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Kommunestyremøte 
 

05. september 2017 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Saker til behandling: 

 Valg av kontrollutvalg 

 Avtale om interkommunalt samarbeid 
om felles IT-tjenester 

 Plan for integrering 2017 

 Forslag til rev. Skiensmodell for tiltak 
mot svart arbeid og sos. dumping for 
Grenlandskommunene 

 Plan for smittevern 2017 

 Plan for pandemi 2017 

 Plan for beredskap 2017 

 En sak Unntatt offentlighet 

 

Møtet er åpent for publikum. 
Sakspapirene er tilgjengelig på 
www.siljan.kommune.no 5 dager før 
møtet. 

Kommunestyret 

Habiliteringstjenesten i 
Siljan kommune  
Kommunestyret vedtok den 20.06.17 
at habiliteringstjenesten for barn og 
unge 0-18 år overføres fra avd. for 
oppvekst til avd. for helse fra 
01.08.17.  

Søknader om tjenester etter lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenes-
ter til barn og unge i alderen 0-18 år 
blir nå behandlet av avd. for helse. 

Tjenester det kan søkes om er: støtte-
kontakt, ledsagerbevis, omsorgslønn, 
avlastning og ansvarsgruppe. 

Dersom det er behov for en tjeneste 
kontaktes avd. for helse som holder 
til på Siljan sykehjem.   

Hageavfall 

Bestill henting på 
tlf.: 35 94 25 00 eller  
epost: post@siljan.kommune.no  

innen dagen før henting! 

Datoer for henting denne høsten:  
September: 7., 14., 21. og 28. 



Hei igjen 
Nå dreier det så smått mot høst i den 
kjære bygda vår, ordfører må erkjen-
ne en stor forkjærlighet for høst-
månedene. Det er ikke mye som kan 
måle seg med en opplevelse i Siljan 
skogene en klar høstdag i frisk god 
Siljan luft, enten du bærer på Børsa, 
soppkurven, eller bærspannet.  

Ellers i bygda vår både i kommunal 
og privat regi er aktiviteten stor.  
Siljanhjort sitt nye slakteri tar form, 
på Hogstad i Opdalen er en nytt stort 
fjøsbygg snart ferdig, og i sentrum 
den nye Rema 1000 butikken som 
åpnet dørene 14 Juni.  

I kommunal regi er det greit å nevne 
sykehjemmet, den nye fløyen har 
vært litt i bruk allerede men det er i 
disse dager at den formelle delen fer-
digstilles. Det bygges leiligheter til 
våre nye landsmenn, på Bakkaneriset 
er nybygget godt i gang, og på gamle 
bussgarasjetomta står byggearbeidet i 
startgropa. I sentrum vil arbeidet med 
ny bussterminalen straks være i gang, 
her vil det også komme på plass hur-
tigladestasjon for el bil like ved.  

Like ved Loppedåpan barnehage 
vokser det frem et nytt litt annerledes 
bygg, den nye utebarnehagen Skog-
loppa, ordfører synes det er spenstig 
å tenke litt annerledes bruk av tre i 
skogbygda Siljan. Dere bør ta en tur 
for å se på nye Skogloppa barnehage. 
Det blir i dobbelt forstand spennende 
å følge utviklingen på utebareneha-
gen, både heltrebygget og hvordan 
barn og ansatte vil trives i nybygget. 
Ordfører har tidligere uttalt at vi må 
legge til rette for at det skal være 
godt å bo i hele bygda vår, gode  

mobil og bredbåndsforhold i hele  
bygda er da svært viktig.  

Sørbygda har fått størst fokus så langt, 
og gode dialoger, velforening, Telenor, 
Grunneier, og kommune ser nå ut til å 
bære frukter, jeg forventer at vi ser  
synlige bevis på satsingen i 2018.  

Til slutt, ikke glem den fine høstturen i 
skogen. Selv om multe sesongen er på 
hell i Siljan så står det godt med gul fin 
kantarell og venter på dere i Siljan sko-
gene, riktig god tur. 

Kjell A Sølverød 
ordfører 

Stortings- og  
sametingsvalg 2017 

Stortings- og sametingsvalget 2017 
gjennomføres mandag 11. sept 2017 
på Kommunehuset. Fra i år er det kun 
her man kan stemme! 

Du kan forhåndsstemme på Service-
kontoret til og med 8. sept. 2017   
Man-fred kl. 08:00 15:30  
Torsdag 31.aug.  kl. 08:00 – 19:00 
Onsdag 06.sep.   kl.  08:00 – 19:00 

Institusjoner: Forhåndsstemme-
givning på sykehjemmet er onsdag 
06.sep. kl. 11:00 – 12:30 

Ambulerende stemmegivning: 
Ambulerende forhåndsstemmegivning 
hjemme er onsdag 06.sep. 
Søknadsfrist er 05.sep. 





Gratis HPV-vaksine 

Alle kvinner født 1991 og senere får 
tilbud om gratis vaksine mot humant 
papillomavirus (HPV-vaksine) gjen-
nom et to-årig vaksinasjonsprogram.  

Vaksinen anbefales til unge kvinner 
for å forebygge livmorhalskreft og 
forstadier til livmorhalskreft forårsa-
ket av HPV-infeksjon. 

Tilbudet startet høsten 2016 for uvak-
sinerte kvinner født 1991 og senere. 
Tilbudet er midlertidig og varer i en 
toårsperiode fra høsten 2016. Vaksina-
sjonen består av tre vaksinedoser gitt i 
løpet av 6-12 måneder og må derfor 
startes opp innen utgangen av 2018. 

Infeksjon med humant papillomavirus 
(HPV) er svært vanlig blant personer 
som er seksuelt aktive. Kvinner som 
får en vedvarende HPV-infeksjon kan 
på sikt utvikle livmorhalskreft. Hvert 
år får om lag 300 kvinner i Norge liv-
morhalskreft og 65-100 dør av syk-
dommen. HPV-vaksine kan gi be-
skyttelse også hos de som har debutert 
seksuelt.   

Derfor anbefales HPV-vaksine til alle 
unge kvinner som ikke tidligere er 
vaksinert.  

For mer informasjon om vaksinering i 
Siljan kommune ta kontakt med: 

Ledende helsesøster  
Solveig Veslegard Vestby 
tlf.: 477 07 169 

Frist for idrettsfunksjo-
nell forhåndsgodkjenning 
av spillemiddelsøknader 
2018 
1. september 2017.  

Det er en forutsetning for å kunne sø-
ke om spillemidler at planene for an-
legget har fått en idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjennelse. Det vil si at 
kommunen eller departementet har 
gjennomgått de tekniske planene for 
anlegget og etter dette gitt sin utta-
lelse/godkjenning i et eget brev, samt 
at tegningene har fått et godkjennings-
stempel. Dette brevet, sammen med 
de stemplede tegningene, skal vedleg-
ges søknaden om spillemidler. Idretts-
funksjonell forhåndsgodkjenning skal 
være gitt før byggearbeidene startes. 

Søknader sendes til 
post@siljan.kommune.no. 

Tilskudd til oppgradering 
av lekeplassene i kommu-
nen. 
Siljan kommune har ansvar for tilsyn 
av lekeplassene og kontroll av lekeap-
parater på disse. Utskiftingen av leke-
apparatene er godt i gang, men det vil 
være behov for ytterligere tiltak. Der-
for oppfordrer vi velforeninger om å 
sende inn ønsker til oppgradering av 
lekeplasser som stimulerer til økt fy-
sisk aktivitet og egenorganisert lek.  

Velforeninger oppfordres til å søke 
innen 15. september 2017.  

Søknader sendes elektronisk på sil-
jan.kommune.no/skjema/
nærmiljøtilskudd eller-
post@siljan.kommune.no 



Temakveld - Kroppspress 

28. sept. Kommer professor Jorunn 
Sundgot Borgen til Siljan for å snak-
ke om temaet: 

«Kroppspress og dårlige spisevaner. 
Hvordan legge til rette for enklere 
hverdag for de unge i og utenfor  

idretten?» 

Mer informasjon i neste nummer, 
men sett av datoen allerede nå! 

Siljan lensmannskontor 

Det vil fra 21.8.17 ikke være  
bestemte åpningstider ved Siljan 
lensmannskontor. 

Fast lensmann Rolf Staulen vil mid-
lertidig, i en krevende periode, med  
reformarbeid for politiet, være avgitt 
til Grenland politistasjon  og straf-
fesaksarbeid/publikumsmottak i 6 
måneder. 

Henvendelse til Lensmann/
politikontakt i Siljan  vil være via 
sentralbordet til politiet  i Skien - 
tlf.: 02800. 

Det vil da være mulig  å gjøre avtaler 
eller gi info mm til  lensmann. 

Saker i Siljan vil bli fulgt opp av 
lensmann/politikontakt som vanlig. 
Det vil i perioden være tilsatt en 
midlertidig lensmann. Det vil bli av-
klart i nær fremtid hvem dette er og 
info om dette vil være tilgjengelig på 
lensmannskontorets dør og/eller 
hjemmeside til politiet/ og eller tlf.: 
02800. 

Informasjonsmøte om 
fosterhjem  

Onsdag 30. august kl. 18.00 – 20.00 
i Schweigaardsgate 11, Skien 

Dette er for deg som ønsker å vite 
mer om hva det vil si å være foster-
hjem. Møtet er helt uforpliktende.  

Dette får du vite mer om: 

En fosterforelder deltar og forteller 
om sine erfaringer 

 Informasjon om PRIDE-kurs for 
dere som vil bli fosterforeldre, med 
start 20. oktober  i Skien  

Hvorfor må barna flytte fra foreld-
rene sine? 

Hvem kan bli fosterforeldre? 

Hvordan blir du fosterforelder? 

Hvem må du samarbeide med? 

  Økonomi og rettigheter 

 Les mer på Bufetat sin hjemmeside. 

Siljan kulturskole! 

Det er mer enn dobling av antall sø-
kere til kulturskolen (!!) så nå er det 
bare noen få ledige plasser på  
tilbudene SFO-kor og Tradisjonelt 
Håndverk.  

Ta kontakt med kulturskolen for mer 
informasjon og veiledning . 
Tlf. 957 61 284 



Næringskveld 21. sept. 
Kl. 18:00 i kantina på Nicro A/S på 
Holtesletta 

 
Program for kvelden: 
- Velkommen v/ordfører Kjell Abra-
ham Sølverød  
- Presentasjon av bedriften  Blücher 
v/Daglig leder Svein Rune Eriksen  
- Næringspolitikk i Siljan, hva kan 
ordføreren bidra med v/ordfører Kjell 
Abraham Sølverød 
- Oppsummering, diskusjoner, veien 
videre   

Håper du setter av kvelden! 

Foreldreveiledning til 
ungdomsforeldre 

I Oktober starter helsesøster opp et 
tilbud til alle foreldre som har barn i 
alderen 10-16 år.  

Tilbudet er et ICDP foreldreveiled-
nings program som er over 6 ganger.  

Gjennom programmet kan du møte 
andre foreldre i grupper for å utveks-
le erfaringer om forholdet til barna.  

Målsettingen er at den enkelte mor 
eller far skal bli trygge foreldre, ved 
å bli bevisste på hva de gjør som er 
bra for barna. Du får ingen ferdig 
oppskrift, men hjelp til å finne egne 
løsninger for deg og ditt barn. 

Samtalene i foreldregruppene tar ut-
gangspunkt i dine og de andre delta-
kernes erfaringer fra hverdagen. 
Oppmerksomhet er rettet mot hvor-
dan foreldre oppfatter barna sine. 

Noen år er gått. Det er lenge siden 
du fikk barnetegninger fylt med far-
ger og ømhet av eldstemann. De hen-
givne klemmene kommer sjeldnere. 
Du opplever avvisning og mutthet. 
Tenåringen trekker seg unna og til-
bringer flere timer på rommet sitt. 
Om kvelden kommer han opp i stua, 
kanskje med et åpent og mildere ut-
trykk, han vil prate om terrortrusse-
len eller fireren på matteprøven. 
Kanskje blir samtalen avsluttet med 
en klem. 

Du vet hva dette handler om. Det er 
pubertet. Det svinger. Ungdomstiden 
har begynt. Du har hørt om ung-
domsfamilier hvor det har vært 
storm i kastene, og du kjenner ek-
sempler på at årene har blafret som 
en frisk pålandsvind. 

Kurset, som er gratis, skal være på 
helsestasjonen og varer fra klokken 
16.00-18.00 på følgende datoer: 

19. Okt., 26. Okt. 
2. Nov., 9. Nov., 16. Nov., 23. Nov., 
30. Nov. 
7. Desember. 

Ta kontakt med helsesøster Erika 
Kuraas Lindalen for mere informa-
sjon eller ønske om deltakelse. 

Telefon: 902 07 461  

Epost erikaku-
raas.lindalen@siljan.kommune.no  



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 29.aug.-26.sept.2017 

 
Sommerfest på biblioteket  
Mandag 4.september kl 18:00!!  

Vi får besøk av Erik Mogeno, vi trek-
ker heldige vinnere av Sommerles-
premier og moro for alle barn!!! 
 
UKIS 
1.-2. sept. - Hyttetur til Tveitan. Info og påmelding på UKIS-facebook 
22. sept. Kl. 19:30 - 23:00 - Klubbkveld 
23. sept. Kl. 12:00 - 16:00 - Paintball på Siljan alpinsenter.  
Påmelding via facebook. 
 

Siljan Røde Kors 
4. sept. Kl. 18:30 - Kvinnekafè hos Gamle Lens-
mann. Flere datoer: 16. okt. og 27. nov. 

5.sept kl 17:30 - Sy- og strikkegruppa starter på 
SFO Midtbygda skole. 
6.sept kl 12:45 - Leksehjelp på Midtbygda skole   
Uke 36 - Lyttevenn på Midtbygda skole starter 
26.sept - Førstehjelpskurs på Midtbygda skole for elevene. Mer informasjon fra 
skolen. 

Andre aktiviteter som er i gang; besøkstjenesten, flyktningeguidene og lekse-
hjelp på Voksenopplæringa. 

 

Nytt korps i Siljan 
28. aug. kl. 18:00-20:00 - var første  
øvelse  på Midtbygda skole. Barn fra 4. 
klasse og oppover er velkommen! Fast 
øvelsesdag blir hver mandag kl. 18:00-
20:00. Ta kontakt hvis du har lyst å prøve 
deg! Hilsen Øydis Strandgård (tlf.: 907 56 203) og  
Mette Holte Vinkenes (tlf.: 977 44 149) 



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 29.aug-26.sept. 2017 

 
Siljan Turlag - 5 år! 
03. sept. Kl. 11:00 - «Kom deg ut-dagen» til Movann. 
Siljan Turlag feirer 5-års jubileum! Kom og bli med oss på 
feiringen! Parkering ved Sandbrekkene, eller bommen.  
Bevegelseshemmede kan kjøre inn kl. 11:00-11:30. 

17. sept. Kl. 09:00 - Tur til Narefjell. Oppmøte ved Spar Siljan for felleskjøring. 
Mer info om Siljan Turlag på telemark.dnt.no/lokallag, og på facebook! 

 
Barnas Turlag i Siljan 
15.-16. sept. Kl. 17:00 - Overnattingstur under åpen himmel. Bli 
med å sove under et grantre eller en presenning på Mælakollen. 
Oppmøte kl. 17:00 på parkeringa ved Mælakollen. 
Mer info om Barnas Turlag i Siljan finner du på telemark.dnt.no/barnasTurlagSiljan 
og på facebook. 

 

Siljan Sanitetsforening 
12. sept. Kl. 18:30 - Møte på kantina på sykehjemmet 

 

Seniorgruppa Siljan IL og Siljan Historielag denne høsten 
05. sept. kl. 12:00 - Møte på Båthuset 
03. okt. kl. 12:00 - Møte i Hallen 
07. nov. kl. 12:00 - Møte på Båthuset 
05. des. kl. 19:00 - Julemiddag i Hallen 
 

Siljan Pensjonistforening 
06. sept. Kl. 17:00 - Møte i kantina på sykehjemmet. Underholdning med  
Lardølingene. Servering og loddsalg - ta gjerne med en gevinst. 

 
Fredagskafeen 
15. sept. Kl. 10:30 - Konsert kl. 11:00 med Hilde Nor land Gundersen, Er ik 
Damberg og Espen Gjelstad Gundersen.  
22. sept. Kl. 10:30 - Sosialt samvær 
29. sept. Kl. 10:30 - Seniorshop i hele kafeens åpningstid. 
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