
NOTAT 
ØKONOMISKE KOSTNADSFAKTORER VED EV UTVIDET LEGEVAKTSMARBEID 

 

DAGENS LEGEVAKTSAMARBEID – BUDSJETT 2013 
 
Budsjett 2013 for total drift av Steinkjer legevakt har følgende hovedtall: 
 
Sum driftsutgifter  kr 10 297 750 
Sum driftsinntekter  kr   3 605 000   
Netto driftsutgifter  kr   6 692 750 
 
I sum driftsinntekter inngår refusjon fra samarbeidskommunene med til sammen  
kr 2 495 000, dette er i tråd med avtale for 2013 i påvente av et ev utvidet samarbeid/ny 
avtale. Disse inntektene er samarbeidskommunenes bidrag til dekning av utgiftene innenfor 
dagens avtale og tidsperiode. 
 
Budsjettet er ikke delt opp i utgifter/inntekter i dagens samarbeidsperiode (15.30-08.00). En 
kan anslå et budsjett for denne perioden med de tjenestene som ligger i avtalen til: 
 
Sum driftsutgifter  kr 8 945 000 
Sum driftsinntekter  kr 3 025 000 
Netto driftsutgifter  kr 5 920 000 
 
Inntektene fra samarbeidskommunene vil være de samme som i totalbudsjettet, dvs kr 2 
495 000 og inngår i sum driftsinntekter. 
 
 
ØKTE KOSTNADER – UTVIDET LEGEVAKTSAMARBEID 
 
Det forutsettes i beregningene at det ytes tjenester innenfor samme omfang som dagens 
samarbeid (15.30-08.00), men med Inderøy kommune som ny kommune inn i samarbeidet. 
 
Dette vil gi følgende økte kostnader: 
 

1. ØKT SYKEPLEIERESSURS 
Et samarbeid som også inkluderer Inderøy kommune vil gi et økt behov for 
sykepleierressurs med 3 timer på hverdager (15.30-18.00), samt 7,5 timer lørdag og 
7,5 timer søndag, dvs ca 84 % sykepleierressurs. I tillegg vil det medføre en økning i 
kveldstillegg på omkring 10,5 timer pr uke og lørdag/søndagstillegg lik 15 timer pr 
uke. 
Totalt vil dette gi en økt årlig kostnad lik kr 575 000. 

 
2. ØKTE KOSTNADER TIMELØNN LEGER NATT  

Denne kostnaden relaterer seg til befolkningstall. Et samarbeid som også inkluderer 
Inderøy vil gi et befolkningstall over 30.000, noe som gir en høyere timesats. 
Totalt vil dette gi en økt årlig kostnad lik kr 550.000 med dagens legeressurs. 



3. HUSLEIE 
Det er i dagens samarbeid ikke tatt med husleie og driftsutgifter bygninger (renhold, 
strøm etc) i kostnadene. Dette er kostnader som burde vært tatt med både i dagens 
ordning, og ved et ev utvidet samarbeid. 
 
Husleie inkl driftsutgifter anslås fra tjenesteenhet eiendom å utgjøre omkring  
kr xxx.xxx pr år med dagens lokaler. 
 
HENVENDELSE OM CA TALL SENDT EIENDOM 22.02.13 
 

OPPSUMMERING KOSTNADER UTVIDET LEGEVAKTSAMARBEID 
 
Med utgangspunkt i de ulike punktene ovenfor kan kostnadsbildet rundt et utvidet 
legevaktsamarbeid oppsummeres slik: 
 
Årlige kostnader dagens legevaktsamarbeid  kr 8 415 000 
Årlige kostnader økt sykepleierressurs   kr    575 000 
Årlig kostnader økt timelønn leger natt   kr    550 000 
Årlige kostnader husleie (i påvente av tall fra eiendom) kr                0    
Sum kostnader til fordeling     kr 9 540 000 
 
Når det gjelder fordeling av kostnadene mellom kommunene vil det være naturlig og bruke 
den nye fordelingsmodellen som er vedtatt, dvs 12 % fast og resten etter folketall.  
Med folketall pr 01.01.12 vil dette gi følgende fordeling av kostnader mellom kommunene: 
 

 
 
Disse kostnadstallene inneholder ikke husleie. Fordeling av husleiekostnader vi komme i 
tillegg. 
 
 
Steinkjer 22.02.13 
 
 
Øystein Larsen 
Fagsjef økonomi 

UTVIDET LEGESAMARBEID - FORDELING MELLOM KOMMUNER

Beløp til fordeling: 9 540 000

Innbyggertall 01.01.12 Kommunens andel

Steinkjer kommune 21303 5 730 000

Inderøy kommune 6682 1 994 000

Verran kommune 2705 977 000

Snåsa kommune 2164 839 000

32854 9 540 000


