
From:                                 "Ingvill Kvernmo"
Sent:                                  Thu, 17 Nov 2022 20:20:26 +0100
To:                                      "Roar Arne Reinhaug" <roar.reinhaug@orkland.kommune.no>; "Stein Arne 
Jakobsen" <stein.jakobsen@orkland.kommune.no>; "Kristin Wangen" 
<kristin.wangen@orkland.kommune.no>
Subject:                             Fwd: Spørsmål til spørretimen

Få Outlook for Android
From: torstein.larsen2@online.no <torstein.larsen2@online.no>
Sent: Thursday, November 17, 2022 8:17:07 PM
To: Ingvill Kvernmo <ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no>
Cc: selvnes@gmail.com <selvnes@gmail.com>
Subject: Spørsmål til spørretimen 
 

2 spørsmål. 
 

1. I budsjettnotatet står følgende: «I stor grad er overkapasiteten knyttet til bemanningen etter 
kommunesammenslåingen nå tatt inn..»
Spørsmålet er om hvor mye gjenstår, og hvor mye kan det utgjøre i kroner. 

 
2. Kjøkkenet på Krokstadøra er foreslått nedlagt og besparelsen er i helårsvirkning på kr. 

1.169.  Har en her regnet med utgifter til
transport fra Fannrem med bil. Bilutgifter, drivstoff, bom samt tatt hensyn til miljøregnsdkapet.
 
 
Torstein Larsen
Gruppeleder Pensjonistpartiet

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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