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Betalingsmodell for interkommunale samarbeid i Østre Agder 

 

Forslaget er vedtatt i styret for Østre Agder i sak 36/18 

 

I. Hovedmodell bygger på en finansieringsløsning med en fast prosentvis andel fordelt 

likt på deltakende kommuner og en differensiert del basert på folketall. 

II. Alternativ modell med to varianter.  

II.1 En del etter bruk, en del likt fordelt og en del etter folketall 

II.2 Helt basert på kr. pr innbygger eller antall 

III. Finansiering av Østre Agder brannvesen 

IV. Andre interkommunale samarbeid 

Vedlegg regneark med beregnede effekter av betalingsmodeller inkludert brann, 110-sentral og 

Felles arbeidsgiverkontroll. 

 

I. Hovedmodellene omfatter følgende virksomheter og tjenester: 

 Sekretariat 

 Samhandlingsreform 

 Felles satsing på velferdsteknologi 

 Felles satsing på næring- og samfunnsutvikling 

 Arendal kommunale legevakt 

 Østre Agder krisesenter 

 Felles fysioterapispesialister 

 Skolesamarbeid 

 Felles personvernombud 

Økonomiske forutsetninger for Hovedmodell 

Hovedmodellen innføres med 10% fordelt med en fast prosentvis andel i 2019. 12,5% fordelt med en 

fast prosentvis andel i 2020 og 15% fordelt med en fast prosentvis andel i 2021 og 2022. Resterende 

drift ut over dette deles etter folketall pr 1/1 året før. 

 

II.1  Alternativ modell – bruk, likt og folketall: 

 KØH (inkl. tilbudet innenfor rus/psykiatri) 

 ATV 

Økonomiske forutsetninger for alternativ modell Bruk 

KØH finansieres ved at 40% av kostnad fordeles etter bruk året før, der 20% fordeles etter pasienttall og 

20% etter liggetid. Videre fordeles en fast prosentvis andel mellom deltakende kommuner med 

opptrapping fra 10 til 15% som for hovedmodell. Resten av finansieringen fordeles etter innbyggertallet 1/1 

året før. 
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Østre Agders andel av ATV finansieres ved at 40% av kostnad fordeles etter bruk året før. Resten fordeles 

med en fast prosentvis andel mellom deltakende kommuner, med opptrapping fra 10 til 15% som for 

hovedmodell. Resten av finansieringen fordeles etter innbyggertallet 1/1 året før. 

 

II.2 Helt basert på kr. pr innbygger eller antall 

 IUA (interkommunalt utvalg mot akuttforurensning 

 Dykkerberedskap 

 Felles veilysmedarbeider 

       Økonomiske forutsetninger for tjenester basert på innbyggertall eller antall 

       Felles dykkerberedskap finansieres gjennom et bidrag på kr.5 pr. innbygger 1/1 året før. 

       IUA finansieres gjennom et bidrag på kr.5 pr. innbygger 1/1 året før. 

       Felles veilysløsning finansieres med et bidrag pr. lyspunkt i kommunen. 

III. Finansiering av Østre Agder brannvesen  

Finansieringen av Østre Agder brannvesen var ikke del av oppdraget med ny betalingsmodell. Tjenesten 

blir gjenstand for en egen vurdering på grunnlag en ROS-analyse og en vurdering av brannordningen i 

den enkelte kommune. Ved vurdering av ny finansieringsordning for tjenestene vil betalingsmodellene 

for interkommunale tjenester bli vurdert som et aktuelt grunnlag. Dette utredningsarbeidet med valg 

av framtidig finansieringsløsning, forutsettes å kunne legges til grunn for finansiering av Østre Agder 

brannvesen fra 2020. 

IV. Andre interkommunale samarbeid 

Betalingsmodellen for IKT Agder er hovedsakelig basert på bruk. Selskapets styrende organer vedtar 

endringer i disse. Selskapet informerer eierkommuner og fylkeskommune direkte om budsjetteffekter 

og det er derfor ikke med i vedlegget med unntak av personvernombud som det redegjøres for med 

bakgrunn i at det er et nytt tilbud som Østre Agders besluttende organer har fattet vedtak om. 

Vertskommunen Arendal legger til grunn at de ønsker å benytte hovedmodellen for de 

interkommunale tjenestene Interkommunal arbeidsgiverkontroll og for 110-sentralen. Beslutninger 

om dette fattes i de beslutningsorgan som er etablert for tjenestene. Budsjettkonsekvenser for disse 

tjenestene innarbeides i vedlegget. 

 


