
Spørsmål til spørretimen 23.11.22: 

 
1. Kuttforslagene: 

I de siste budsjettene er det foreslått kutt i antall sykehjemsplasser og nedleggelse av enkelte 
enheter innen barnehage/skole. 

Stort sett kommer disse kuttforslagene på sykehjemsplasser og enheter i distriktene. 

(Krokstadøra ungdomsskole og Lysheim skole, sykehjemsplasser Krokstadøra, Lensvik og 
Meldal) 

Det pekes nå også på mulig nedleggelse av barnehager i Meldal som mulige innsparingstiltak 
fra 2023. 

Å barnehage nevnes spesifikt der det kan spares ca 1 million i året ved flytting av 
barn/nedleggelse. 

1 million tilsvarer (nesten) gjennomsnittkostnaden for en stilling i administrasjonen. 

Spørsmål: Er det fortsatt mer å hente ved å kutte i administrative ressurser (område 
kommunedirektøren) etter sammenslåingen? 

Tenker da på alt fra ledere, mellomledere til andre ansatte. 

 

2. Rullerende barnehage opptak: 

Denne opptaksordningen vil ifølge handlingsplanen koste 5,2 mill i året i 
handlingsplanperioden. 

Spørsmål: Hvor mye kan det spares på å ha henholdsvis ett eller to opptak i året?  

 

3. Meldal Helsetun: 
Her foreslås det en innsparing på 11 millioner pr år i hele handlingsplanperioden. 
Dette ved å ikke åpne plassene i byggetrinn 2. 
Helsetunet vil da få en betydelig redusert kapasitet. 
Spørsmål: Vil den «nye» kapasiteten» ved Meldal helsetun være tilstrekkelig for de brukerne 
som tilhører Meldal(gamle Meldal kommune)? 
Og er behovet ansett å være stabilt i hele handlingsplanperioden(2023-2026)?  
 
 

4. Halleie: 
Det foreslås å innføre gratis halleie for alle under 19 år i hele Orkland.  
Det er vanskelig å finne opplysninger om priser for leie av gymsaler for barn- og unge under 
19 år. 
Spørsmål: Er det, eller vil det også bli gratis leie av gymsaler for den samme gruppen? 
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