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Kommunestyremøte 
 

3. oktober 2017 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Orienteringssak: 

Dialog FV32 Holtesletta/Torsholt -  
besøk av Bypakka og Statens Vegvesen 

Saker til behandling: 

 Plan for barnefattigdom 2017-2020 

 Endring av vedtekter for kommunale 
barnehager 

 Tilstandsrapport for grunnskolen sko-
leåret 2016-20 

 Tertialrapport 2. tertial 2017 

 Reglement for delegering nytt pkt. 
12.6 - ekteskapsloven 

 Salg av eiendommen Austad barneha-
ge 

 Sluttrapport for prosjektet Siljan inn i 
framtida 

 Realisering av ordførerkjede 

 Prosjektmandat for felles interkommu-
nal legevakt i Grenland 

 Utvidelse av vertskommunesamarbeid 
om Tolketjenesten i Grenland 

 Hovedplan for renovasjonstjenester i 
Grenlandskommunene 2018-2030 

Kommunestyret 

 Bypakka - Revisjon av Handlings-
program 2015-18, høst 2017 

 Fordeling av resterende belønnings-
midler 2017-2020 

 Kommunalt planprogram 2017 

Møtet er åpent for publikum. 
Sakspapirene tilgjengelig 
ww.siljan.kommune.no 5 dager før. 

Styrke og balansetrening  
Trening for hjemmeboende menn og 
damer som ønsker å holde seg i form. 
Møt opp i samfunnssalen på kommu-
nehuset på mandager kl. 10:00-11:00. 
Instruktør er fysio Cathrine Onsøien. 
Egenandel: kr 500,- 
Påmelding eller spørsmål rettes til  
sjeffysioterapeut Kristin Runge  
Sørensen  - mobil: 917 95 168 eller 
epost: krs@siljan.kommune.no 

FV32 Holtesletta/Torsholt 
Hvilke tiltak gir gode forhold for  
beboere, myke trafikanter og  bilister 
på strekningen, sett i et kost nytte  
perspektiv? 

I orienteringssaken i kommunestyre-
møtet 3.okt. kommer prosjektleder i 
Bypakka Olav Risholt, og Eivind  
Gurholt fra Statens vegvesen for å gi 
innspill til en konsekvensanalyse. 



Hei 
Denne gangen handler ordførers  
spalte om Lensmann, buss, og mini 
Dyrsku. 

Buss. Er det noe som har vær t  
etterspurt mange ganger, så er det 
helgerute P7 til og fra Siljan. Jeg har 
da den gledelige nyhet at Nettbuss P7 
fra nyttår innfører Lørdagsruter til 
Siljan. Mer informasjon om tilbu-
det vil komme utover høsten. 

Lensmann. Jeg regner med at de 
fleste er kjent med at Siljan lensmann 
Rolf Staulen nå er i et halvt års per-
misjon, der han skal drive med annet 
Politiarbeid i Grenland. I hans fravær 
har vi fått en trivelig kar Frode 
Thorsås som er lensmann i Siljan 
med kontortid som hele tiden formid-
les på Siljan kommune sine nettsider. 
Mange lurer sikkert på hva det videre 
blir til med lensmannskontoret i Sil-
jan etter den såkalte nærpolitirefor-
men. Politimester i Sørøst politi-
distrikt Christine Fossen, Politileder-
ne i Grenland, og Siljan lensmann, 
var på møte i Siljan 20 Januar. Alle 
var enige om Siljan modellen slik 
den fungerer i dag skal videreføres.  

Mini Dyrsku. Torsdag 7 September 
fikk jeg den ære å åpne mini dyrsku 
på Siljan sykehjem. Dette flotte  
arrangementet viser at Siljan kan og 
Siljan vil. Her var det sykehjemmet 
sine egne som gikk i front, og fikk 
med seg nærmest hele den store fri-
villigheten i bygda, og antall besø-
kende på arrangementet var etter min 
vurdering svært bra.  

Å legge et slikt arrangement til  
Sykehjemmet gir glede, og hygge til 
mennesker i alle aldre. Det er et sterkt 
ønske fra ordfører at mini dyrsku blir et 
årlig arrangement. 

Kjell A Sølverød 
ordfører  

Temakveld 
"Kroppspress og dårlige spisevaner - 

Hvordan legge til rette for enklere 
hverdag for de unge i og utenfor  

idretten?" 

Velkommen til temasamling med  
professor Jorunn Sundgot Borgen ved  
Seksjon for Idretts-medisinske fag ved  
Norges Idrettshøyskole. 

28.sept. Kl. 18:00-20:30 
I samfunnssalen på kommunehuset 

Temasamlingen er et samarbeid mel-
lom Siljan sanitetsforening, FAU, Sil-
jan Idrettslag og folkehelsekoordina-
tor/helsesøster. 

Hva skjer i Siljan? 
 

Siljan bydekvinnelag/
Menighetsrådet  
30.sept./1. okt - på menighetshuset i  
Høisethbakkane.  

Menighetshuset i Høiseth-
bakkane 
18.okt. kl.16:30 - Middag  
04.okt. kl 11:00 - Formiddagsmat 
24.okt. kl. 19:00 - Samtalekveld 
Alle velkommen!! 



Bli med som bøssebærer! 
 

For at alle husstander i Siljan 
skal få besøk av bøssebærer er vi 
avhengig av at flere melder seg 
som bøssebærere!! 
Meld deg på her: blimed.no, send  
e-post til post@siljan.kommune.no  
eller ring servicekontoret på tlf. 
35942500 

Notodden – Verdensarv 
11. august reiste vi til Notodden med 
Siljan Røde Kors.  

Røde Kors inviterte innbyggerne i Sil-
jan for å vise oss et verdensarv sted i 
Norge. Vi samlet oss ved siden av Sil-
jan bibliotek, bussen kjørte kl 9 og tu-
ren tok ca. en og en halv time. Grun-
nen til denne turen var for å bli kjent 
med verdensarv byen Notodden. Da vi 
ankom Notodden ventet to personer på 
oss, og de forklarte historien om mu-
seet.  

Vi spiste lunsj på Røde Kors huset på 
Notodden. Det var hyggelig at Røde 
Kors på Notodden inviterte oss til 
lunsj.  

Vi ble delt i to grupper og fikk omvis-
ning av en guide på museet. I første 

etasje var det mange bilder fra Notod-
dens historie og hvordan det ble til en 
by. Vi fikk se hvordan Sam Eide hentet 
penger fra Sverige for å starte det 
største firmaet i Europa, Hydro.  De 
produserte gjødsel. Denne fabrikken 
var den første til å selge gjødsel til hele 
verden, derfor ble det en verdensarv 
by. 

Etterpå reiste vi til den største stavkir-
ken i Norge, Heddal stavkirke, og vi 
fikk omvisning der. 

Vi er veldig takknemlig til Røde Kors 
Siljan for en fantastisk tur. Vi synes det 
var en veldig interessant tur og vi rei-
ser gjerne tilbake! 

Med vennlig hilsen på 
vegne av alle flykt-
ningene i Siljan. 

 

Voksenopplæringen — Håp og solidaritet 

TV-aksjonen NRK 2017 
går til UNICEFs arbeid for å gi  
utdanning til barn rammet av krig og 
konflikt.  

I år går TV-aksjonen av stabelen  
søndag 22. oktober. 

 



Hva skjer i Siljan? 
I perioden 26.sept-31.okt. 2017 

UKIS 
06.okt kl. 19:30 - Klubbkveld på menighetshuset 
20. okt. kl. 19:30 - Klubbkveld på menighetshuset 
Siljan Turlag 
04.okt kl. 18:00 - Måneskinnstur til Blåfjell fra Kleven.  
Oppmøte ved Spar Siljan for felles kjøring. 

Barnas Turlag 
05. okt. kl. 18:00 - Kveldstur til Sponsletta. Ha med mat og drikke og ta kveldsmaten 
rundt bålet. Oppmøte ved parkering ved Midtbygda skole 
Mer informasjon fra Turlagene i Siljan finner du på telemark.dnt.no under «Barnas 
Turlag Siljan» og Siljan Turlag Facebook side. 

Siljan Røde Kors 
03.okt. kl. 17:30 - Sy– og strikkekveld på Midtbygda skole. 
16.okt. kl. 18:30 - Kvinnekafè hos Gamle Lensmann 
19.okt. deltar Røde Kors på høstfest på sykehjemmet. 
Dugnad på brakkene pågår - vil du være med, kontakt Åge tlf. 91885057 eller John 
97094544. 

Siljan Pensjonistforening 
05.okt. kl. 14:00 - Den internasjonale Eldredagen markeres. Det blir servert middag, 
kake og kaffe. Besøk av leder i Telemark Pensjonistforbund Eva Lise Rosenvold.  
Underholdning og loddsalg (ta gjerne med gevinst). ALLE velkommen. 

Siljan bydekvinnelag  
20.okt. kl. 19:00 - Damenes aften på Gamle Lensmann m/vinsmaking og ost. Kr. 200,- 
pr.stk. Salg av vin og suppe. ALLE damer hjertelig velkommen!! Påmelding til  
Karoline Tveitan innen 13. okt. Tlf. 99388894. 

Historielaget 
30.sept kl. 13:00 - Besøk til stokke-båten i Brekkeparken. Oppmøte ved adm.bygget.  
05.okt. kl.18:30 - Temakveld på Båthuset. Åpent for alle. Inngang kr. 50,-. 

Seniorgruppa i Siljan Idrettslag og Siljan Historielag 
03. okt. kl. 12:00 - Møtet flyttet til Båthuset fordi vi får besøk av  
redaktør Ove Mellingen fra TA. Alle er hjertelig velkommen. Kaffe og kaker 

Fredagskafeen i kafeen på Siljan sykehjem åpen kl. 10:30-13:00 hver gang  
29.sept. - Seniorshop i kafeens åpningstid 
13.okt. - Sosialt samvær 
20.okt. - KONSERT Pors Duo (Diana og Illian Kostov) kl. 11:00 
27.okt. - Rubens tur - Ruben Smith og Sindre Klakegg Bruflot besøker 

Siljan Sanitetsforening 
10.okt. kl. 18:03 - Oktobermøte med fokus på kreft. Alle penger går inn til Sanitetens 
kreftfonn. Besøk av Eureka kiropraktikk.  
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