
Kommunenytt 
Nr. 9 – desember 2020 - 33. årgang 

Kommunestyremøte 
15. desember 2020 kl. 17:30 
Referatsaker: 

 Protokoller fra utvalgsmøter  

Orienteringssaker: 

 Plan for HMS 2020 

Delegerte saker: 

 Midler til lokalt næringsfond 

Saker til behandling: 

 Budsjettjustering investeringsbudsjett 
2020 

 Budsjett 2021 

 Bruk av tilskudd til rehabilitering og 
vedlikehold 

 Tilskudd til Siljan nærmiljøsenter 

 Plan for Sosial boligpolitikk 2020 

 Plan for Selvmordsforebygging 2020 

 Inngåelse av Helsefellesskap mellom 
Grenlandskommunene 

 Plan for Beredskap 2021 

 ROS 2021-24 

 Salg av Opdalen barnehage 

 Tilbud av % plasser i barnehagene i  
Siljan 

 Lokal forskrift om saksbehandlingstid 
ved oppmålingsforretninger 

 Inntreden av nye eiere i VETAKS og 
endringer i selskapsavtale fra 1.1.21 

 

God jul 
En annerledes førjulstid, og en annerledes 
julefeiring blir det for de aller fleste i år. 
Det blir enda viktigere at vi ser hverandre 
på en helt spesiell måte og at vi viser oss 
fra vår beste side.  

Husk at vi alle har vår egen måte å  
håndtere pandemien på, så spesielt i denne 
juletiden kan vi være ekstra oppmerksom 
på hverandre, og vise at vi bryr oss om 
hverandre! 

De beste ønsker til alle i Siljan om så GOD 
JUL som mulig - kanskje den beste? 

Kommunestyremøtet holdes på den digitale 
plattformen Zoom. Kontakt servicekontoret 
for lenke til møtet, tlf. 35942500 eller 
post@siljan.kommune.no 

 

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



Hei igjen 
Denne gang velger jeg å gå rett på. 
Jeg tenker Corona, og jeg vil skryte 
av hvor bra det har gått i Siljan. Fire 
smittetilfeller i skrivende stund, og 
vel 600 personer testa i Siljan bøgda, 
det er svært gode tall. Det er likevel 
farlig å bli for trygge på oss selv, men 
det har vært særdeles mye gode fore-
byggende holdninger blant dere, og 
det må dere fortsette med. Snart kom-
mer jula, slektninger skal hjem, og da 
blir det viktig å opprettholde smitte-
vern beredskapen i hjemmet. Smitte-
vern ble også avgjørende for hvem 
som ble tildelt næringsprisen fra  
Siljan kommune for 2020. Vinner ble 
Thor Fredrik Borgersen på Rema 
1000, og den som fremma kandidaten 
fokuserte på gode smitteverns tiltak i 
butikken. Overrekkelsen fant sted  
under den digitale julegrantenningen. 

Frivilligheten. Den digitale julegran-
tenningen var også arena for utdeling 
av kulturprisen. For 2020 ble prisen 
delt mellom Speideren, og skolemu-
sikken. To svært verdige vinnere, 
speidergruppen i Siljan har vært 
svært stor over mange år, og i mangel 
på husrom har foreningen flyttet spei-
deren inn i gamle Opdalen bedehus. 
De har ikke sittet stille i det nye  
huset, med øyeblikkelig virkning fikk 
det gamle bedehuset nytt tak, og det 
stopper visst ikke der. Speideren er 
derfor en veldig verdig vinner av kul-
turprisen.  

Skolemusikken i Siljan, eller korpset, 
er også en veldig verdig vinner av 
kulturprisen 2020. Det er bare helt 
fantastisk at vi har oppe å gå eget 
korps i Siljan bøgda igjen.  

Ordfører er overbevist om at vi  
kommer stadig nærmere den 17. mai 
der Skolemusikken er basiskorpset i 
17. maitoget i Siljan bøgda.  

Igjen Gratulerer så mye til dere  
verdige prisvinnere! 

Til slutt vil jeg ønske dere alle en 
riktig god, og  
fredfull jul. 

Kjell A. Sølverød 
ordfører 

 

Fyrverkeri 
Fra 20.desember blir det forbud mot 
bruk av fyrverkeri i Opdalen og et 
område i Siljan sentrum.  
Det er av hensyn til dyrevelferd 
kommunestyret vedtok dette i  
novembermøtet sitt. 

Se på kartet for detaljer, og les mer 
på siljan.kommune.no 



 

Råd for julefeiringen 2020! 
Dette er rådene og tiltakene til befolkningen for årets julefeiring som regjeringen har lagt 
fram: 

 Du må begrense antall mennesker du omgås, og ikke minst i førjulstiden. 
 Inntil 5 gjester, denne anbefalingen opprettholdes til over nyttår. 
 På to av dagene åpner myndighetene for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10  

gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av 
perioden. 

 Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. 
Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene  
kommer fram. 

 Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du  
inviterer 10 gjester, må du invitere færre. 

 Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i  
risikogruppen. 

 

Koronatelefonen i Siljan 
Koronatelefon: 35 94 25 50 
Åpent mandag til fredag  
kl. 08:30-11:30 og kl. 13:00-14:30. 

Julaften og nyttårsaften stengt 

Det blir mulighet for testing, mandag, tirsdag og onsdag uke 52 og 53.  

Kulturprisen 2020 
Årets kulturpris gikk til Skolemusikken i 
Siljan og Siljan MSK Speidergruppe, og 
ble delt ut i forbindelse med årets digitale 
julegrantenning. 

Prisen deles ut «som en inspirasjon og sti-
mulans for personer som gjør en stor inn-
sats for kulturlivet i kommunen» - Utvalg 
for samfunn valgte å dele prisen på to i år, 
kr. 5.000,- til 
hver gruppe. 

 

Næringsprisen 2020 
Årets næringspris har gått til Rema1000 v/
Thor Fredrik  
Borgersen, og ble delt ut i forbindelse med 
årets digitale julegrantenning. 

Formannskapets begrunnelse for utdeling-
en på kr. 10.000,-, som ligger i forslaget 
som kom inn, peker på hvordan 
Rema1000 har håndtert  
Koronasituasjonen, økt ansettelse og om-
setning på butikken. 

De ansatte har gjort en flott innsats for å 
beskytte kundene fra Covid
-19-smitte, og de har pakket 
og kjørt ut varer til syke, 
eller de som er redde for 
smitte. 
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