
From:                                 "Hans Kringstad" <hans.kringstad@gmail.com>
Sent:                                  Thu, 24 Nov 2022 17:21:01 +0100
To:                                      "Roar Arne Reinhaug" <roar.reinhaug@orkland.kommune.no>
Subject:                             Tilleggsspørsmål budsjettet

Hei!

Tre tilleggsspørsmål fra Småbylista etter spørretimen:

Koronamidler
I dag ble det kjent at regjeringen bevilger 6,9 mrd kr til norske kommuner for å dekke kostnader 
knyttet til korona - fordelt delvis med fastbeløp per innbygger og delvis ut fra en ramme. Er 
forventet tilskudd allerede lagt inn i budsjettet for 2023, evt hvordan vil tilskuddet slå ut?

Barnevern, kutt på 727 000:
KD svarer på spørsmål om følgene av å kutte 727 000 i barnevernets budsjett at man nå arbeider 
med å rekruttere flere ansatte med høy fagkompetanse.
- Hvordan er det mulig å kutte i budsjettet og samtidig øke kostnadene ved å ansette flere med 
høy fagkompetanse (og øke lønnskostnadene)?
- Hvor mye skal staben styrkes?
- Er det mulig å vise til konkrete, aktuelle innsparingstiltak? 

Barnehager, mulig gevinst ved å slå sammen enheter
KD forklarer at innsparing ved å slå sammen enheter primært vil kunne oppnås ved at bygg tas ut 
av drift. Det forutsetter at det  finnes nærliggende barnehager med kapasitet til å ta imot flere 
barn uten utbygging av lokaler. Det ser feks ikke ut til at Grefstad kan ta imot barn fra Å slik 
kapasiteten er i dag.
- Stemmer dette (eksempler Grefstad/Å), eller er det en betydelig netto gevinst ved å 
overføre barn fra Å til Grefstad?

Mvh
Hans Kringstad 
-- 
mvh
Hans Kringstad
mobil 90548998

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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