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Krav om å opprettholde det gode tilbudet ved Aure Rehabiliteringssenter
Helse Møre og Romsdal har i brev til kommunene datert den 11.01.2013 bedt om en tilbakemelding
på kommunenes syn vedrørende fremtidig driftsmodeller av Aure Rehabiliteringssenter. Det henvises
også til Helse Møre og Romsdal sitt brev, datert den 10.09.12 om oppfølging av foretaksprotokollen
av 30. juni 2011 fra Helse Midt-Norge til Helse Møre og Romsdal, og påfølgende arbeid i
arbeidsgruppe, sammensatt av både representanter fra Helseforetaket, ORKidé og RoR.
I tillegg til tilbakemelding om fremtidig driftsmodell av Aure Rehabiliteringssenter, ønsker Ordførerog rådmannskollegiet (ORKidé) å gi en tilbakemelding på samhandlingsprosessen som har foregått på
bakgrunn av helseforetakets skriftlige henvendelse den 10.09.12.
ORKidé gikk enstemmig for denne uttalelsen på sitt møte lørdag 16.februar 2013.
ORKidé opplever prosessen knyttet til kartlegging av mulige nye driftsmodeller for Aure
Rehabiliteringssenter som usammenhengende. Dette begrunnes med følgende:
o I foretakets styresak 2011/48, behandlet i styremøte den 27.10.2011 foreligger det en tilrådning
om at det blir satt ned arbeidsgrupper som skal se på fremtidig driftsmodell av bla. Aure
Rehabiliteringssenter. Dette ble fulgt opp av Helseforetaket så sent som den 10.09.2012.
Gruppearbeidet kom dermed i gang i november 2012, omtrent ett år etter styremøtets behandling
av saken.
o På bakgrunn av den sene oppstarten mener ORKidé at arbeidsgruppen ikke har fått tilstrekkelig tid
til å kunne se på mulige alternative driftsmodeller. I denne sammenheng må det dessuten nevnes at
svarfrist på 1. mars 2013 var ukjent for ORKidé’s medlemmer i arbeidsgruppen ved oppstart i
november 2012.
ORKidé kan ikke se at ovenstående fremgangsmåte er i samsvar med pkt. 5 i samarbeidsavtale
mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal HF: (…) Større endringer som planlegges av en av
partene skal gjennomføres med en god gjensidig prosess.
ORKidé legger til grunn at videre samarbeid om rehabiliteringstilbud skal skje i samsvar med
Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal HF.
ORKidé anser Aure rehabiliteringssenter som det fremstår i dag som et spesialisert tilbud, og
mener derfor at dette er helseforetakets sitt ansvar. Det er ledig kapasitet ved senteret (i dag 8
plasser), som kan benyttes til rehabilitering i kommunal regi eller andre oppgaver.

ORKidé opplever at Helse Møre og Romsdal ønsker å forsere prosessen med å definere endret
ansvarsområde for spesialisert rehabilitering på bakgrunn av foretakets økonomiske situasjon. I
denne sammenheng henvises det til rapporten IS-1947 «Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling
mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet», som antyder at ansvarsog oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene ikke kan være absolutt og allmenngyldig. En
eventuell endring av ansvarsområder innen rehabilitering er dermed en (tids)krevende prosess hvor
både kommunene og helseforetak må delta på like vilkår.
ORKidé er bekymret for at et overveiende økonomifokus vil medføre at kommunene får overført
økte oppgaver og ansvar uten at det er tatt nok hensyn til faglige vurderinger av ansvarsforholdene
mellom forvaltningsnivåene, jfr. rapport IS-1947. Følgelig vil dette kunne medføre manglende
finansiering og faglig oppbygging, samt at innbyggerne på Nordre del av fylket kan få et dårligere
rehabiliteringstilbud.
ORKidé kommunene ønsker ikke å inngå et økonomisk forpliktende samarbeid med Helse Møre
og Romsdal om drift av Aure Rehabiliteringssenter nå. Endrer forutsetningene seg, kan kommunene
å være åpne for mulige nye samarbeidsformer.
På bakgrunn av ovenstående anbefaler ORKidé at tilbudet på Aure Rehabiliteringssenter
videreføres som et spesialisthelsetilbud, som en viktig del av rehabiliteringstilbudet for Nordre del
av fylket.
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