
Kommunenytt 
Nr. 1– januar 2020 - 33. årgang 

 

Kommunestyremøte 
 

28. januar 2020 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  
 

Orienteringssaker 

Orientering om Vest i Grenland IKS 
januar 2020 
 

Saker til behandling: 

Likemanssprosjektet i Grenland  
ordinær driftsfase 2020 

Overføring av kommunestyre-
møtene på internett 

Reglement for  
informasjonssikkerhet 2020 

Inngjerding av industritomter 

Samarbeidsprosjekt i Grenland om 
Portal for miljø og helse 

Opprettelse av Prosjekt om  
utvikling og attraktivitet 

 
Møtet er åpent for publikum. 

Sakspapirene er tilgjengelig på sil-
jan.kommune.no 5 dager før møtet. 

 

 
 
 

 

 Egen Farte-app!  
Nå kan du kjøpe periode-
billetter 30-dager og  
enkeltbilletter på  
Farte-appen.  

 Det koster fremdeles bare 
kr. 300,- for barn/ungdom 
og kr. 400,- for voksen! 

 
 5 millioner bussreiser!

I romjulen 2019 passerte 
Grenland for første gang 5 
millioner bussreiser på et 
år!  

 Ta bussen - du gjør noe 
godt for miljøet, og du  
bidrar til å opprettholde et 
godt busstilbud i Siljan  



Hei igjen, og 
godt  

nytt år  
Mandag 6. januar, litt 

over kl. 8:00, ble det en spesiell  

situasjon for bygda vår.  

Både mobildekning og bredbånd 

ble borte. Det kan med en gang  

virke uvesentlig, men jeg tenker at 

mobil og bredband er den viktigste 

måten å kommunisere på til daglig. 

Det er lett å føle seg isolert i situa-

sjonen som oppsto - regner med at 

dere også kjente på den følelsen.  

Melding ble sendt til Telenor om 

feilen, krisestab ble satt, og første 

møte var kl. 12:00. Det var dess-

verre lite informasjon å få ut av  

Telenor, og slik gikk det ut over  

ettermiddagen. Det var veldig godt 

å høre at hjemmesykepleien  

besøkte alle med trygghetsalarm.  

Servicekontoret var flytta ut av 

bygda allerede tidlig på dagen og 

de ble hyppig oppringt av de som 

var utabygds, i tillegg til at de  

jobbet med å varslet mediene - det 

ble jobba særdeles godt fra  

kommunens ansatte og ledelse.  

I siste møte i krisestab kl. 16:00, var 

signalet fra Telenor at sannsynlig-

heten var stor for at nett og mobil  

ikke var intakt før tirsdag morgen. 

Det ble satt beredskap for natten med 

samling på legesenteret, og med lege 

på hjemme vakt, ambulanse var  

stasjonert ved sykehjemmet, service-

kontoret bemannet gjennom natten, 

og politi var tett på. Nødtelefoner og 

satelittelefoner var i bruk. Når jeg 

kjørte hjem til Opdalen den kvelden 

rundt kl. 17:00, så kjente jeg en  

stolhetsfølelse. Jeg tenkte at nå har de  

ansatte og ledelsen iverksatt en så god 

beredskap overfor vår innbyggere 

som overhodet mulig.  

Heldigvis fikk vi telefon og bredband 

tilbake utpå kvelden. Jeg har likevel 

lyst til å ta fram Kommuneplanens 

nye samfunnsdel med en intensjon for 

bygda vår som sier kommunen skal 

være  

Trygg – Levende - Inkluderende. 

Kjære innbyggere, den lille  

kommunen vår besto med glans! Det 

er en god erfaring å ta med oss. 

Kjell A Sølverød 

ordfører 



Barnehageopptak  
2020-2021 
Frist for å søke plass i barnehage fra 
1.august 2020 er 1. mars 2020.     

Søke eller endre plass gjøres i Barne-
hage og SFO portalen., lenke dit via 
kommunens hjemmeside. 

Alle familier med barn i førskolealder 
fra 1-5 år med bosted Siljan kan søke 
barnehageplass.  

Siljan kommune har ett samlet hoved-
opptak i året  Det er løpende opptak til 
ledige plasser ellers i året  

Kommune har to kommunale  
barnehager: Loppedåpan barnehage og 
Sagaenga/Opdalen barnehage. 

Loppedåpan har en egen frilufts-
avdeling, Skogloppa. Den ligger under 
Loppedåpan, men man må søke plass 
her på søknadsskjema. Skogloppa er 
en avdeling som passer for barn fra 3-
4 års alderen.  Mer informasjon om 
Loppedåpan finnes på kommunes 
hjemmeside. 

Ny barnehage 

Arbeidet med ny barnehage er i gang -   
Sagaenga barnehage i Sentrumsveien 
31. Denne åpner i oktober/november 

2020. Opdalen barnehage blir flyttet 
hit.  

 Nye barn som søker Sagaenga fra 
1.august må regne med oppstart i  
Opdalen og være der frem til flytting i 
løpet av høsten. 

Barn som allerede går i Opdalen, MÅ 
søke om endring av plass til Sagaenga 
fra 1.august, selv om overflyttingen 
skjer senere på høsten.  Samtlige barn 
som går i Opdalen får plass i ny barne-
hage.  

Tilbud om plass 

Tilbud om plass sendes ut elektronisk 
innen 15.mars. Deretter har man en 
ukes svarfrist på om man takker ja  
eller nei til plassen.   

Mer informasjon om barnehageopptak, 
barnehagene og foreldrebetaling  
finnes på kommunens hjemmeside. 
siljan.kommune.no 

 

Nye Sagaenga barnehage 



Siljan legekontor 
informerer 
 

Siljan legekontor har gått over på 

en annen digital plattform.  

Nå finner du legekontoret på  

Helsenorge.no.  

Her kan du gå inn og bestille time, 

resept og e-konsultasjon med  

legekontoret.  

 

Barnehagen er ikke  
luftegård for hunder! 

 

Skogloppa har i den siste tiden 

vært belastet med at hundeiere  

bruker uteområdet som luftegård.  

Vi plukker opp møkk hver uke!! 

Oppfordringen er herved gitt -  

IKKE bruk barnehagens uteområde 

til å lufte hunden! 

 

Politiske møter  
våren 2020 
 

Utvalg     Møtedato 

Utvalg for Helse   16.01.20 

Utvalg for Oppvekst  16.01.20 

Utvalg for Samfunn  16.01.20 

Kommunestyre   28.01.20 

Formannskapet   10.03.20 

Utvalg for Helse   12.03.20 

Utvalg for Oppvekst  12.03.20 

Utvalg for Samfunn  12.03.20 

Kommunestyre   24.03.20 

Formannskapet   21.04.20 

Utvalg for Helse   23.04.20 

Utvalg for Oppvekst  23.04.20 

Utvalg for Samfunn  23.04.20 

Kommunestyre   05.05.20 

Utvalg for Helse   28.05.20 

Utvalg for Oppvekst  28.05.20 

Utvalg for Samfunn  28.05.20 

Formannskapet   02.06.20 

Kommunestyre   16.06.20 

Møtene er åpne for publikum. 

Sakspapirene er tilgjengelig på  
siljan.kommune.no 5 dager før mø-
tet. 



Samfunnsjef –  

ny stilling i kommunen 

Kommunen lyser ut stilling som  

Samfunnsjef, med søknadsfrist 19.jan. 

Stillingen opprettes nå fordi nå-

værende Teknisk sjef Kjell G.  

Borgeraas vil i en periode før han går 

av med pensjon ha et spesielt ansvar 

for vann- og avløpsanleggene i  

kommunen, og tilsyn på mindre  

avløpsrenseanlegg.  

Han skal lage en hovedplan for vann- 

og avløpsanlegget, og i tillegg vil han 

også ha ansvar for oppfølging av  

utbyggingen av bredbånd i Siljan. 

Borgeraas vil i denne perioden kun 

konsentrere seg om disse oppgavene, 

så på denne måten får kommunen  

glede av den kompetansen Kjell G. 

Borgeraas har på disse feltene. 

 

For å løse de andre oppgavene, søker 

kommunen nå å finne en person som 

har kompetanse innen samfunns– og 

arealplanlegging. En person som er 

samfunnsengasjert og vil bidra til å  

videreutvikle lokalsamfunnet i  

Siljan. En leder som  - er tydelig - har 

gode samarbeids- og kommunika-

sjonsferdigheter - ser sammenheng i 

tjenestene - er utviklingsorientert og 

evner å gjennomføre nødvendige  

omstillinger. 

Samfunnsjef vil inngå i rådmannens 

ledergruppe. 

Samfunnsjefen vil ha det overordnede 

faglige og økonomiske ansvaret 

for Samfunnsavdelingen som organi-

serer - plan- og byggesaksbehandling - 

kart og oppmåling - kommunalteknis-

ke tjenester- eiendomsforvaltning - 

samferdsel og IKT. Kultur, bibliotek, 

miljø, folkehelse og frivillighet ligger 

også til samfunnsavdelingen.   



Kulturskoleshow med hiphop-
dans og musikkinnslag 
11.desember hadde Siljan kulturskole en flott 
konsert på Midtbygda skole.  

Det ble fullt hus og  
stormende jubel med bl.a. rockeband, jule-
sanger, hiphop-dans og klassiske innslag.  
 

Gratis tilbud til elevene 
på Siljan u-skole 

 

Bli med til Kongsberg skisenter 
Tirsdag 18. februar 2020. 

Avreise fra ungdomsskolen presis 
kl. 08.00. Møt opp i god tid! 

Bussen går fra Kongsberg skisenter 
kl. 16.00. Tilbake på skolen ca. 
17.15. 

Ta med niste, noe varmt å drikke 
og ikke minst godt humør! 

Ekstra sokker, hansker/votter er å 
anbefale. 

Det er HJELM- PÅBUD! 

Om dere ikke har eget utstyr eller 
mulighet til å låne, ta kontakt med 
meg, Anette Sagmo på tlf. 
98664822 så ordner vi det. 

Skriftlig påmelding leveres innen 
mandag 10. Februar 2020 til  
Anette sagmo  - epost:  
anette.sagmo@siljan.kommune.no 

Vi ser frem til at akkurat DU blir 
med oss på tur!!! 

 

Vinterferieaktivitet på  
biblioteket 

 

Utekino i hagen på biblioteket 

Mandag 17. februar kl. 17:30 -  
Det blir familiefilm på lerretet, som 
passer perfekt i vinterlandskapet! Kle 
deg godt! Biblioteket byr på gratis  
kakao og popkorn i vintermørket! Ta 
med sitteunderlag, for her blir det 
skikkelig vintervillmark, rett på bak-
ken! Kle dere godt! Filmstart kl. 
18:00 

 

 

Barneaktiviteter på biblioteket 

Tirsdag 18. februar 
kl. 12-14 - Strawbee 
verksted - sugerør 
som bygges sammen 
til konstruksjoner! 

Torsdag 20. februar  
kl. 12-14 -  
HAMA-perler (Obs - 
de  voksne plasseres 
på strykestasjon :-)! 



Frivillige på fredagskafeen 
Vi har alltid plass til flere frivillige på fredagskafeen. Arbeidet består i å smøre 
mat, steke vafler, koke kaffe, ekspedere i kafeen, rydde etter kafeen. Vi kan  
tilby goder som sosialt samvær, hyggelige «kollegaer», fleksibilitet, og gratis 
kaffe og mat på vaktdagen.  
Ta kontakt med Jeanett Aas Andersen - telefon 47 27 11 66! 

UKIS - ungdomsklubb 
Datoene denne våren: 
24.januar - 7. februar - 28. februar - 13. mars 

Siljan Sanitetsforening 
14.jan. kl. 18:30 - Møte i kantina på sykehjemmet 
11.feb. kl. 18:30 - Årsmøte i kantina på sykehjemmet 
10.mars kl. 18:30 - Møte i kantina på sykehjemmet 

 
Siljan Nærmiljøsenter 
04.feb. kl. 18:00 - «Varme møter» - Pål Haugerød fra 
Gulset og Alejandro Giraldo Magnussen fra siljan 
forteller sine historier 
27.feb. kl. 16-19 - Ruben Smith forteller og viser bilder om hekking og  
ringmerking av fugl i Siljan. Enkel servering fra kl. 16:00, foredrag kl. 17:30. 

Hva skjer i Siljan? 



Hva skjer i Siljan? 
 
Siljan Turlag 
02. feb. kl. 12.00 - Kom deg ut dagen. Ski og lek på 
skiarenaen i lysløypa. Kan bli flyttet pga snømang-
el. Se Facebook eller hjemmesiden til DNT Tele-
mark. 

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

Barnas Turlag i Siljan 
29. feb. kl. 16.00 – Vinterovernatting under 
åpen himmel. Oppmøte Grorud. 

1. mars kl. 11:00 - Hundekjøring på Grorud. Lokalt arrangement. I tillegg er 
det bål, aking og ski. Påmelding innen 28.02.19 - Gratis for medl., kr. 50,- 
for ikke medlemmer. 

8. mars kl. 11.00 - Isfiske på Øverbøtjønna. Samarbeid med Siljan JFF. 

 
 

Siljan Røde Kors 
Alle som har lyst inviteres til  
«Sy-strikke-hekletreff», på Røde Kors huset, 
første tirsdag i hver måned, fra kl. 18.00 – 20.30. 
Datoene framover er: 4. februar, 3. mars, 7. april, 5.mai, 2. juni. 

Du er hjertelig velkommen til «Språkkafe», på Røde Kors huset Siljan, hver 
tredje mandag i måneden, fra kl. 18.00 – 20.00. Neste språkkafe er mandag 
17. februar.  Datoer for «Språkkafe» framover er: 17. februar, 16. mars, 20. 
april, 18. mai, 15. juni. 

Årsmøte Siljan Røde Kors, 26. februar 2020, Røde Kors huset Siljan.  
 

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag 
04.feb. kl. 12:00 - Møte i Båthuset. Det blir besøk av Tor Bjørvik. som vil  
vise bilder og fortelle om Hvalfangst i Vestfold og Siljan. 
Det blir servering av kaffe og kake. 
Kontaktperson: Ole Kr. Gurholt 41625711 
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