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Kommunestyremøte 
 

19. november 2019 kl. 17:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter KST 
19.11.2019 

Interpellasjon: 

Interpellasjon fra Dag Jøran  
Myrvang, AP 

Saker til behandling: 

Handlingsprogram 2020-23 og  
Økonomiplan med årsbudsjett for 
2020 og Renovasjon i Grenland IKS 

Tertialrapport 2. tertial 2019 

Søknad om økonomisk støtte fra 
SJFF - utvidelse i Almedalen 

Investeringsbudsjett for barnehage i 
Siljan sentrum 

Reguleringsplan Heiveien III – 
2.gangs behandling 

Bypakke Grenland Handlings-
program 2019-22. Revisjon 2019 

Fosterhjem 2020-23 

Avtale om tilslutning, bruk og  
ut-vikling av Barnevernvakta i  
Telemark 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 
skoleåret 2018-2019 

Reglement for delegering 2019 

Reglement for folkevalgte organer 
2019 

Reglement for saksbehandling av 
politiske saker 2019 

Reglement for godtgjøring av folke-
valgte 

Inntreden av nye eiere i Agder og 
Telemark kontrollutvalgssekretariat 
og endringer i selskapsavtale 1.1.20 

Endringer i selskapsavtale for IKA 
Kongsberg IKS fra 1.1.20 

Selskapsavtale for Gea Norvegica 
Geopark IKS 

 

 

Møtet er åpent for publikum. 

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

 

 

 



Hei  
TV innsamlingen 

Denne gang velger jeg å starte med 
TV aksjonen som ble gjennomført 
Søndag 20. oktober. I år gikk TV-
aksjonen til CARE, og deres arbeid 
for å skape et bedre liv for kvinner 
i noen av verdens mest sårbare om-
råder.  

TV aksjonen i Siljan samlet totalt 
98,500 kr. Bøsser og vipps på inn-
samlingsdagen utgjorde kr 54,786. 
Det utgjør 42,33 kr pr innbygger, 
og en 13 plass av Telemark sine 18 
kommuner. 

NM vinnere 

I år har jeg vært på besøk hos fire 
unge NM vinnere i Siljan. Det 
spenner fra kaninhopping til ponni-
kjøring, bueskyting, og til schortcar 
kjøring.  

Det er med stor stolthet jeg har 
vært rundt og besøkt disse fire unge 
utøverne, jeg ønsker dere alt godt 
på vegen videre. 

Tømmerrenna - Gorningdammen 

Sent på året 2017 ble det nedsatt en 
prosjektgruppe, også kalt tømmer-
rennas venner. Oppdraget var å  
jobbe for finansiering og gjennom-
føring av 100 meter tømmerrenne 
mellom Gorningen og Lauv.  

Det var positive signaler fra Siljan  
historielag, og arbeidet ble startet 
opp. Det ble søkt om støtte fra 
mange hold, og mange personer har 
lagt ned en stor innsats.  

 

 

 

Nå er prosjektet ferdig, og tirsdag 19. 
november kl. 10:00-12:00 skal den 
nye tømmerenna markeres. Resultatet 
har blitt svært bra, og vi gleder oss til 
markeringen. 

Flott om du kommer på markeringen. 

 

 

Kjell A Sølverød 
ordfører 

 



Ferie i Kroatia 
 

Jeg drømte om å reise til Kroatia i 
mange år, men i sommer var jeg og 
mannen min i Kroatia i to uker.  

Ferien var fin. Vi reiste til forskjellige 
steder i Kroatia som Omis, Makarska 
og Trogir. Været der var nydelig, bare 
solskinn og det var ekstremt varmt, 
det samme som på Filippinene.  

Første dagen var det 32 grader, og den 
varmeste dagen var det 35 grader. 
Folk svettet mye og ble klissvåte.  

Jeg må si at Kroatia er et veldig flott 
land og mange reiser dit. Hovedstaden 
heter Zagreb og språket heter kroatisk. 
Det bor cirka 4,4 millioner mennesker 
der. Kroatisk mat var ikke så god fordi 

de bruker ikke så mye krydder og ikke 
nok smak, men drikken var god. Det 
var ikke så billig der, men drikke var 
billigere enn mat. På strendene badet 
det mange mennesker, og de koste seg 
i sola. Vannet var klart, grønt og blått.  

Menneskene i Kroatia var hyggelige 
særlig de som jobbet på hoteller, lei-
ligheter og på restauranter. Jeg anbefa-
ler andre at de må reise til Kroatia om 
høsten ikke på sommeren. Vi hadde 
det moro og koste oss veldig på ferien.  

Håper vi reiser tilbake til Kroatia en 
dag, men ikke på sommeren for da er 
det for varmt. 

 

Hilsen fra voksenopplæringa 

Agnes Leyva 

Voksenopplæringen — Håp og solidaritet 

Åpning av tømmerrenna 
Velkommen til offisiell markering av den ferdigstilte tømmerrenna ved  
Gorningen 19. nov. kl. 10:00-12:00. 

 

Tømmerfløting har vært en viktig del av 
Siljans historie, og har gitt bygda et  
særpreg.  

En prosjektgruppe, «Tømmerrennas 
venner» har stått for restaurering av 
tømmerrenna, som går mellom Gorning-
en og Lauv.  

Arbeidet har vært et samarbeid mellom 
Fritzøe Skoger, Siljan kommune og  
Siljan Historielag. Støtte til prosjektet 
fra Sparebankstiftelsen og Skagerak har 
vært avgjørende for å kunne ferdigstille 
prosjektet. 

 



Jobbe i barnehagen? 
 

Barnehagene i Siljan trenger  
tilkallingsvikarer.  

Hvis du trives med å være i lag med 
barn, så er det bare å ta kontakt! 

For mer informasjon, ta kontakt med:  

Loppedåpan barnehage:  
Lisbeth E. Christensen, tlf.: 35 94 29 
21/ 958 51 231 

Opdalen barnehage:  
Karin S. Idris tlf.: 35 94 14 04 / 924 
57 496 

 

Ledige stillinger i kommunen 

Støttekontakt 
 

Siljan kommune har ledige oppdrag 
som støttekontakter. 

Som støttekontakt bidrar du til at 
mennesker får en aktiv og menings-
full fritid. 

Det legges stor vekt på personlige 
egenskaper, og erfaring innen barne- 
og ungdomsarbeid er å foretrekke. 

De fleste oppdrag er på 2-4 timer pr. 
uke, og du blir ansatt i avdeling Hel-
se, forebyggende tjenester. 

Les mer om stillingen og søk på  
stillingen fra siljan.kommune.no/
ledige stillinger 

Søknadsfrist 1.12.2019 

Leksehjelp eller 
besøkshjem 
 

Siljan kommune trenger noen som 
kan bruke 2-3 timer pr. uke til å 
være leksehjelp for elever i grunn-
skolen, eller være besøkshjem en 
helg i måneden og gi gode opple-
velser for barn, og avløsning til 
foreldre. 

Søknad sendes på e-post til 
post@siljan.kommune.no. 

Mer informasjon får du ved å  
kontakte avd. for oppvekst. 
Tlf.: 35 94 25 00 

Avlaster 
 

Siljan kommune søker en ansvars-
full person som kan være avlaster 
for en gutt født i 2012. Gutten har 
helseutfordringer, men er glad i å 
leke, utforske, fiske og har stor 
fantasi. 

Oppdraget er på 35 timer 
pr.måned, og timene ønskes brukt 
på helg. 

Startdato  for ansettelse så fort 
som mulig. 

 

Les mer om stillingen og søk på 
stillingen fra siljan.kommune.no/
ledige stillinger 

Søknadsfrist 1.12.2019 



Egenberedskap 
Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir bor-
te? 

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har utarbeidet konkrete råd som 
du kan lese på sikkerhverdag.no. 

Det anbefales at du har ditt 
eget beredskapslager. Mye av 
dette har du allerede i hus, 
men sjekk at du har disse 
tingene i beredskap. Oversik-
ten finner du på sikkerhver-
dag.no, eller på kommunens 
hjemmeside. 

Det er ikke bare matlager 
man trenger å ha, men det 
anbefales å lagre vann på 
flasker eller dunker (visste 
du at vann holder seg i årevis 
når det blir oppbevart i rene 
beholdere?) og tenk  over 
hvordan du kan holde seg 

Hva skjer i Siljan? 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

21.nov kl.19:00 Inngang 150;- 

 

Ibsen vs HC Andersen i heftig infight til 
Griegs udødelige musikk 

Siljan bibliotek har æren av å være vertskap 
for «Telemark leser Ibsen» gjennom Villa 
Lunde sin produksjon: Henrik Ibsen og Hc 
Andersen i sylspiss og medrivende litterær 
duell på ord akkompagnert av de vakreste 
Grieg sangene som finnes. Møt skuespillerne 
Henrik Bøe Larsen, Ross Kolby, Telemarks 
danske bassanger og Villa Lundes egen  
husbass Jakob Zethner samt den glimrende  
pianist Keith Griggs  

Frivillighetens dag  
5. desember‐ vi markerer dagen med åpne lokaler  

fra kl.13:00‐19:00  

På e ermiddagen servering av suppe/brød og li  under‐
holdning av lokale produsenter av honning og panfløyte!  

Det blir «Søt musikk»!  
Mere info. kommer! Følg oss på facebook: Hva skjer i Siljan 

Hjertelig velkommen! 

Her kan du  
komme  
enten  

alene eller 
sammen 

med  
venner for 
å ta en prat 

over en 
kopp  

kaffe/te og 
en  

vaffel! 

Hva skjer i Siljan? 



 

Hva skjer i Siljan? 



Hva skjer i Siljan? 
 
Barnas Turlag i Siljan 
19. nov. kl. 17:30 - Hodelykttur til Galtetjønn!  
Finn fram lykt og bli med på tur til Galtetjønn!  
Oppmøte ved Holteringen 
 

Siljan Røde Kors 
03.des.kl. 17:30-19:30 - «Førjulsverksted på  
Røde Korshuset. Velkommen! 
09.des kl. 18:00-20:00 - Språkkafe på Røde Korshuset. Velkommen 

- Siljan Røde Kors vil være behjelpelig med skyss til 
«Fredagskafeen» som arrangeres på kantina på Siljan Sykehjem. Ta 
kontakt med Sidsel H. på telefon 98626620. 

- Siljan Røde Kors trenger flere besøksvenner!  
Er du interessert i å være besøksvenn, ta kontakt med Sidsel Hestbek, 
på telefon: 98626620. 
 

UKIS - ungdomsklubb 
15.nov. kl. 19:30-23:00 - Rave party/neon! Masse overraskelser! Ta 
på dere et hvitt plagg, vi ordner resten. 

06.des.kl. 19:30-23:00 - Klubbkveld 
 

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag 
03.des. kl. 19:00 - Julebord i hallen   
Kontaktperson: Ole Kr. Gurholt 41625711 
 

Siljan bygdekvinnelag 
26.nov. kl. 17:00-21:00 - Julebakst-kurs 7 slag! 

Vi låner kjøkkenet på Midtbygde skole. Ta med forkle, kjevle og kakeboks! 
Vi ønsker spesielt å lære litt om norsk matkultur til damer med utenlandsk 
opprinnelse i Siljan. Hjertelig VELKOMMEN! 
 

Siljan Sanitetsforening 
10.des. kl. 18:30 - Møte i kantina på Siljan sykehjem 
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