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Uttale fra Orkidé – Nordmøre Regionråd angående Rehabiliteringsprosjektet 
 
Orkidé – Nordmøre Regionråd er uenig i deler av mandatet til rehabiliteringsprosjektet.  
 
Regionrådet har som utgangspunkt å søke best mulig tilbud om døgnbasert rehabilitering for 
innbyggerne i Møre og Romsdal. Det er da logisk, på bakgrunn av aktuell fagkunnskap samt regionale 
og nasjonale føringer, å utrede aktuell situasjon, aktuelle behov og muligheter som grunnlag for å 
drøfte hva som kan gi den beste løsningen inn i framtida.  
 
Mandatet sier at det samla tilbudet av døgnbasert rehabilitering i Møre og Romsdal skal kartlegges, og 
her skal kjøp fra private aktører være med i kartlegginga. 
Mandatet sier også at prosjektet skal avklare framtidig organisering og lokalisering av døgnbasert 
rehabilitering i Møre og Romsdal, men her skal ikke de private kjøpene av tjenester inngå med i 
vurderinga. 
 
Orkidé – Nordmøre Regionråd mener dette er en uheldig begrensning i mandatet, som hindrer en 
helhetlig vurdering av hva som vil gi det beste tilbudet til innbyggerne i Møre og Romsdal.  
 
Det er også vanskelig å forholde seg til at mandatet har hatt som utgangspunkt at konklusjonen skal 
munne ut i en bestemt løsning; - felles drift av rehabiliteringssentrene ved Mork og Aure. For Orkidé – 
Nordmøre Regionråd er dette en interessant idé som bør utredes og vurderes opp mot andre 
muligheter. Det foreligger i dag ikke noe kunnskapsgrunnlag som tilsier at dette er beste løsning, men 
Orkidé – Nordmøre Regionråd opplever at samdrift av Mork og Aure i stadig sterkere grad løftes frem 
som primær målsetning for arbeidet. Orkidé – Nordmøre Regionråd er svært bekymret for at det 
legges føringer på at arbeidsgruppa skal fremme ønsket løsning heller enn fritt å søke den beste 
løsningen.  
 
I sak RM 5-2020 fattet regionrådet følgende vedtak: 
Orkidé – Nordmøre Regionråd slutter ikke opp om mandatet til rehabiliteringsprosjektet. Vi oppfordrer 
våre partnere til kritisk å vurdere våre synspunkt for å enes om et revidert mandat som alle kan slutte 
opp om. 
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