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Strategi 2020 - Høringsuttale fra Nesset kommune
Vi viser til Deres brev av 4.3.10.
Nesset kommunestyre behandlet i saken i møte 20. mai og fattet følgende vedtak:
1. Nesset kommune er enig i de 4 hovedutfordringene som beskrives i høringsutkastet til
strategi for utvikling av tjenestetilbudet innen spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge
mot 2020.
2. Nesset kommune slutter seg til de 5 strategiske målene som Helse Midt-Norge har satt for
spesialisthelsetjenesten mot 2020. Strategiene gir et godt utgangspunkt for hvordan
spesialisthelsetjenesten i regionen skal møte de utfordringene den vil stå overfor i tiden
fremover.
3. Nesset kommune slutter seg til de prinsipper for oppgavedeling som styret har sendt ut på
høring.
4. Kommunestyret i Nesset har tidligere gjort følgende vedtak:
K-sak 068/02: Fremtidig sykehusstruktur i helseforetak Nordmøre og Romsdal baserer
seg på 2 sykehus, derav et hovedsykehus lokalisert i Molde.
K-sak 110/05: Kommunestyret mener bygging av nytt sykehus for Molde bør være på
Hjelset.
K-sak 002/07: Nesset kommune støtter den kampanjen som krever ett felles sykehus for
Romsdal og Nordmøre.
K-sak 031/09: Kommunestyret støtter folkeaksjonen ETT sjukehus for Nordmøre og
Romsdal om ett felles sjukehus for Romsdal og Nordmøre.
5. Nesset kommune mener at det er et godt samsvar mellom intensjonene i
samhandlingsreformen og strategi 2020. Det må imidlertid vises tilbakeholdenhet med å
gjennomføre tiltak som påfører kommunene økonomiske belastninger før innholdet i
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samhandlingsreformen er avklart. Spesielt gjelder dette de juridiske og økonomiske
ansvarsforholdene, og forsikring om at reformen er fullfinansiert.
Vedtaket var enstemmig.

Med hilsen

Rigmor Brøste Kjersem
rådmann

