
Kommunenytt 
Nr. 1 - januar 2019 - 32. årgang 

 

Kommunestyremøte 
 

05. februar 2019 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Saker til behandling: 

 Økonomisk støtte til Siljan  
nærmiljøsenter i 2019 

 Avtale om tjenestetilbud med  
Politiet 

 Reglement for anskaffelse 

 Reglement for gave og heders 
bevisning 

 Reglement for etikk 

 Reglement for delegering 

 Skiensmodellen for tiltak mot 
svart arbeid og sosial dumping 

 Salg av kommunal bolig på  
Holtesletta 

 

Møtet er åpent for publikum. 

Sakspapirene er tilgjengelig på  
siljan.kommune.no 5 dager før  
møtet. 

 

 

Kommunestyret 

P7 går nye veier ! 
Bedre busstilbud i Siljan 

 

Fra 1.januar  går bussen denne ruten:  
 

Siljan - Skien - Moflata v/
Herkules - Rødmyr - Kongerød. 
 

Dette gir bedre forbindelse mellom  
Siljan og Skien, videre til Herkules-
Moflata/sykehuset. 

Rutetidene finner du på farte.no, på 
bussen eller kom innom service-
kontoret!  

OBS: Det koster bare kr. 400,- for  
periodekort for voksen (31 dager) - og 
kr. 300,- for barn! Billig! 

 



Hei Igjen 
Nytt år og nye muligheter, og  
jammen har vi sluppet billig med 
snø og kulde så langt denne  
vinteren. 

Budsjett 2019 - Vi satser  på 
nok et aktivt år i Siljan  
kommune, og de store postene på 
budsjettet er nytt boligområde på 
Holtesletta, Heiveien 3, og ny 
barnehage i sentrum. Det er sær-
deles viktig at Siljan kummene 
har god tilgang på byggeklare 
tomter, i svært attraktive om-
råder, og til enhver tid. Det er 
også slik at antall personer per 
bolig går stadig nedover, og det 
betyr at vi må jobbe for å  
etablere, og selge enda flere  
byggeklare boligtomter.  

Ny kommunal barnehage i Sil-
jan sentrum. Siljan kommune 
har bak oss tre år med gode øko-
nomiske resultater, på det grunn-
laget utaler rådmann at vi har 
økonomi til å bygge en ny kom-
munal barnehage. Når de siste 
formaliteter er unnagjort, vil  
spaden settes i jorden, og vi kan 
følge et spennende prosjekt  
utover i året. 

Kirken, og presten - Den flotte  
kirken vår har en lang historie, 
og kirken skal være samlende. 
Går vi et halvt år tilbake i tid så 
fikk vi ny prest i Siljan, Dennis 
Larsen. 

Ordfører har lyst til å slå et slag 
for den dyktige presten vår som 
er så inkluderende og lyttende. 
Han samhandler med bedrifter, 
foreningsliv, og nær sagt oss alle. 
Han lytter, og gjør det trivelig. 
Stå på Dennis, du får det til. 

Kjell A Sølverød 
ordfører 

Politiske møter  
våren 2019 

Formannskapet  22. januar 
Kommunestyret   5. februar 
Formannskapet  12. mars 
Kommunestyret  26. mars 
Formannskapet  25. april 
Kommunestyret   7. mai 
Formannskapet   4. juni 
Kommunestyret  18. juni 

Melding om skiføre på 
jordene i Siljan 
Avdeling for samfunn jobber med 
en løsning for å få informert om 
de skiløypene som kommunen 
kjører opp, altså de på jordene 
rundt omkring i bygda. 

Informasjon om løypeforholdene 
med kart over løypetraseene vil 
bli publisert på kommunens 
hjemmeside og på facebook. 



Selskap eller møter? 
Siljan menighetshus leier ut lokaler 
som er nyoppusset og egner seg godt 
til selskap eller møter. 

Ta kontakt med Siljan  
menighetskontor. 

Tlf. mobil: 416 52 360  
Kontor: 35 94 11 74 eller epost:  

menighetskontoret@siljan.kirken.no 

 

Tilskudd 
 

Frist for å søke kommunen om  
arrangementstilskudd og  
organisasjonstilskudd er  
15. april 2019. 

Søknaden blir behandlet politisk i  
utvalg for samfunn i slutten av 
mai. 

Søknad om tilskudd til kulturfor-
mål skjer elektronisk fra kommu-
nens hjemmeside  
siljan.kommune.no  

Barnehageplass og SFO 
1. mars er frist for å søke plass i 
barnehage og SFO i Siljan! 

 

Mer informasjon om tilbudene og 
lenke til søknadsportalen ligger 
på kommunens hjemmeside 

siljan.kommune.no 

 

Barnehagene og SFO har nylig  
begynt med et nytt system for  
kommunikasjon mellom barne-
hage og hjem, IST Direkte.  

Mer informasjon om dette på 
kommunens hjemmeside. 

Åpent møte med lag og 
foreninger 
Torsdag 28. februar  
kl. 19:00-21:00. 

Kommunen ønsker å samarbeide 
tett med alle frivillige aktører i 
kommunen, og inviterer derfor 
årlig til åpent møte.  

Hovedtema for møtet i år er  
trafikksikkerhet og frivillighet.  

Andre saker det informeres om 
er: - kommunale søknadsprose-
dyrer - presentasjon av Siljan 
Nærmiljøsenter - info om kart-
legging og verdsetting av  
friluftsområder i kommunen.  

Sørg for at minst èn person fra 
ditt lag eller forening kommer.  

Velkommen! 



Innbyggermiddag om 
kommuneplanen 
Bli kjent med og men noe om 
kommuneplanen! 

Kommuneplanutvalget har lagt 
fram forslag til kommuneplan for 
2019-31, med samfunnsdelen 
som nå er ute på offentlig høring. 

I den forbindelse inviteres du på 
middag, hvor temaet vil være   
kommuneplanens samfunnsdel. 
Der kan du bli bedre kjent med,  
stille spørsmål og få komme med 
innspill til politikerne som skal  
behandle planen.  

De som melder seg på blir satt 
sammen grupper, og disse grup-
pene blir lokalisert enten i kom-
munehuset, Siljan u-skole, syke-
hjemmet eller på Midtbygda sko-
le, ut fra hvor mange som vil del-
ta. Vi regner med at det vil være 
ca. 10 personer pr. gruppe. 

Middagen starter med servering 
av lapskaus kl. 17:00, og du kan 
velge mellom disse datoene: 

6. februar -  
påmelding innen 4. februar eller 
12. februar -  
påmelding innen 8. februar. 

Påmelding til servicekontoret 
på tlf.: 35942500 eller på epost: 
post@siljan.kommune.no. 

Kommuneplanens samfunnsdel 
skal si noe om mål og føringer 
for kommunesamfunnet og for 
Siljan kommunen som organisa-
sjon. Det er et overordnet sty-
ringsdokument, men det er her 
det sies noe om den langsiktige 
visjonen og målsettingene for Sil-
jan kommune. Planen setter fokus 
også på noen langsiktige utford-
ringer og viser hvilke strategier, 
satsingsområder og tiltak kom-
munen har for perioden 2019-31. 

Kommuneplanen finner du på  
siljan.kommune.no, eller på  
servicekontoret. 

 



Trafikksikkerhetsplan 
ute på Høring 
 

Utvalg for 
Samfunn  
vedtok 
29.11.2018 at 
Trafikksikker-
hetsplan 2018-
22 sendes på 
høring og  
legges ut til offentlig ettersyn i 8 
uker. 

Planen ligger tilgjengelig på  
Siljan kommune sin hjemmeside 
og eventuelle merknader sendes 
elektronisk herfra, eller på epost  
til post@siljan.kommune.no  
eller til Siljan kommune, avd. for 
Samfunn, postboks 16,  
3749 Siljan. 
Innen torsdag 31.01.2019 

Trafikksikker kommune 
Systematisk arbeid for å  
forhindre trafikkulykker er viktig! 

På bakgrunn av rapporter om 
hvordan de ulike avdelingene i 
kommunen jobber med målrettet 
forebyggende arbeid, er vi nå 
godkjent som såkalt «trafikk-
sikker kommune»! I godkjen-
ningsmøtet rett før jul tok  
ordfører Kjell A. Sølverød imot 
kr. 50.000,- til kommunen.  
Holdningsarbeid, gode planer og 
tiltak er nøkkelen for arbeidet 
som blir gjort i kommunen.  
Godkjenningsordningen er et 
samarbeid mellom fylkes-
kommunen og Trygg Trafikk. 

 

Takk 
Avdeling for helse v/
sykehjemmet og  
hjemmetjeneste vil få takke for 
gaver vi har mottatt i 2018! 

Takk går også til frivillige for 
innsats på fredagskafeen og på 
aktivitetsavdelingen. 

Vi i avdeling for helse er veldig 
takknemlige - gavene og den fri-
villige innsatsen gjør det mulig å 
gjøre noen ekstra trivselstiltak 
for beboerne gjennom året. 



Ny utregning av  
renovasjonsgebyret 
Fra og med 01.01.2019 ble det innført 
standardgebyr for alle registrerte bo-
enheter i Siljan, Skien og Porsgrunn. 

Renovasjonsgebyret er nå beregnet ut 
ifra en ny modell, der alle boenheter 
vil få ett standardabonnement hver. 

Standardabonnementet innbefatter: 

- Egen eller delt beholder for restav-
fall, matavfall og plastemballasje 

- Egen eller delt beholder for papp og 
papir 

- Egen eller delt beholder for glass og 
metallemballasje 

- Adm. og drift av renovasjonstjenest-
ene og behandling av avfallet. 

Mer info på rig.no eller på  
servicekontoret 

Etter skole-tilbud 
Det planlegges etter skoletid-
aktiviteter for ungdomsskole-elever. 

Tiltaket er et samarbeid mellom kul-
tur, frivillighet og skolen, og 12. fe-
bruar tropper representanter for dis-
se opp i midttimen og serverer vaf-
ler for å lytte til ønsker og innspill 
på hva ungdomsskoleelevene selv 
ønsker at et slikt tilbud skal være. 

——— « ——— 

Tilbud for 13-16-åringer 
i Siljan i vinterferien! 
Det blir arrangert tur til Kongsberg 
for denne aldersgruppen. 

Kontakt miljøterapeut Anette på 
ungdomsskolen eller servicekontoret 
for mer informasjon. 



Hva skjer i Siljan? 
Biblioteket 
04.feb. kl. 16:30 -  
Filmklubb for barn. Vi snurrer i gang film for barn i vår 
igjen. 

Uke 8 - Vinteraktiviteter for barn. Vi har ulike hobbystas-
joner, viser film, mm. Passer for alle aldre! Mer informa-
sjon kommer i ranselpost, hjemmeside og facebook. 

Uke 10 - Bibliotekuka 2019 - Tema Digidel. 

- 04.mars kl. 13:00 - Opplæring i NAVs digitale tjenester 

- 04.mars kl. 16:30 - Filmklubb for barn fra 4 år. Ta gjerne med kveldsmaten, 
og servering av te og kaffe til voksne. Passer for barn fra 4 år. 

- Nybegynnerkurs data/nettbrett. 

Mer info kommer på hjemmesiden og facebook. 

11.mars kl. 19:00 - «Kunsten å ikke kaste mat». Besøk av Thomas Horne som 
er foredragsholder, kjent som mataktivist og forfatter. Arrangeres i samarbeid 
med bygdekvinnelaget. 

 

Siljan Turlag 
14. feb. kl. 19:00 - Årsmøte på Låven (J.Tudal).  
Medlemmer ønskes velkommen. 

Barnas Turlag i Siljan 
03. feb. kl. 11:00 - Kom deg ut dagen. Ski og lek 
på skiarenaen i lysløypa – Industriveien. 
12. feb. kl. 17:30 – Kveldstur med aking og lek. 
Oppmøte ved Roligheten. 
03. mars. kl. 11:00 - Hundekjøring på Grorud. Lokalt arrangement. I tillegg er 
det bål, aking og ski. Påmelding innen 28.02.19 - kr. 50,- for medl., kr. 100,- 
for ikke medlemmer. 

 

UKM 2019 
27. feb. kl. 18:00 - På Siljan ungdomsskole.  
Kreativ ungdom fra 12 til 20 år deltar med film, kunst,  
musikk, dans, litteratur, standup og mye annet.  
Påmelding og mer info på ukm.no! 



Hva skjer i Siljan? 
 

 
Siljanrevyen 2019 - «En hårete opplevelse» 
02.feb. kl. 18:00 - Premiere! Etter revyforestillingen er det dans med No Problem 
07.feb. kl. 19:00 - Hyggekveld. Vi håper på opptreden av noen av bygdas «håpefulle» 
før revyforestillingen. 
08.feb. kl. 19:00 - Revyfest. Etter revyforestillingen er det dans med XO duo 
09.feb. kl. 14:30 - Matinè 
09.feb. kl. 18:00 - Revyfest. Etter revyforestillingen er det dans med XO Duo. 
Sted: Samfunnssalen på Siljan u-skole 
Billetter: Kveldsforestilling lørdag og fredag kr. 375,- - billett kjøpes på Auto`n YX i 
Siljan. Hyggekveld og Matinè kr. 150,- for voksne og kr. 50,- for barn 6-15 år - billet-
ter kjøpes i døra. 
 

Seniorgruppa i Siljan Idrettslag og Siljan Historielag 
05.feb. kl. 12:00 - Seniormøte i Båthuset. Vi får besøk av Tor Bjørvik som 
skal fortelle om fløtningen i Siljan. Kaffe og kaker. Nye og gamle hjertelig 
velkommen! Inngang kr. 50,-. 
 

Siljan Røde Kors 
05. feb. kl. 17:30-20:30 - Sy/strikkekurs på SFO Midtbygda 
11.feb kl. 18:00-20:00 - Språk-kafè på Røde Kors-huset  
21.feb. kl. 11:00-15:00 - Åpent hus på Røde Kors-huset 
26.feb. kl. 18:00-21:00 - Årsmøte på Røde Kors-huset 
Minner om frist for innkomne forslag er 31. jan. og sendes på epost til  
siljanrk@gmail.com.  
 

Siljan Idrettslag 
Siljansprinten 2019 er i gang! Få med deg 
31.jan. og 09.feb. Torsdager starter kl. 18:00 og lørdag kl. 12:00.  
Alle renn går i lysløypa på Tudalskulten. 
 

Siljan Næringsforening 
14.feb. kl. 18:30 - Årsmøte på kommunehuset 
 

Siljan Pensjonistforening 
07.feb.kl. 17:00 - Årsmøte i kantina på sykehjemmet. Forslag til årsmøtet må leveres 
innen 5. feb. til styret. Servering og loddsalg - ta gjerne med en gevinst.  
Alle velkommen! 
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