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Prosjektrapport fra følgende prosjekt vedlagt:




Nettverk samhandling i ROR
INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KOMMUNENETTVERKET I ROMSDAL
- PSYKISK HELSEARBEID I KOMMUNENE
Samfunnsutvikling og kommunestruktur i ROR
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Nettverk for samhandling i ROR
Prosjektperiode
1.1.2016-31.12.2016

Prosjektleder
Daglig leder i ROR, Britt Rakvåg Roald, har fungert som prosjektleder/koordinator i 2016.

Organisering av prosjektet
Prosjektet har vært organisert med deltakelse fra alle 8 ROR-kommunene. Samhandlingssjef i Helse
Møre og Romsdal er invitert til å delta i møtene. Rådmennene i ROR er styringsgruppe og Liv Husby,
rådmann Nesset kommune, er leder for styringsgruppen.

Leveranser/tiltak/måloppnåelse i 2016
Prosjektet har hatt følgende tema på agendaen:






Arrangert to samarbeidsmøter med Molde sjukehus
Høsten 20166 bidratt i etablering av Lokalt samhandlingsutvalg Molde sjukehus. ROR er
sekretariat for dette utvalget
Opplæring i samarbeidsavtalene
Arrangert to møter med HMR ang oppstart av KAD-plasser for rus/psykiatri i 2017
Erfaringsutvekslinger innenfor mellom annet:
o KAD-plassser
o Organisering av rus-psykiatri
o Avvikshåndtering
o Elektronisk meldingsutveksling

Status pr 31.12.16
Prosjektets medlemmer synes dette er en god måte å jobbe sammen om utfordringene innenfor
samhandlingsområdet. For 2016 er det avtalt møtepunkt i nettverket ca en gang i måneden. Vi har
hatt en evaluering mot slutten av året og besluttet å ha møter ca annenhver måned i 2017.

Økonomisk status
Prosjektet fikk i 2013 fått nasjonale midler tilsvarende 1 million kr til videre drift. Dette benyttes i
nettverksarbeidet. Prosjektet har noen midler igjen, pr 31.12.16. kr 234 037,17.
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Prosjektets planer i 2017




Nettverket vil møtes annenhver måned og vil ha ansvar for å initiere og utvikle
samhandlingsarenaer mellom kommunene i ROR i samarbeid med styringsgruppen.
Nettverket skal avvikle to samarbeidsmøter med Molde sjukehus.
ROR skal være sekretariat for Lokalt samhandlingsutvalg Molde sjukehus.

Molde 3.1.2017
Britt Rakvåg Roald (sign)
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Interkommunalt samarbeid – kommunenettverk i Romsdal
-Psykisk helsearbeid i kommunene
Prosjektperiode
Prosjektperiode
Prosjekt leder
Prosjektstyring/organisering
Budsjett
Finansiering

2016
Kommunenettverket for psykisk helse v/
Thore Folland
Kommunenettverket for psykisk helse
Prosjektskjønn fra Møre og Romsdal Fylke +
finansiering fra deltakerkommunene

Leveranser/tiltak/måloppnåelse i 2015
Kommunenettverket er blitt en vesentlig møteplass for personell som arbeider i små og store
fagmiljø. Fokuset på kompetanseutvikling er et pluss for alle som deltar på møtene. I tillegg
er det nyttig å holde seg oppdatert i forhold til aktuelle saker og hendelser som kan få
konsekvenser i det psykiske helsearbeidet i kommunene.

Status pr 31.12.16
Kommunenettverket i Romsdal har fokus på psykisk helsearbeid i kommunene og hva som
kan påvirke dette. Deltakerne formidler hva man mener er viktig kunnskap om praksis og hva
som kan være nyttig kunnskap få å utvikle fagfeltet.
Ulike tema i sakslisten for 2016 har vært:
 Samhandlingsstrategier for kommuner i Møre og Romsdal og Helseforetaket 2015,
Arbeidsgruppen for rus og psykisk helse
 Utvikle nye prosjekter i samarbeid med Mental Helse og ExtraStiftelse
 Orientering om bl.a. at ACT-team for Romsdal er nå gått over til drift fra 1. oktober
2014.
 «Høring – videreutvikling og organisering av ambulant arbeid i Klinikk for psykisk
helsevern, Helse Møre og Romsdal HF» - Notat fra Kommunenettverket. Ambulante
team og tjenester. Litt fra seminaret den 15. april. Konsekvenser for kommunene.
 Behandlingsforløp for pasienter med krevende og langvarige sykdomsforløp?
 Hva forventes av det psykiske helsearbeidet i kommunene i forhold til utreding
og/eller kartlegging?
 Er det en idé at Kommunenettverket fokuserer mer på forskning og fagutvikling? Kan
vi tenke dette som et nytt prosjekt for nettverket?
 Dagsenter/ Dagtilbud i det psykiske helsearbeidet. Gjennomføring av «miniseminar»
25. september kl. 10 – 14.
 Evaluering av ACT-team i Norge. En gjennomgang av konklusjonene av utprøvingen
av ACT-team i Norge.
 Fylkesmannen orienterte om tiltak rundt flyktninge-helse og helse for asylsøkere.

Økonomisk status
Det er ikke brukt prosjektmidler i 2015.

4

Prosjektets planer i 2016











Gjennomgang av resultater for det psykiske helsearbeidet i Rauma kommune etter
omorganisering.
Orientering om eget prosjekt om økt samhandling innen psykisk helse og rus i Molde
kommune.
Organisering av ambulante team i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten og
konsekvenser for kommunene. Praktiske konsekvenser for kommunene
Konsekvenser for en framtidig ny kommunestruktur.
Planlegging av nytt sykehus. Hvordan kan kommunenettverket innvolveres?
Økende forventninger til det kommunale psykiske helsearbeidet og det kommer til å
bli stilt større krav til kommuner framover.
o Men hva forventer vi konkret?
o Hvordan forbereder vi oss?
o Hva må kommuner organisere hver for seg og hva kan vi gjøre i
interkommunalt samarbeid?
Har grunnutdanningen i sykepleie har manglende fokus psykisk helsearbeid i
kommunene?
Flyktningehelse
Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) som Interkommunal tjeneste i Romsdal?

Thore Folland
Molde, 21.02.2017
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Samfunnsutvikling og kommunestruktur i ROR
Prosjektperiode
1.1.2016-31.12.2016

Prosjektleder og organisering
Daglig leder i ROR, Britt Rakvåg Roald, har fungert som prosjektleder i 2016.
Andrea Lode er prosjektrådgiver i ROR og har i 2016 jobbet med oppgaver knyttet til
kommunereformen.

Leveranser/tiltak/måloppnåelse i 2016
Prosjektet startet formelt opp i oktober 2014. Prosjektet har sin utspring i forstudiet for
interkommunalt samarbeid i ROR fra 2011 og forprosjekt avsluttet i januar 2014. I løpet av 2015 ble
utredningsfasen avsluttet, og i våren 2016 gikk kommunene i ROR over i en beskrivelsesfase og en
forhandlingsfase.
I perioden november 2015 – januar 2016 ble det gjennomført sonderingsmøter/arbeidsmøter
mellom forhandlingsutvalgene i kommunene som i inngikk i alternativet «Romsdalshalvøya» - Aukra,
Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset. I tråd med vedtak i medlemsmøtet, ble disse
møtene organisert/ fasilitert av administrasjonen i ROR. Denne prosessen resulterte i dokumentet
«Beskrivelse av ny kommune – Romsdalshalvøya».
På bakgrunn av politiske vedtak fattet i ROR-kommunene i løpet av januar/ februar ble følgende
intensjonsavtaler utarbeidet og signert:







Romsdalsalternativet: Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma
kommuner (signert 3. mars)
Nesset og Sunndal kommuner (signert 4. mars)
Rauma og Vestnes kommuner (signert 7. mars)
Eide og Fræna kommuner (signert 15. mars)
Eide, Fræna og Averøy kommuner (signert 16. mars)
Aukra og Midsund kommuner (signert 16. mars)

Etter innbyggerundersøkelser og/eller folkeavstemninger ble ytterligere intensjonsavtaler inngått:


Midsund og Molde kommuner (signert 13. mai)
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Gjemnes, Molde og Nesset kommuner (signert 19. mai)
Eide og Fræna kommuner (ny avtale signert 24. mai)
Midsund, Molde og Nesset (formelt signert januar 2017)

Administrasjonen i ROR har bistått kommunene med fakta, informasjon og tilrettelegging av
forhandlingene om intensjonsavtaler. Daglig leder har også bistått under enkelte av forhandlingene
på etterspørsel fra kommunene.
I løpet av juni fattet ROR-kommunene endelige vedtak om kommunereformen. «Kortversjonen» av
disse vises i tabellen under. Fullstendige vedtak kan leses på nettsiden til ROR.
Aukra kommune
Eide kommune
Fræna kommune
Midsund kommune

Molde kommune

Nesset kommune

Rauma kommune
Vestnes kommune

Aukra kommune fortsetter som egen kommune
Eide kommune danner ny kommune sammen med Fræna kommune –
Hustadvika kommune
Fræna kommune danner ny kommune sammen med Eide kommune –
Hustadvika kommune
Midsund kommune danner ny kommune sammen med Molde kommune og
Nesset kommune – Molde kommune. Andre kommuner kan også komme til
frem til 1. oktober.
Molde kommuner danner ny kommune sammen med Midsund kommune og
Nesset kommune – Molde kommune. Andre kommuner kan også komme til
frem til 1. oktober.
Nesset kommune danner ny kommune sammen med Molde kommune og
Midsund kommune – Molde kommune. Andre kommuner kan også komme
til frem til 1. oktober.
Rauma kommune fortsetter som egen kommune.
Vestnes kommune fortsetter som egen kommune.

Kommunereformprosessen i ROR har resultert i at 5 av kommunene går sammen for å lage 2 nye
kommuner:
-

Eide og Fræna kommuner
Nye Molde kommune (Midsund, Molde og Nesset kommuner)

Prosjektleder har deltatt på/ledet og/eller holdt innlegg på følgende møter i 2016:
DATO
04.01.2016
06.01.2016
07.01.2016
08.01.2016

MØTEVIRKSOMHET
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset kommuner – tredje
sonderingsmøte om kommunesammenslåing (Romsdalshalvøya)
Molde ungdomsråd og Molde kommune – møte om kommunereformen
Rauma og Vestnes kommuner – sonderingsmøte
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset kommuner – siste
forhandlingsmøte om kommunesammenslåing (Romsdalshalvøya)
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11.01.2016
12.01.2016
18.01.2016
29.01.2016
05.02.2016
10.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
18.02.2016
24.02.2016
25.02.2016
03.03.2016
04.03.2016
07.03.2016
10.03.2016
15.03.2016
16.03.2016
18.03.2016
31.03.2016
04.04.2016
04.04.2016
05.04.2016
06.04.2016
22.04.2016
16.05.2016
19.05.2016
27.06.2016
30.06.2016
18.07.2016
26.08.2016
31.08.2016
30.09.2016
03.10.2016
26.10.2016
30.11.2016

Ferdigstillelse av «Beskrivelse av Romsdalshalvøya»
Midsund kommune – presentasjon på temadag om kommunereformen i
kommunestyret
Mørebenkkonferansen – presentasjon om kommunereformen
Fylkesmannen – kontaktpersonsamling om kommunereformen
Aukra, Eide, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner – Samarbeidsmøte
om folkeavstemning i kommunereformen
Fylkesmannen – tenketank i kommunereformen (Torgeir og Andrea)
Fylkesmannen og regionråda – arbeidsmøte om kommunereformen
Rauma og Vestnes kommuner – forhandlingsmøte
Molde kommune – presentasjon om kommunereformen i kommunestyret
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma kommuner – første
forhandlingsmøte om intensjonsavtale for Romsdalshalvøya
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma kommuner – andre
forhandlingsmøte om intensjonsavtale for Romsdalshalvøya
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma kommuner –
signering av intensjonsavtale
Utdanningsforbundet – presentasjon om kommunereformen
Rauma og Vestnes kommuner – forhandlingsmøte
Fræna Næringsforum – Innlegg i «Næringslivet tar debatten om kommunereform»
Molde ungdomsråd – presentasjon om kommunereform
Gjemnes kommune – presentasjon om intensjonsavtalen for Romsdalshalvøya på
informasjonsmøte for ansatte i Gjemnes kommune
Informasjon til innbyggerne – fellesmøte for kommunene
Gjemnes kommune – folkemøte
Molde kommune – presentasjon på informasjonsmøte om kommunereformen for
elever på VGS i Molde
Molde kommune – presentasjon om intensjonsavtale for Romsdalshalvøya på
folkemøte (i Molde)
Molde kommune – presentasjon om intensjonsavtale for Romsdalshalvøya på
folkemøte (på Skåla)
Molde kommune – presentasjon om intensjonsavtale for Romsdalshalvøya på
folkemøte (På Hjelset)
Fylkesmannen og regionråda – samarbeidsmøte
Gjemnes, Molde og Nesset kommuner – forhandlingsmøte
Gjemnes, Molde og Nesset kommuner – forhandlingsmøte
Fylkesmannen og regionråda - samarbeidsmøte
Midsund, Molde og Nesset – Videre arbeid med kommunereformen
Fylkesmannen og statsråd Jan Tore Sanner – markering av nye kommuner
Molde, Midsund og Nesset kommuner – første koordineringsmøte ny kommune
Fylkesmannen – møte i Tenketanken om kommunereformen
Midsund, Molde og Nesset kommuner – Møte i interimsstyret i ny kommune
Fylkesmannen – pressekonferanse om tilrådningen for ny kommunestruktur i Møre og
Romsdal
Midsund, Molde og Nesset kommuner – Møte i interimsstyret i ny kommune
Midsund, Molde og Nesset kommuner – Møte i interimsstyret i ny kommune
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I tillegg til å lage beskrivelsen av nye kommuner, samt bistått med fakta og informasjon til
intensjonsavtalene, har administrasjonen i ROR bl.a. laget følgende dokumenter og presentasjoner:
-

PP-presentasjoner til kommunene på forespørsel
PP-presentasjoner til ulike folkemøter o.l. i kommunene
Notat om innbyggerhøringer, samt forslag til stemmesedler
Notat om reformprosessen i den enkelte ROR-kommune (til Fylkesmannens tilrådning)
Oversikt over alle fylkesmannsembetenes tilrådninger til ny kommunestruktur
Framstilling av interkommunale samarbeid i ROR, inkl. juridisk tilknytningsform og
oppsigelsesfrister

Status pr 31.12.16
ROR sitt engasjement i forhold til kommunereformen ble formelt avsluttet etter vedtakene i
kommunene til 1. juli. Høst 2016 har prosjektrådgiver fulgt regionreformprosessen.

Økonomisk status
Prosjektarbeidet har fått tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen også i 2016, se regnskapsrapport.

Molde 2. februar 2017
Britt Rakvåg Roald, prosjektleder (sign)
Andrea Lode, prosjektrådgiver (sign)
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