) 

  

Telefon: +47 94 17 00 03 

Mail: alf.reistad@romsdalregionrad.no  

  

www.romsdalregionrad.no  
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