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Kommunedirektørens forslag



Forutsetninger budsjett 2022:

Merforbruk siden 2018
Fondsreservene er tømt
Prognose på merforbruk i 2021
Alle stillinger holdes ledig

Fellesadministrasjonen 

Oppvekstsektor
Helse og omsorgssektoren
Kommunalteknikk
Areal og næring

Demografiske utfordringer i et lengre perspektiv
Forsterket negativ befolkningsutvikling



Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Deflator (generell vekst) 3 % (lagt inn for 2022)

Vi har behov for å opparbeide reservefond (en buffer)

Det er noe usikkerhet i beregninger på grunn av at alle 
effekter er utfordrende og forutse. 



Forutsetninger 2022-2025:

Omlegginger innenfor Helse og omsorgsektoren
Betydelig tilpasning av skolestruktur
Eiendomsskatt

Omfordeling fra oppvekstsektoren til-

Helse og omsorgssektoren
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Renter Avdrag på lån Sum

Til tross for lavere 
rentesats i 2020, så har 
finanskostnadene økt 
fra 65 mill. i 2018 til 80 
mill. i 2020. 

Nye prosjekter er 
foreløpig stoppet.



Finanskostnader



Veksten eller utgiftsbehov i 

helse og omsorg er rimelig 

lik nedgangen i oppvekst 

frem til 2024, men så blir 

gapet større og større. 

5% som tallet viser i 2028 

tilsvarer ca. 50 mill. 

(kvalifisert esstimat)



Gap mellom inntekter og utgifter i 
perioden 2018-2021





Ny 
regjering?

Vil ny regjering representere endrede forutsetninger?

Blir kjent når Statsbudsjettet legges frem

◦ Kan det bety en positiv effekt?

◦ Marginale endringer i vårt utfordringsbilde

◦ 3 milliarder (som var ett valgkampløfte) utgjør 5-6 
millioner for Indre Fosen

◦ Vil kunne dekke opp for befolkningsnedgangen (113)

◦ Løser ikke utfordringsbildet, men vil kunne forbedre 
situasjonen

◦ Den generelle nasjonale trenden: 

◦ Det er god økonomi i kommunenorge



Arbeidsområder 
2022-2025

Kommunens omdømme

Kvalitet i oppvekstmiljøet 
for våre barn

Næringsvennlig kommune



Budsjett 2022

Økonomi og handlingsplan 2023-25

økonomisjef Ørjan Dahl



Inntektssituasjonen i Indre Fosen

Negativt:
- Kommunen har mistet over 100 innbyggere fra 2020 til 2021. Det utgjør ca. 5 mill. 

i ramme/skattetilskudd. Innbyggertilskuddet reduseres i alle kommuner grunnet 
utviklingen i norsk økonomi.

- Arbeidsgiveravgift som Trondheim

- Sammenlikning på Fosen: Kampflybase, vindkraft og havbruk tiltrekker 
arbeidskraft og ressurser  

- Kr 15 mill. i inndelingstilskudd trappes ned over en femårsperiode fra 2027  

- Reduksjon med kr 8 mill. i sonetilskudd fra 2018

- Brukte opp disp. fondene for å dekke mindreforbruk i 2020

Positivt:
- NTE, TrønderEnergi, Fosenkraft, fondsforvaltning

- Omstillingsprogrammet: flere arbeidsplasser 

- Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom, vedtak 14.10.

- Lav rente (men stigende)



Merforbruk 2020

Totalt merforbruk på 30 mill.
• Hjemmetjenesten 4 mill.
• Boa 12 mill.
• Areal 10 mill.

Brukte opp 30 av 35 mill. i dispfond

Vi har hatt lignende merforbruk tidligere, hvorfor gikk det så mye ut over disp.fondet i fjor?

Premieavviket ble 26 mill. mindre enn budsjettert i 2020. 



Merforbruk 2021

Merforbruk på flere enheter 
• Hjemmetjenestene: kr 5 mill.
• Legetjenesten: kr 4 mill.  
• Bo- og aktivitetstjenestene (BOA): kr 13 mill. 
• Barnevern i Indre Fosen kommune: kr 5 mill. 



Noen fundamentale perspektiver

1. Det er ekte penger
• Er det tomt så det tomt

2. Man kan ikke få noe for ingenting
• Realisme – ikke ønsketenkning
• Vil du målet så må du ville virkemiddelet

3. Langsiktighet
• Tæring etter næring og generasjonsansvar



Det er ikke umulig å levere et 0 resultat i Indre 
Fosen kommune

Men det vil få konsekvenser 



Inntektssystemet for kommune-
Norge

Er det inntektene som er for lave eller 
utgiftene som er for høye?





Skatteinntekt





Rammetilskudd

• Innbyggertilskudd – fast beløp for alle kommuner per innbygger
• Ca. kr 25 000

• Inndelingstilskudd
• Kr 16,5 mill.
• Kommunen beholder dette inndelingstilskuddet i 10 år

• Distrikstilskudd
• Kr 7,8 mill.

• Regionsentertilskudd (pga sammenslåingen)
• Kr 4 mill. 

• Utgiftsutjevning





Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025

Rammetilskudd 333 999 325 285 330 155 330 155 330 155 330 155

Skjønnstilskudd 7 321 4 614 1 724 1 724 1 724 1 724

Inntektsutjevning 69 383 72 305 73 576 73 576 73 576 73 576

Distriktstilskudd 7 955 7 945 7 945 7 945 7 945 7 945

Regionsentertilskudd 3 940 4 045 4 045 4 045 4 045 4 045

Skatt på innt/formue 228 902 244 971 251 447 251 447 251 447 251 447

Sum 651 500 659 165 668 892 668 892 668 892 668 892
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Disponible midler

Beskrivelse Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025

Skatt på inntekt og formue -228 902 -244 971 -251 447 -251 447 -251 447 -251 447

Ordinært rammetilskudd -353 215 -341 889 -343 869 -343 989 -344 109 -344 109
Inntektsutjevning -69 383 -72 305 -73 576 -73 576 -73 576 -73 576
Skatt på eiendom -1 315 -2 250 -10 000 -22 800 -29 800 -36 800
Andre direkte eller indirekte 
skatter

-429 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd -16 061 -11 348 -11 348 -11 348 -11 348 -11 348

VAR - renter og avskriving -11 054 -13 431 -10 582 -10 582 -10 582 -10 582

Sum frie disponible inntekter -680 359 -686 194 -700 822 -713 742 -720 862 -727 862

Renteinntekter og utbytte -31 579 -26 911 -30 111 -30 111 -30 111 -30 111
Renteutgifter provisjoner og 
andre finansutgifter

25 795 24 082 23 464 25 204 26 426 27 626

Avdrag på lån 53 180 55 500 54 500 54 500 54 200 56 200
Premieavvik 337 -12 301 -12 670 -12 670 -12 670 -12 670

Netto finansinntekter/-utgifter 50 083 49 063 45 233 46 973 47 895 51 095

Disponible driftsmidler -632 636 -641 181 -655 639 -666 819 -673 017 -676 817

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 -1 107 -12 658 -18 716 -22 571



Demografi
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Gjeld i Indre Fosen kommune
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Sektorbudsjettene

Beskrivelse
Regnskap 

2020
Budsjett 

2021
Budsjett 

2022
Budsjett 

2023
Budsjett 

2024
Budsjett 

2025

Administrasjon og 
politisk

62 138 65 466 61 578 61 578 61 578 61 578

Oppvekst 214 215 225 164 224 046 219 359 215 193 210 966

Helse og Omsorg 321 696 293 708 309 284 313 600 317 905 322 078

Kommunalteknikk og 
byggforvaltning

58 415 41 246 43 849 43 849 43 849 43 849

Kultur 15 812 15 887 15 743 15 743 15 743 15 743

Finans -672 275 -641 471 -655 607 -666 787 -672 985 -676 785



Administrasjon

• Økonomi – Styrkes med ett årsverk fra personal

• Personal
• Nedgang med ett årsverk for personal
• Overflytting av ett årsverk fra dokumentsenteret til økonomi
• Disse stillingene blir foreløpig ikke erstattet og innebærer en reduksjon på ca. 10% i lønnsutgifter

• Næring
• økte gebyrer skal gjøre flere funksjoner selvfinansierende
• Reduksjon på kr 500 000 i budsjettet

• Kultur
• Reduksjon på kr 500 000 i budsjettet



Kommunalteknikk og byggforvaltning

• Byggforvaltning
• Reduserer med tre stillinger

• Renholdskvaliteten senkes 

• Arealer som benyttes må gjennomgås for å se om det er nødvendig

• Vedlikehold på bygg tas kun der det er nødvendig

• Kommunalteknikk
• Vedlikehold på veier tas kun der det er nødvendig



Budsjett 2022
Handlingsplan 2022-2025
Kommunalsjef helse og omsorg Marit Ingebrigtsen Vaarheim



Kommunestyre, sak 30/2021 
16.juni 2021

• - Innsparingsforslag for helse og omsorgssektoren vedtatt, fire endringer:

• 1. Legevakt – avvente grep pga pågående utredning felles legevakt Fosen – rapport 
kommer i september, sak må fremmes jfr. utredningen. Fremmes til KST 7.oktober 2021.

• 2. IF-jobb: tilbud kjøpt til enkeltpersoner, dialog med IF-jobb for å redusere kostnader. 
Kostnader redusert fra 1.5 mill til 800.000.-

• 3. Yttermyran botilbud – tas over tid

• 4. Ny gjennomgang i september, se  om det er mulig å  endre på  innsparingsområder, 
omfordele hvem som rammes, redusere tiltak som rammer de svakeste.

• Budsjett 2022: de samme forslagene opprettholdes + ytterligere tiltak for å dekke inn 
punkt 2 over.



Konsekvenser av sparetiltak

Reduserer tjenestetilbud innenfor områder som har stor betydning for å motvirke 
større behov for fremtidige helse- og omsorgstjenester og som går rett inn og 
påvirker tjenestemottakeres fungering i det daglige (enkeltpersoner, familier, 
pårørende).

Forebyggende helsearbeid rammes sterkt.

Vi iverksetter tiltak som virker motsatt av intensjonen av lovverket, og som er i strid 
med nasjonale satsningsområder og nytt lovverk:

• - kvalitetsreformen Leve hele livet, retter seg mot eldre, det å kunne ha et godt 
liv 

• - Barnevern-/oppvekstreformen  - tidlig og helhetlig/tverrfaglig innsats, utsatte 
barn og unge, innføres 01.01.2022.

Bemanningsreduksjoner kan medføre oppsigelser som ytterste konsekvens.

Uro – ansatte – kompetanseflukt?



Løsningen:

1: Vi må få tjenestetilbudet i samsvar med pengesekken.

2: De ulike sektorene må ha kontroll på hva som er sitt riktige 
tjenestenivå og være rigget slik at de fortsetter å ha kontroll

3: Kommunens interne fordeling (politiske vedtak) må være i samsvar 
med tjenestebehovene i de ulike sektorene og i samsvar med 
lovkravene.



Hvordan

• - Gjennomgang av alle enkeltvedtak som berøres, ny vurdering – jfr. 
Forvaltningslovens bestemmelser

• - Dialog med de det gjelder, enkeltpersonene, familier osv.

• - Bemanningsvurderinger der tjenester endres – jfr. 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser og hovedtariffavtale mv.

• - Dialog med de det gjelder



Har helse- og omsorgssektoren riktig 
tjenestenivå?



Merforbruk over år

2018 2019 2020 2021 2022

Sektor Regnskap 282 445 485kr       291 293 870kr       321 698 901kr       316 862 643kr       

Budsjett 273 897 000kr       278 868 772kr       297 220 230kr       293 707 643kr       310 039 000kr       

Resultat 8 548 485-kr           12 425 098-kr         24 478 671-kr         23 155 000-kr         



Vi har noe å gå på:

• Samhandling

• Kommunikasjon

• Informasjonsflyt

• Felles strategier og felles rutiner – oppleves enhetlig

• Jobbe sammen og utnytte hverandres kompetanse

• Nærledelse

• Kompetansebygging



Handlingsplan 2022 – 2025, 
utfordringsbildet, plan og konsekvenser



Planperiode 2020-2030



Flere eldre over 80 år
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Helse- og omsorgsplan, utfordringsbildet

Indre Fosen kommune står overfor en dobling i antall innbyggere over 80 år frem 
mot

2040. Denne forventede demografiske utviklingen utgjør hovedutfordringen for 
kommunen i

planperioden. Et voksende antall eldre vil føre til at presset på de kommunale 
tjenestene øker

betraktelig, og det er derfor et omfattende behov for omlegging av Indre Fosen 
kommunes tjenesteprofil.

Den overordnede målsettingen er at folk skal bo lengst mulig i eget hjem.

Tjenestetilbudet må derfor dreies mot større tyngde på hjemmetjenesten og på 
større bruk av omsorgsboliger med og uten heldøgns bemanning.
Kilde: helse- og omsorgsplan, tiltaksdel – vedtatt 14.10.2020



Leve hele livet, 
kvalitetsreformen for eldre
• Reformens bakgrunn og formål

• Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får 
god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan 
bruke sin kompetanse i tjenestene.

• Utgangspunktet for reformen er en erkjennelse av at de gode løsningene finnes lokalt, men at de i 
enda større grad kan spres til andre.

• Stortingsmeldingen presenterer fem innsatsområder med til sammen 25 gode løsninger. Målet er 
å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative 
utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og 
overganger i tjenestene.

• Reformperioden var opprinnelig satt til 2019-2023. Regjeringen besluttet i 2021 å forlenge 
reformperioden til Leve hele livet med ett år, ut 2024.



Leve hele livet
kvalitetsreformen for eldre

• Regjeringen gjennomfører kvalitetsreformen Leve hele livet. 

• Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. 
Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest 
svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og 
sammenheng i tjenestene.



Barneverns-/Oppvekstreform

• Bakgrunnen for å flytte mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, er 
kommunenes nærhet til familiene og innsikten i barnas og foreldrenes behov.  
Barnevernsreformen skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig 
innsats.

• Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i reformen nås 
gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene. Samlet sett er 
barnevernsreformen i realiteten en oppvekstreform, hvor kommunene 
tilrettelegger for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og 
nivåer.

• Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig 
tidspunkt.



Måoppgavene for 2021-2024 jfr. tiltaksdelen:

• - Styrke kapasitet hjemmetjenesten 

• - Styrke helsestasjon (barnevernreform, oppvekstreform)

• - Øke kapasiteten i BOA

• - Øke kapasiteten for avlastningstilbud barn og unge

• - Etablere mestringsteam 2022 (Leve hele livet)

• - Styrke forvaltningstjenesten

• - Helseplattformen

• - Stipendstillinger syke-/vernepleiere, videreføre

• - Dagtilbud til hjemmeboende demente styrkes, organisering utredes

• - Trygge legevakt i Vanvikan (legens arbeidsforhold, trusselsituasjoner, alene på vakt osv.)

• - Renovere Råkvåg aldershjem, omsorgsboliger (ferdig 2024)

• - Avvikle Råkvåg utekontor (legekontor)



Bekymring for

• - usikkerheten i tall, beregninger knyttet til forventet innsparing 2022 
Rekrutteringsprosesser, kompetanse

• - stipulert resultat for 2021, ta med eventuelt merforbruk inn i 2022

• - kommunens ressurser til å bistå til å skape varig endring i hele 
organisasjonen  - raskt

• - kommunens utfordringer må vurderes helhetlig, dagens situasjon 
må gjøres så kort som mulig  - alt henger sammen



Helse og omsorg



Oppvekstsektoren
Budsjett 2022
Handlingsplan 2022-2025

Oppvekstsjef Erik Jakobsen



Rammer for perioden



Status skole høsten 2021

• - Betydelig nedbemanningsprosess i løpet av 2020/2021 
• 18 årsverk i skole
• Lovpålagt lærernorm vs sakkyndige vurderinger

• - Skolene styrer i balanse, men…
• Handlingsrommet og fleksibiliteten er borte
• Tidlig innsats må vike
• Styrking ved behov er det ikke rom for
• Ikke rom for vikarinnsetting ved korttids sykefravær, møter, kurs osv
• «Ustødige korthus»

• - Uholdbar utvikling som går utover barna

• Sårbarheten i skolenes driftssituasjon har økt.

• Større belastning og slitasje gjennom endringsprosesser som ikke får tid til å sette 
seg før neste er i gang.



Prognose

• Nå er vi her



Øyeblikksbilde høsten 2021



Prognose

• Nå er vi her



Fremover

• Å redusere driften i skolene med ytterligere 7,3 millioner i 2022 og totalt 17 
millioner i handlingsplanperioden 2022-2025 uten å ta omfattende 
strukturelle grep er uforsvarlig.

• Ettersom de tre minste skolene er kuttet til et minimum, vil kuttene ramme 
de tre største skolene og de utsatte barna spesielt.

• Kutt av en slik art som vi står ovenfor vil medføre brudd på lærernormen og 
spespedtilbudet, noe Statsforvalteren vil pålegge Indre Fosen kommune å 
rette opp i. 

• Handlingsrommet er borte, noe som rammer kvaliteten i skolene, som 
igjen går utover alle barna i skolene våre.

• Dette skjer samtidig som barnevernsreformen (oppvekstreformen) trer i 
kraft 1. januar 2022. 



Oppvekstreformen

• En av hovedintensjonene med reformen er å gjøre det mer lønnsomt for 
kommunene å lykkes med tidlig innsats og forebygging.

• Utgifter knyttet til plassering av barn i fosterhjem eller institusjon vil mer 
enn dobles i tiden fremover. 

• Å redusere driftsnivået i skolene i årene fremover uten strukturelle grep for 
å skape en bedre ressursutnyttelse vil ramme vårt handlingsrom når det 
gjelder tidlig innsats og forebygging direkte. 

• Det vil gå utover våre muligheter til å oppdage og håndtere de som strever, 
samt de samarbeidsarenaer som kreves for lykkes med forebyggende 
arbeid.



Handlingsplanperioden 2022-2025

• Reduksjon på 200 elever i grunnskolene

• Reduksjon av driftsnivået i skolene med 17 millioner

• Styrke tidlig innsats og forebyggende arbeid

• Det kreves en omstrukturering av skolene for å:

• - Håndtere elevtallsreduksjonen og variasjonen i årskullene

• - Skape handlingsrom og utnytte begrensede ressurser best mulig

• - Imøtekomme intensjonen med oppvekstreformen



Utvikling av rammer/handlingsrom

• Sammenligningsgrunnlag 

• Elevtallsprognoser og skolenes reduserte rammer er lagt inn i 
ressursfordelingsmodellen

• Premisser som er lagt til grunn:

• - Dagens lønnsnivå og personalsammensetting videreføres

• - Fosterhjemsplasserte barn som i dag

• - Spespedtildeling videreføres uendret slik den foreligger i dag



Videreføring av dagens struktur

Skole Elevtall/ramme
2022

Elevtall/ramme
2023

Elevtall/ramme
2024

Elevtall/ramme
2025

Endring i % fra 2022 til 2025
Elever / ramme

Fevåg/Hasselvika 29 / 3,8 mill 28 / 3,7 mill 28 / 4,0 mill 31 / 4,4 mill +7 % / +15 %

Mælan 59 / 7,6 mill 59 / 8,2 mill 52 / 7,5 mill 47 / 7,6 mill -20 % / +0 %

Stadsbygd 259 / 24,2 mill 247 / 21,4 mill 246 / 20,4 mill 234 / 18,7 mill -10 % / -23 %

Testmann Minne 261 / 22,9 mill 252 / 22,8 mill 235 / 19,7 mill 218 / 18,9 mill -17 % / -17 %

Vanvikan 164 / 19,0 mill 156 / 18,5 mill 154 / 18,6 mill 144 / 18,1 mill -12 % / -3 %

Åsly 406 / 39,1 mill 416 / 40,0 mill 415 / 40,2 mill 395 / 38,8 mill -4 % / -1 %

Elevbasert ressurs 18.800,- 17.200,- 18.600,- 16.700,- -11 %



Konsekvenser uendret struktur

• Lavere voksentetthet, brudd på lærernorm
• Ikke mulig å tilby spesped i tråd med sakkyndig vurdering
• Krevende å drive utviklingsarbeid
• Reduserte muligheter for kurs og faglig oppdatering
• Reduksjon i valgfag som kan tilbys
• Reduksjon innen arbeidslivsfag og andre fremmedspråk
• Reduksjon i vikarbruk ved korttidsfravær
• Reduksjon sosiallærer og rådgiverressurs
• Reduksjon skolebibliotek
• Ikke alle skolene kan gjennomføre lovpålagt leirskole



Ikke forsvarlig å fortsette slik

• Innholdet og kvaliteten på tilbudet i skolene våre utarmes

• Slitasjen og sårbarheten øker

• Lovbrudd

• PPT får ikke jobbet slik de skal

• Oppvekstreformen…

• Går direkte ut over alle barna våre!



Mål med grep som foreslås

• Tiltak som ivaretar:

• alle elever

• lærernorm

• handlingsrom for tilpasset opplæring, tidlig innsats og styrking ved behov

• kvaliteten i tjenestene vi leverer

• profesjonsfellesskap

• fremtidig rekruttering

• forutsigbarhet

• effektiv ressursutnyttelse, rom for å hensynta de yngste elevene



Målbilde 2025

• Ny felles ungdomsskole (ombygging av Johan Bojer vgs – skolested Rissa)

• Mælan oppvekstsenter (1-7 trinn fådelt + barnehage samlokalisert)

• Stadsbygd skole (1-4 trinn fådelt + mulighet for barnehage samlokalisert)

• Testmann Minne skole (1-10 trinn)

• Vanvikan oppvekstsenter (1-4 trinn fådelt + barnehage samlokalisert)

• Åsly barneskole (1-7 trinn, inkl 5-7 trinn fra Stadsbygd og Vanvikan)

• Fembøringen barnehage (vurderes fremover)

• Fevåg barnehage

• Høgåsmyra barnehage inkl avdeling Skogly friluftsbarnehage

• Leksvik barnehage



Tiltak i perioden 2022-2025

2022 2023 2024 2025

Flytte elevene fra Fevåg/Hasselvika skole 
til Åsly skole. Selge skolebygget.

Flytte Fagerbakken barnehage til Mælan 
oppvekstsenter og selge 
barnehagelokalene.

Flytte ungdomstrinn fra Stadsbygd, 
Vanvikan og Åsly til ny felles 
ungdomsskole.

Etablere fådelt barneskole i nyoppussede 
lokaler på Stadsbygd. 
Rive det som ikke benyttes. 

Flytte ungdomstrinn fra Mælan skole til 
Åsly skole.

Ombygging til oppvekstsenter.

Ombygging av Johan Bojer vgs –
skolested Rissa til ungdomsskole.

Flytte mellomtrinn fra Stadsbygd og 
Vanvikan til Åsly skole.

Etablere fådelt oppvekstsenter i 
rehabiliterte lokaler i eksisterende 
skoleanlegg i Vanvikan.
Avvikle Vanvikan barnehages to 
lokaliteter.

Innlemme Skogly friluftsbarnehage som 
avdeling ved Høgåsmyra barnehage.

Bygge om til ny barneskole 1-4 på 
Stadsbygd

Bygge om til oppvekstsenter 1-4 ved 
Vanvikan skole

Investeringskostnader og utgifter til skoleskyss er innarbeidet i budsjettet



Hva oppnår vi med ny organisering?

• - 2/3 av alle elever i Indre Fosen er samlet fra skolestart høsten 2024
• - Bedrer forholdene for støttetjenestene
• - Bedre tilbud til elevene
• - Samling av spesped, etablering av fagmiljø
• - 2 oppvekstsenter, samdriftsfordeler
• - Reduksjon med 3 lokasjoner
• - Robusthet til å sikre tilbud til de yngste, selv om barnekullene varierer
• - De grep som nå foreslås vil være tilstrekkelig til å kunne stå seg over tid

• Det settes på en måte en strek!



Ny organisering

Skole Elevtall/ramme
2022

Elevtall/ramme
2023

Elevtall/ramme
2024

Elevtall/ramme
2025

Endring i % fra 2022 til 
2025
Elever / ramme

Fevåg/Hasselvika 29 / 1,9 mill

Mælan 59 / 6,6 mill 34 /  5,7 mill 29 / 4,6 mill 29 / 4,2 mill

Stadsbygd 259 / 24,5 mill 247 / 22,0 mill 246/72 / 14,7 mill 71 / 7,2 mill

Testmann Minne 261 / 22,2 mill 252 / 22,5 mill 235 / 21,0 mill 218 / 20,4 mill

Vanvikan 164 / 19,6 mill 156 / 19,5 mill 154/49 / 14,3 mill 49 / 7,9 mill

Åsly 406 / 41,7 mill 469 / 44,2 mill 466 / 41,6 mill 421 / 36,9 mill

Ny ungdomsskole 281 / 12,9 mill 281 / 27,0 mill

Elevbasert ressurs 22.000,- 24.200,- 24.500,- 24.000,-

Dagens struktur (18.800,-) (17.200,-) (18.600,-) (16.700,-)

Økt handlingsrom +17 % +40 % +32 % +44 %



Barnehage

• Reduserer rammer og bemanning i tråd med barnetallsutviklingen

• Etablerer to oppvekstsenter

• Høgåsmyra barnehage med Skogly som avdeling

• Følger utviklingen på Stadsbygd og holder flere alternativer åpne

• Fevåg og Leksvik barnehager videreføres uendret



Bekymringer

• Uforsvarlig og ulovlig å fortsette som nå

• 2022 blir svært krevende, krever «ostehøvel» i tillegg

• Oppvekstreformen

• Barna og ansatte

• Hvor lenge berger korthuset?



Oppvekst



Tiltaksliste

• www.arenanorgeas.no

http://www.arenanorgeas.no/



