
Spørretimen 23.11.2022 

22 spørsmål fra Småbylista, Rødt, MDG og Uavhengig 
 

Idrettshaller 
Leie for voksne (over 18 år) i de fylkeskommunale idrettshallene Sondrehallen og 
Meldalshallen koster 170 kr per time, i Lensvik flerbrukshus 250 kr og i Orklahallen 377 kr. 
- Hva vil det koste å sette leia for voksne i Orklahallen lik leia i Lensvik flerbrukshus? 
- Hva vil det koste å sette leia for voksne  i Orklahallen og Lensvik flerbrukshus lik leia i de 
fylkeskommunale hallene? 

Bemanning 
Det ble i handlingsplanen for 2020-2023 lagt inn en plan om innsparinger bemanning på 7 
millioner kroner. Orkland kommune hadde 1374 årsverk ved inngangen til 2020 og 1353 
årsverk i oktober 2021. Dette har økt til 1374 årsverk igjen i juli, ifølge siste kvartalsrapport. 
- Hva er årsaken til at kommunen har samme bemanning som før kommunesammenslåinga?  
- Er effekten av forventede stordriftsfordeler innen bemanning lik null? 
- Hvordan er bemanningsutvikling på de ulike områdene 2020-2022; kommunedirektørens 
stab/administrasjon, helse, oppvekst, tekniske tjenester osv? 
 
Rammetilskudd 
- Hvor mye ekstra i rammetilskudd får Orkland kommune for 2023 fordi vi har hatt 
befolkningsvekst over landsgjennomsnittet? 
- Kan KD gi et par konkrete eksempler på den økonomiske effekten av 
folkevekst/alderssammensetning? 
 

Barnevern 
Er det riktig oppfattet at KD foreslår et netto kutt på 727 000 innen tiltak barnevern samtidig 
som kommunens oppgaver blir mer omfattende pga reformen? 
- Hvilke tiltak innen barnevernet vil konkret bli berørt av det foreslåtte kuttet? 
- Vil feks terskelen for omsorgsovertakelse heves? 

Barnehager 
Vi har færre barn per årsverk og færre oppholdstimer per årsverk enn 
sammenligningskommunene og landet.  
- Skyldes det at kommunen har flere små enheter?  
- Hva er en eventuell gevinst ved å slå sammen enheter som Å/Grefstad eller andre? 
- Hva er barnetallet ved hver enkelt barnehage per dags dato? 
 

Skoler – effekt av å fordele driftskutt 
Vi har lavere driftskostnader til skole og barnehage som andel av NDU enn alle 
sammenligningskommuner, kommunegruppe 7 og landet (4.5.2 i nøkkeltallsdokumentet). Vi 
har også lavere NDU per elev enn de andre (8.2, side 33). 
- Hva blir de konkrete konsekvensene av ytterligere ostehøvelkutt innen oppvekst? 
- Vil det være mulig å overholde alle lovens krav til minimumsbemanning?  
- Vil det være mulig å overholde krav i Forskriften §14 A-1 om 15 elever pr lærer på 1.- 
4.trinn, 20 elever pr lærer 5.- 7.trinn og 20 elever pr lærer 8.-10.trinn? 
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- Hvorfor foreslår KD nedlegging av Lysheim skole før en varslet gjennomgang og drøfting av 
skolestrukturen i sin helhet? 

 
Skoler - strukturendring 
KD foreslår å legge ned Lysheim skole med en helårsvirkning på 3,4 mill. kr.  
I 2020 foreslo KD midlertidig å stenge ungdomstrinnet ved Aa skole med en helårsvirkning 
fra 2023 anslått til 5,1 mill. kr.  
- Hvorfor anbefaler KD nå å legge ned Lysheim framfor midlertidig å stenge ungdomstrinnet 
ved Aa skole når det siste skal gi større effekt, og berører færre og eldre elever? 
 
Orkanger barneskole 
Ombygging av svømmehallbygget er anslått til ca 25 mill. kr. for 250-270 kvm areal, altså 
nær 100 000 kr per kvm selv om tiltaket verken gir en fullgod eller permanent løsning. 
- Hva er normal kvm-pris for nye undervisningslokaler? 
- Hva er anslagsvis kostnad per kvm ved å rive og bygge en litt større brakkerigg, basert på 
erfaringstall fra brakkerigg Orkanger ungdomsskole? 
 

Renovering av Erik Aarviks gate 4 
Foreslått avsatt kr. 400 000.  
- Kan renovering utsettes inntil vedtak i arealplanen, der KD foreslår å sett av eiendommen 
til skoleformål? 

Helse – ufaglærte/effektivitet 
Fra nøkkeltallsdokumentet: «Orkland kommune har den høyeste bemanningen per bruker av 
omsorgstjenester, samt den laveste andelen av årsverk med helsefaglig utdanning. Dette kan 
kobles til strukturen, omfanget av tjenester og mangel på kvalifisert personale i noen deler 
av kommunen.» 
- Hva ligger konkret bak forklaringen om struktur og omfang? 
- Hvor stor er andelen ufaglærte sammenlignet med 2020? 
- I 2019 hadde Orkdal helsetun 37 % ufaglærte og Meldal helsetun 7 %. Hvor stor er andelen 
ufaglærte ved hhv Orkdal og Meldal helsetun nå? 
 
Meldal helsetun trinn 2 
Forslaget om å la 24 senger stå ubrukt etter en investering på 72 mill. kr pga økonomi og 
mangel på sykepleiere: 
- Har KD kartlagt muligheten for å overføre brukere fra eldre omsorgsboliger og selge/sanere 
disse byggene, eller annen alternativ bruk av trinn 2? 
- Hvordan ble muligheten for å rekruttere nok sykepleiere vurdert da utbygginga ble vedtatt? 
- Er det gitt tilsagn om støtte til utbygginga som kan falle bort om bygget ikke tas i bruk, og i 
så fall hvor mye og hva slags tilskudd? 
 
Helse – rom uten bad 
Orkland har en høy andel institusjonsplasser med rom uten eget bad, ca 50 %. 
- Hvordan fordeler rom uten bad seg på de ulike institusjonene? 
- Kan dette løses uten å bygge nytt Orkdal helsetun? 
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Barnetrygd 
Merkostnad for barnetrygd holdt utenfor inntekt ved behandling av økonomisk sosialhjelp 
kr. 1 590 000: 
- Er beregningen ut fra forventet vekst eller etter SSBs beregninger? 

 
Kommunale boliger – antall og utleiegrad  
Ifølge nøkkeltallsdokumentet har vi 31 kommunale boliger per 1000 innbyggere mens 
Husbanken anbefaler 20 for å dekke behovet. Utleiegraden har sunket fra 89 % til 87 % fra 
2021 til 2022 mens målet er 95 %. 
- Hvorfor ligger vi så høyt i antall kommunale boliger? 
- Hvorfor har utleiegraden sunket? 
 
Kommunale boliger - salg 
I 2021 var planen å selge 20 boliger, men det ble solgt bare 1. 
- Hvor mange boliger/eiendommer er solgt i 2022? 
- Hva er salgsinntekten? 
- Går gevinsten fra salg i sin helhet til vedlikehold av kommunale boliger, eller også til andre 
formål – jfr salg av tomta Wilmannsveien 16 i Orkanger sentrum nylig til ca 1 mill. kr. over 
takst? 
 
Kommunale boliger - husleie 
- Hva innebærer kostnaden «styrking» av husleie på 1,7-4,7 mill. per år. 
- Er forklaringen sviktende leieinntekter, og hvilke tiltak kan være aktuelle annet enn å endre 
budsjettposten? 
  
Fond bevaringsverdige bygg?  
Fondet hadde en saldo pr 31.12.2020 på 479 000. I 2021 ble det disponert 35 750 fra fondet.  
- Hva er saldo på fondet i dag? 
 
Flyktningtjenesten 
Ifølge kvartalsrapporten har enheten i år hatt fokus på å bygge opp tjenestene og rekruttere 
nye medarbeidere. 
- Hva er forventet netto økonomisk effekt av økt mottak? 
 
Voksenopplæringa 
Antall elever falt fra 90 til 60 fra 2020 til 2021. For 2022 ble det vedtatt betydelige kutt, som 
bla førte til færre undervisningstimer og nedlegging av tilbudet Helsenorsk. 
- Hva er elevtallet i dag? 
- Hva vil det koste å gjeninnføre tilbudet Helsenorsk, som bidrar til å rekruttere arbeidskraft 
til helseområdet? 
- Har vi oversikt over antall/andel flyktninger i arbeid etter en viss periode med 
undervisning? 
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Bibliotek 
Orkland har svært lavt bibliotekbesøk, bare halvparten av landsgjennomsnittet og langt 
under sammenligningskommunene. I et tidligere notat fra KD het det at «Orkland bibliotek 
vil utrede kostnader og muligheter for ombygging/tilrettelegging for meråpne bibliotek i 
Orkland». Da forelå allerede en utredning for Orkanger bibliotek. I spørretimen i fjor svarte 
KD at det må gjøres en mer detaljert utredning for alle bibliotekene i kommunen for å 
kostnadsberegne og kvalitetssikre tiltak før en anbudskonkurranse. 
- Hva er gjort og hva er status for kostnadsanslag mv? 
 
Kommunale avgifter og gebyr 
Nødvendige tiltak innen vann og avløp vil føre til økning i kommunale avgifter. I spørretimen 
i fjor opplyste KD følgende. 
Økning avgifter vann og avløp for en “normalbolig" 2021-2025: 
- Vann + 46,5 % 
- Avløp + 88,9 % 
Beløp 2021: 

 Vann Avløp 
Orkland 4 501  5 153 
Landet 5 036 5 538 

 
- Hva er forventet prosentvis økning for hhv vann og avløp 2022-2026? 
- Hvordan er forholdet Orkland/landet i 2022 (tabellen over)? 
 
Isfjord Norway 
I strid med forutsetningene har Isfjord Norway sluppet store mengder fettholdig avløpsvann 
inn på Gammelosen renseanlegg. Rapport fra forvaltningsrevisjon vann og avløp slår fast at 
kommunen må oppgradere Gora pga belastningen fra Isfjord. 
- Hva har Isfjord Norway betalt i gebyr for avløp siden oppstart i 2019? 
- Hva skulle bedriften ha betalt for å dekke kommunens faktiske kostnader? 
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