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RÅDMANNENS INNSTILLING:

Formannskapet i Rindal slutter seg til uttalen foreslått under VURDERING i 
denne saken når det gjelder høring til Helse Midt-Norge sitt forslag til 
revisjon av Prehospital plan 2010.

Vedlegg: -Rapport fra utvalg for revisjon av prehospital plan i Helse Midt-Norge
-Revisjon av Prehospital plan 2010 – arbeidsgruppe ambulanse
- Kommunestyresak 09/11 
(NB ! vedleggene er ikke vedlagt, men kan fås ved å kontakte kommunen) 

BAKGRUNN
Vedlagte sak i kommunestyret – KS-09 /11 gir bakgrunn i saken.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i saken
”:
1.Rindal kommunestyre vil understreke sterkt behovet for å ha en 
ambulanse stasjonert i Rindal sentrum. Derfor er det uakseptabelt å godta 
en avvikling av ambulansestasjonen i Rindal sentrum.
Dette er svært viktig for akuttilbudet i kommunen OG tryggheten for 
befolkningen.

2. Rindal kommune understreket også ambulansetjenestens svært viktige 
plass i det totale helsetilbudet i kommunen i sin høringsuttale til Strategi 
2020.
Kommunestyret mener det også er svært uheldig at helseforetaket nå, når 
samhandlingsreformen utredes på det mest intense, vurderer å gjøre 
endringer i en del av helsetjenesten som så absolutt er viktig i 
samhandlingen mellom helseforetak og kommune.

3. Rindal kommune vil stå for bygging av en ny ambulansestasjon på 
grunnlag av vedlagte skisser i denne saken og med kostnadsoverslag på ca. 



kr. 4,5 mill. inkl. mva, og leie denne ut til ambulansetjenesten etter nærmere 
avtale med de som skal stå for tjenesten i Rindal.

4. Formannskapet gis fullmakt til å utforme en mer detaljert/omfattende 
høringsuttale innen fristen 15. april.
”

VURDERING
Denne saken dreier seg om oppfølging av punkt 4 i saken i kommunestyret.

Formannskapet i Rindal vil utfylle kommunestyrets vedtak med følgende uttale:

Rindal formannskap vil aller først understreke at Rindal kommune og innbyggerne i 
kommunen setter stor pris på og verdsetter høyt ambulansetjenestens tilstedeværelse med sin 
stasjonering i Rindal. Det er svært viktig for innbyggernes trygghetsfølelse og 
synet/oppfatningen av helseforetaket og dets tjenester.

Dette bekreftes klart av det enstemmige kommunestyrevedtaket som går ut på at kommunen 
vil engasjere seg så sterkt i saken at kommunen vil bygge (og leie ut) en ny og tipp topp 
moderne ambulansestasjon i Rindal sentrum.
Dette sier noe om hvor viktig befolkningen i Rindal ser på ambulansetjenestens funksjon i det 
totale helsetilbudet i kommunen i dag OG framover i tid.

I Rindal kommune er det kun ambulansetjenesten som er ”tilstede” av virksomhet drevet av 
helseforetaket.
Også i sin høringsuttale vedr. Strategi 2020 understreket Rindal kommune betydningen av de 
prehospitale tjenestene for det totale helsetilbudet i kommunen. Noe som vi oppfatter at 
helseforetaket selv også understreker i sin Strategi 2020.
Også arbeidsgruppen som har gjort utredningsarbeidet vedr. revisjon av prehospital plan sier 
klart noe om dette på side 7; ” Strategi 2020 og Samhandlingsreformen vil, på ulik måte, påvirke 
de prehospitale tjenester i sterk grad. Sannsynligvis vil dette gi økt aktivitet og økte krav til 
kompetanse. Legevakt har i vesentlig grad abdisert fra felten, og i større grad blitt større, men 
mer stasjonære aktører.
Dette er også understreket i arbeidsgruppens rapport på sidene 33 og 34.

I den sammenheng er det også viktig å ta med det forholdet at tilstedeværelse av ambulansen 
var og er et viktig forhold/premiss for den legevaktsordningen som i dag er i Orkdalsregionen 
- (LIO) - stasjonert ved Orkdal sykehus.
Det må også nevnes at det i dag ikke er almennleger engasjert i Rindal kommune som bor i 
Rindal kommune.

Arbeidsgruppen som har gjort utredningsarbeidet understreker også at det er innbyggere over 
80 år som har den sterkeste økningen i bruk av ambulanse (side 6 i utredningen).
Rindal kommune har en av de eldste befolkningene i hele Norge.

Videre utgjør ambulansetjenesten viktig arbeidsplasser i kommunen. Arbeidsplasser med
høy akuttkompetanse, som betyr mye i samhandlingen med primærhelsetjeneste til det beste
for innbyggerne og tilreisende som har behov for akutt helsehjelp

Et annet viktig forhold er også verdt å ta med i denne sammenheng – nemlig at å endre 
ambulansestrukturen(lokaliseringene) nå når samhandlingsreformen drøftes og utredes på det 



aller mest intense, gir et meget dårlig signal fra helseforetakets side i forhold til å ta 
kommunene med som reelle samarbeidsparter i denne reformen.
Å ha ambulansetjenesten nært og raskt tilstede i Rindal er av stor betydning for det totale 
helsetilbudet i kommunen. Og samhandlingsreformen har jo nettopp som hovedfokus å ha 
totale helsetjenester (helseforetakenes OG kommunenes ansvar) for befolkningen som fokus 
og grunnlag. Trolig vil flere krevende tjenester bli utført av kommunene i framtiden og da er 
det svært viktig å ha ambulansen(prehospitale tjenester) tilstede ute i kommunene.
Derfor føles det svært negativt at det vurderes å redusere et viktig tilbud i helsetjenestene 
generelt og da selvsagt også i Rindal OG tidspunktet som velges for vurderingen gjør saken 
enda mer negativ.

Ved å beholde ambulansestasjonen i Rindal oppnår en også målsettinger som 
helseforetaket/arbeidsgruppen legger stor vekt på:

- nærhet til kommunale ”totaltilbud” innen for helse og brann/redning. Den nye 
ambulansestasjonen er tenkt bygd vegg i vegg med vårt helsetun som inneholder 
omsorgstjenestene, legekontor, rehabilitering, habilitering, fysioterapi, psykisk 
helsetjeneste og helsestasjon. Brannstasjonen befinner seg noen få 100-meter unna. 
Kommunehuset(Rådhuset) likedan.

- nærhet til alle vanlige sentrumsfunksjoner; her nevnes spesielt
Rindalshuset/idrettshallen/flerbrukshuset  med treningsmuligheter/styrkerom, basseng, 
skytebane, kino og bibliotek. Dette kan klart styrke tjenestens muligheter for å 
rekruttere gode medarbeidere.

Rindal formannskap støtter også ORKide (ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre) sin 
uttale i saken.

I utredningen er det konstatert at det er 28 km mellom Surnadal (Skei) og Rindal sentrum, og 
det er 25 km fra Rindal sentrum til Storås.
MEN  det er også viktig å ta med at det er 26 km fra Orkanger til Løkken og 35 km fra 
Orkanger til Meldal sentrum. 
Altså ikke mye forskjell i strekning og tid.
Vår påstand er at tjenesten svekkes mer i Rindal ved å flytte ambulansen til Storås enn det 
tjenesten styrkes i Meldal ved flyttingen.

Formannskapet i Rindal har ingen klare formeninger om ambulansetjenesten skal være en del 
av kjernevirksomheten i helseforetaket eller utføres av private aktører/selskaper.
Formannskapet merker seg imidlertid at både Helse Nordmøre og Romsdal og St. Olav 
Hospital HF ønsker ambulansedriften som en integrert del av virksomheten, og tror dette kan 
være en løsning som fungerer godt.


