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Eivind Knudsen (Arbeiderpartiet) har bedt om en redegjørelse for vertskommuneforhandlingene med
Øvre Eiker kommune og Lier kommune om krisesentertilbud i nye Drammen.
Svar:
Rådmannen har hatt møter med Øvre Eiker kommune og med Lier kommune i forbindelse med
utarbeidelsen av forslag til ny samarbeidsavtale.
Endelig forslag til samarbeidsavtale ble sendt til kommunene den 1.11.2019, med intensjon om politisk
behandling i løpet av desember 2019.
Rådmannen er kjent med at formannskapet i Øvre Eiker kommune gikk imot administrasjonens
innstilling, som var å inngå samarbeidsavtale med Drammen kommune, og bad administrasjonen
istedenfor om å gå i dialog med Kongsberg kommune. Begrunnelsen for formannskapets beslutning var:
«Samarbeid om krisesentertilbudet med Kongsberg kommune vurderes som en helhetlig løsning for Øvre
Eikers innbyggere og som den beste og mest forutsigbare løsning faglig sett.» Endelig beslutning vil skje i
kommunestyret den 11. desember.
Rådmannen er også kjent med at rådmannen i Lier kommune har innstilt på å inngå samarbeidsavtale
med Bærum kommune, fremfor Drammen kommune. Lier kommune vurderer samarbeid med Bærum
kommune som mer økonomisk gunstig og at det er et faglig godt tilbud. Endelig beslutning vil skje i
kommunestyret den 10. desember.
I budsjettforslag for 2020 – 2023 har rådmannen forutsatt at både Lier kommune og Øvre Eiker
kommune inngår samarbeidsavtale med Drammen kommune. Dersom ingen av kommune velger å inngå
samarbeidsavtale med Drammen kommune vil dette få store økonomiske konsekvenser.
Totalt driftsbudsjett for Drammensregionens krisesentertilbud i 2019 er på 11,4 millioner kroner.
Tilbudet var i sin helhet finansiert av de 8 kommunene som per i dag deltar i samarbeidet, og fordelt
med en nøkkel basert på innbyggertallet. Hurum, Røyken og Sande varslet i juni 2019 om utmelding fra
1.1.2020. Disse tre kommunene betalte til sammen 2,6 millioner kroner.
Drammen kommune, Nedre Eiker kommune og Svelvik kommune sin samlede andel utgjør 6,1 millioner
kroner, beregnet etter at Røyken, Hurum og Sande er utmeldt.
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Dersom ingen andre kommuner inngår samarbeidsavtale med Drammen vil det være en
underfinansiering av krisesentertilbudet på 5,3 millioner kroner, som er det beløpet som samlet lå til
grunn i samarbeidsavtalene sendt til Lier og Øvre Eiker kommune.
Rådmannen vil vurdere konsekvenser, og vil legge frem egen sak om dette før 1. tertialrapport 2020.
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