
From:                                 "Bjørn S Kirkholt" <huggupin@gmail.com>
Sent:                                  Sun, 20 Nov 2022 17:55:59 +0100
To:                                      "Roar Arne Reinhaug" <roar.reinhaug@orkland.kommune.no>
Subject:                             Spm til KD fra Høyre

Hei.

Elevtallet i grunnskolen reduseres vesentlig de kommende åra, og Høyre er opptatt av at alle 
elever i Orkland fortsatt kan motta et skoletilbud med god kvalitet, og i et godt og trygt 
skolemiljø. 
Spørsmål:
1. Hvor omfattende anslår KD det vil være å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av 
skolestruktur og kretsgrensene i Orkland?
2. Besparelsen knyttet til en evt nedlegging av Lysheim er beregnet til 3,4 mill. Hvor mye 
reduksjon i rammetilskuddene vil en beregnet nedgang i elevtallet på ca 250 elever utgjøre?
3. Hvordan vil netto driftsutgifter pr innbygger mellom 6-15 år utvikle seg i økonomiperioden 
med KD´s forslag?

Mvh

Orkland Høyre.

ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller 
åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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I ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller
åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt.

Hei.

Elevtallet i grunnskolen reduseres vesentlig de kommende åra, og Høyre er opptatt av at alle
elever i Orkland fortsatt kan motta et skoletilbud med god kvalitet, og i et godt og trygt
skolemiljø.
Spørsmål:
l. Hvor omfattende anslår KD det vil være å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av
skolestruktur og kretsgrensene i Orkland?
2. Besparelsen knyttet til en evt nedlegging av Lysheim er beregnet til 3,4 mill. Hvor mye
reduksjon i rammetilskuddene vil en beregnet nedgang i elevtallet på ca 250 elever utgjøre?
3. Hvordan vil netto driftsutgifter pr innbygger mellom 6-15 år utvikle seg i økonomiperioden
med KD 's forslag?

Mvh

Orkland Høyre.


