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Kommunestyremøte 
 

18. juni 2019 kl. 17:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Saker til orientering: 

 Ufrivillig deltid 

 Oppdatering om FV32 

Saker til behandling: 

 Høring om Nasjonal ramme for 
vindkraft 

 Økonomiplan 2020-2023 

 Endring i organisering og eier-
skap samt gjennomføring av  
kapitalforhøyelse i Grenland og 
Vestfold Biogass AS (Greve  
Biogass) 

 Etablering av bestillerselskapet 
Greve Bestiller AS 

 Årsmelding 2018 for Grenlands-
samarbeidet 

 Handlingsplan 2019 for  
Grenlandssamarbeidet 

 Spesialenhet ved Midtbygda  
skole 

Kommunestyremøtet er åpent for 
publikum. Sakspapirene er  
tilgjengelig på siljan.kommune.no  
5 dager før.  

Økonomiplan 2020-2023 
Rådmannens forslag og formannskapets 
innstilling til økonomiplan er lagt ut til 
offentlig ettersyn på servicekontoret og 
på siljan.kommune.no. 

Kulturskolen 2019-2020 
Velkommen til et nytt kreativt 
år ved Siljan kulturskole! 

Nye tilbud i år er HIPHOP 
dans, Låtskriving og  
Notekurs. 

De andre fagtilbudene er: Vokal, Piano, 
Keyboard, Trommer, Bassgitar, Fløyte, 
Sax, Klarinett, El. gitar, Klassisk gitar, 
Gitar-Metal/Rock, UKM-arrangør,  
Tradisjonelt håndverk og Band. 

Så totalt er det flere tilbud enn noen 
gang på kulturskolen i Siljan! 

Les mer om tilbudene og søk om plass 
på siljan.kommune.no! 

Søknadsfrist 1. juli 2019 

Sommertid på  
servicekontoret 
Juli måned: kl. 09:00-14:00. 

Det er mulig å gjøre avtale med  
saksbehandler mellom kl. 08:00-15:30 

GOD SOMMER! 



Hei igjen 
Så frodig og flott det er om dagen, 
det er heldigvis ikke noe som tyder 
på gjentakelse av fjorårets tørkesom-
mer så langt. 

17 Mai 
Ordfører opplevde årets feiring av 
nasjonaldagen her i Siljanbygda som 
svært vellykket. Jeg følte at alt var 
med oss denne flotte dagen. 17. mai 
toget var lengre enn på mange år, og 
vi hadde to flotte korps i toget.  
Arrangementene på skoleplassen, 
først med ungdomsskolerektor sin 
flotte og inkluderende tale, etterfulgt 
av flotte ungdommer som underholdt 
og imponerte til de grader. Her kan vi 
snakke om talenter for fremtiden, 
godt jobba! 

Mange tusen takk til 17. mai-
komiteen for flott gjennomføring 
av nasjonaldagen i Siljanbygda! 

FV 32 utenom Holtesletta 
Jeg antar at flere av dere leser i  
fylkesavisene, om forberedelsene til 
Byvekstforhandlinger som fikk en 
brå stopp i Skien kommune. Så er det 
vel naturlig å tenke, er ny FV 32 
utenom Holtesletta i fare nå?  
Ordfører kan berolige med at den nye 
veitraseen ikke er i fare. Ny FV 32 
utenom Holtesletta ligger forankra i 
grunnlagsdokumentet, og er i tillegg 
inne i ATP Grenland gjeldende fra 
2022.   

Det er allerede i gang nye sonde-
ringer mellom de fire kommunene og 
fylkeskommunen slik at vi etter all 
sannsynlighet er i posisjon til  
Byveksforhandlinger i løpet av  
høsten.    

 

Det vil bety at ny FV 32  
utenom Holtesletta er i trygge hender. 

Da vil jeg ønske dere alle en 
riktig god sommer! 

Kjell A. Sølverød 
ordfører  

 

——— « ——— 

Dette er elever og lærere ved Siljan 
kulturskole som bidro med under-
holdning på 17.mai. Kulturskolen har 
dette skoleåret opptrådt på flere  
offentlige opptredener i kommunen.  

Konfirmant 2019-2020? 
 

Det er nå klart for å kunne melde seg 
på som konfirmant i Siljan menighet.  

De som ønsker å være konfirmant i  
Siljan kirke kan gå inn på 
www.siljan.kirken.no og melde seg 
på.  



Reguleringsplan for  
Heiveien boligområde, 
felt III ute på høring  
Planen legger til rette for bygging av 
omkring 48 boliger i frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse, med 
tilhørende infrastruktur og fellesarea-
ler. Planområdet ligger ved Industri-
veien, sør for Holtesletta. Området 
ligger i tilknytning til etablerte bolig-
felt, skole, barnehage og idrettsanlegg. 
Vest for planområdet ligger etablerte 
næringseiendommer. 

Planen ligger tilgjengelig på Siljan 
kommune sin hjemmeside  
siljan.kommune.no og hvis du har 
merknader bruk: 

- elektronisk skjema 
- epost post@siljan.kommune.no   
- brev til Siljan kommune  

innen 10.08.2019  

 

Kartlegging av frilufts-
områder ute på høring 
Utvalg for Samfunn vedtok 
29.05.2019, at arbeidet med kart-
legging av friluftsområder i Siljan 
sendes på høring. 

Kartlegging og verdsetting av frilufts-
områder i Siljan kommune er en tema-
kartlegging, og ikke en plan. Arbeidet 
med kartleggingen og verdsettingen 
av friluftsområder er utført av  
Grenland Friluftsråd i samarbeid med 
Siljan kommune ved Samfunns-
avdelingen. 

Forslag til kartlegging er tilgjengelig 
på Siljan kommune sin hjemmeside 
og ved eventuelle merknader bruk:  

- elektronisk skjema 
- epost post@siljan.kommune.no   
- brev til Siljan kommune  

innen 05.08.2019  

Reguleringsplan til ny  
barnehage i sentrum ute 
på høring 
Planen legger til rette for bygging av 
ny barnehage med 3 avdelinger i  
Siljan sentrum, på Torsholtjordet,  
med tilhørende uteområder og an-
legg. Den nye barnehage skal erstatte 
den kommunal barnehagen i Opdalen. 

Planen ligger tilgjengelig på Siljan 
kommune sin hjemmeside  
siljan.kommune.no og hvis du har 
merknader bruk: 

- elektronisk skjema 
- epost post@siljan.kommune.no   
- brev til Siljan kommune  

innen 10.08.2019  



Hva skjer i Siljan? 
 

UKIS - ungdomsklubb 
14.juni kl. 19:00 - Sommeravslutning ved Tjønna. Påmelding på facebook. 
 

Siljan Historielag og Siljan Turlag  
16. juni kl. 10.30 - Villblomstens dag  

Siljan Historielag sammen med Siljan Turlag og Telemark botaniske forening arrang-
erer Villblomstens dag ved Sandbrekkene. Oppmøte ved Haukesjøbommen. Fottur 
langs den gamle Lardalsveien via Haukesjødammen til Øverbøsetra. Orientering om 
tømmerfløting og skogsdrift. samt ville vekster. 
 

Siljan Turlag 
6.-8. sept.– Tur til Hardangervidda. Kalhovd-Mårbu.  
Påmelding innen 30.aug. til turlaget 
 

Siljan Røde Kors 
17. juni. - Sommeravslutning for sygruppa og språkkafeen, i 
Brekkeparken 
20. juni kl. 11:00-14:00 - Åpent hus på Røde Kors huset.  
Alle medlemmer og frivillige ønskes en riktig god sommer!  

 

Fredagskafe 
21.juni kl. 12:00 - Sommerfest! Vi får besøk av Jørn Arve Rønningen som spiller 
trekkspill. Salg av pølser og brus, servering av kaffe og kaker. Alle velkommen! 

Fredagskafeen tar en pause frem til fredag 24. august. Nærmere oppslag kommer. 
 

Biblioteket 
Fra 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7.klasse, delta på 
Sommerles.no 2019. For hver bok du leser og registrerer på  
Sommerles.no, får du XP (poeng). Du kan velge å lese vanlige  
bøker, e-bøker, lydbøker, tegneseriebøker, eller du kan bli lest for av 
noen andre - all lesing teller og gir deg XP. Og selvsagt har vi premier! Du kan få  
både kule digitale trofeer til profilen din på nettsiden, og premier som du henter på  
biblioteket  

Biblioteket holder sommerstengt i juli. Skulle du trenger bøker i løpet av sommeren 
minner vi om at du kan laste ned appen eBokBib gratis og få tilgang til et digitalt  
bibliotek hvor og når du vil. Vi ønsker velkommen tilbake torsdag 1. august. 

Vi minner om at 10-toppermappene i år er gratis for alle og kan fås på Auto`n,  
Servicekontoret og biblioteket. 
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