
Kommunenytt 
Nr. 4 – juni 2021 - 34. årgang 

Kommunestyremøte 
15. juni 2021 kl. 17:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  

Orienteringssaker 

Bevilgning av lokale covid-19 kom-
pensasjonsmidler våren 2021 

Orientering om koronapandemien i 
juni 2021 

Saker til behandling: 

 Tertialrapport 1. tertial 2021 

 Utredning - månedlig fakturering 
av kommunale avgifter  

 Utredning om behov for forskjøvet 
åpningstid i barnehagen 

 Økonomiplan 2022-2025 

 Delegering av salg av tomter på 
Holtesletta industriområde 

 DigiTV - samarbeid om digitalise-
ring og tjenesteutvikling i Vestfold 
og Telemark 

 Kommuneplan 2022-34 - godkjen-
ning av planprogram etter offentlig 
ettersyn 

 Belønningsavtale for Grenland 
2021-24 

 Plan for Veteranarbeid 2021 

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. 

 

God sommer! 

Økonomiplan 2022-25 
I henhold til kommunelovens § 44 er 
rådmannens forslag og formannska-
pets innstilling til økonomiplan 2022-
2025 lagt ut til offentlig ettersyn på 
biblioteket og på kommunens  
hjemmeside.  

Økonomiplanen behandles av  
kommunestyret 15. juni 2021. 



Hei igjen  
I skrivende stund ser det til at natte-
kulde og regn har sluppet taket, nå 
fortjener vi noen uker med godt  
sommer vær. 

Det skjer mye positivt i Siljan for  
tiden, men først takk til alle som  
bidro til årets digitale 17. mai-feiring 
i Siljan og det store engasjementet 
som var. Alt fra kirken og Dennis 
prest til 17.mai-komiteen, sangerne, 
musikantene, Skolemusikken, og 
17.mai-taler. Så var det svært hygge-
lig å høre litt fra det Svenske musikk-
korpset som har bistått Siljan i mange 
år. Ellers bidro ungdommen men en 
fantastisk kortesje mellom bygda! Det 
tuta og blinka, og følget var vanvittig 
langt, tipper 1 kilometer. Det var også 
lokale små opplegg og spore. Det 
store engasjementet signaliserer på 
nytt den positive Siljan bøgda vår, 
med den fantastisk store frivillig-
heten. Til dere alle, takk for kreativi-
tet og engasjement. Det ble etter  
forholdene en god markering av  
Nasjonaldagen! 

Bredbåndsavtale med Telenor 
Tirsdag 25. mai ble det signert viktige 
avtaler for bøgda vår. Telenor og  
Siljan kommune signerte bredbånds-
avtale som omfatter absolutt alle hus-
stander, fra Kvisla og Svartangen i 
syd, til Grorud i nord. Absolutt alle 
husstander i Siljan som ikke har bred-
bånd / fiber fra før, får nå tilbudet. 
Bredbånd/ fiber har vært mye etter-
spurt i hele min periode som ordfører, 
og kommunen har hatt inne en treårig 
bevilgning. I vår elektroniske utvik-
ling har bredbånd og mobildekning 
blitt grunnleggende viktig  

infrastruktur, som er en forutsetning 
for bosetning i hele bøgda vår.  

Barna skal gjøre lekser på nett, 
mamma og pappa skal kanskje sitte 
på hjemmekontor. Nå er det opp til 
deg og meg - det må selges abonne-
ment til minst 70% av husstandene 
før arbeidet starter opp. Ut fra signa-
lisert behov så går det raskt å oppfyl-
le 70 % salg. Realiseringen av pro-
sjektet er alltid det morsomste, jeg 
gleder meg.  

Så er det tiden for å ønske dere alle 
en riktig god sommer. 

 

 

Kjell A. Sølverød 
ordfører 

Siljan kulturskole 
Velkommen til et 
nytt kreativt år ved 
Siljan kulturskole! 

Søknadsfrist til  
skoleåret 2021-
2022 er 1.juli! 

 

Elektronisk  
søknadsskjema og 
mer informasjon om undervisnings-
tilbudene finner du på  
siljan.kommune.no 

 

Ta gjerne kontakt med kulturskolen 
for informasjon og veiledning. 

Tlf. 95761284 eller epost til 
kulturskolen@siljan.kommune.no   



Sommerskole i Siljan 
Frivillige organisasjoner og Siljan  
kommune har gått sammen om å  
arrangere «Sommer i Siljan» skole. 

Dette er gratis aktiviteter for elevene i 
grunnskolen som varer fra tre til fem  
dager. Kursene skjer på ulike steder i 
kommunen. 

Det er Inn på Tunet, Idrettslaget, Bygde-
kvinnelaget, Kulturskolen, Biblioteket 
og Mekkis som har satt sammen  
aktiviteter som skal gi flere unge en  
arena der de kan delta i faglige, sosiale 
og kulturelle aktiviteter i skolens  
sommerferie. 

Påmeldingsfristen er 10. juni. 

 

Stortings- og  
sametingsvalg 2021 
Manntallet legges ut til offentlig  
ettersyn ca. 10.juli 2021. 
 
Tidligstemmegivning:  
01.juli - 09.august 2021, mandag-
fredag kl. 09:00 - 14:00 

Ta kontakt på forhånd for å avtale! 
post@siljan.kommune.no eller  
tlf. 35942500 

Forhåndsstemmegivning:  

10.august - 10.september 2021,  
mandag-fredag kl.09:00-14:00 og 
torsdag kl. 09:00 – 15:30 

Utvidet åpningstid frem til kl. 19:00 
på følgende dager:  

31.Aug, 01.Sep, 08. og 09. Sep. 

 

Stemme hjemme - ambulerende  
forhåndsstemmegivning, er   

07. og 08. september 2021.  

Påmelding til 
post@siljan.kommune.no eller  
tlf.: 35942500 

 

Valgdagen 13.september  
er stemmelokalet på  

Kommunehuset åpent  
kl. 09:00-21:00 

 

For øvrig, se 
www.siljan.kommune.no 
  

 

Hva skjer i Siljan? 

 

Biblioteket 
Åpningstider: 

Mandag kl. 12-15 
Tirsdag kl. 12-18 
Torsdag kl. 12-15 

Bli med på Sommerles 2021! Se mer 
på bibliotekets hjemmeside/facebook. 

Biblioteket holder stengt i hele juli.  
Siste åpne dag er tirsdag 29. juni  
Vi åpner igjen mandag 2. august. 
 

Siljan kirke i sommer 

I perioden 21.06.– 01.08 vil menighets-
kontoret være åpent tirsdager kl. 09.00 – 
12.00.  

Utenom kontortid vil vi være  
tilgjengelig på telefon 35 94 11 74. 

For henv. til prestetjeneste ta kontakt 
med Skien prostekontor tlf. 35 58 11 80 



Koronasituasjonen i Siljan 
Det er for tiden ingen registrerte smittet med Covid-19 i Siljan. 

Det er de nasjonale reglene og rådene som gjelder, med  
unntaket av at grunnskolen fremdeles har smitteverntiltak ut i 
fra gult nivå. 

Vi er på vei til en gradvis og forsiktig gjenåpning av samfun-
net, som gjør at det kan bli en fin sommer. Det er åpnet for  
reiser innenlands, så det er norgesferie som gjelder i år også. Alle utenlandsreiser som ikke 
er strengt nødvendig frarådes, og det må påregnes karantene. 

Uansett hva du planlegger denne sommeren er det viktig at vi fremdeles fortsetter å holde 
avstand, ha få på besøk hjemme, og heller møtes ute - en stund til. Bruk munnbind når du 
ikke kan holde avstand - og test deg hvis du får symptomer, som feber, hoste, tungpustet-
het, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk. Det blir mulig å teste 
seg i hele sommer. 
 

Koronavaksinering 
Pr. 1. juni har 600 personer fått 1.dose med vaksine, og 474 er  
vaksinert med 2. dose i Siljan. 

I løpet av uke 23 vil risikogruppene 4,5,6 og 7 være ferdig vaksinert, 
og vi begynner på gruppe 8 (55-64) år. 

Alle får SMS med tilbud om vaksine, og det er ikke nødvendig å  
kontakte kommunen eller fastlegen for å sette seg på venteliste. 

I sommer vil vi få tildelt flere doser vaksine, så vaksinasjonen fortsetter gjennom somme-
ren. Når man får tildelt time, er det ikke mulig å endre denne timen fordi det er en  
omfattende logistikk som skal til får å få vaksinert flest mulig, og få brukt de vaksinedose-
ne kommunen blir tildelt. Målet vårt er at alle skal få beskjed i god tid for å kunne  
planlegge.  

Vaksinasjonen foregår i Samfunnssalen på kommunehuset. 
 

 

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

Vaksinasjonskoordinator:  
Solveig V. Vestby - Tlf.: 477 07 169 

Vaksinering i samfunnssalen på kommunehuset 


