
Kommunenytt 
Nr. 2 – mars 2021 - 34. årgang 

Kommunestyremøte 
16. mars 2021 kl. 18:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  

Saker til behandling: 

 Revisjon av selskapsavtalen for  
Renovasjon i Grenland 

 Videreføring av Bypakke Grenland 
- oppstart av forberedelser 

 Oppstart av arbeid med kommune-
plan og høring av planprogram 

 Reglement for delegering 2021 

 Endring av vedtekt for kommunal 
barnehage 

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. 

Innbyggerpanel 
Siljan kommune er i oppstartsfasen 
med mange planoppgaver og ønsker i 
den forbindelse å innhente synspunkt 
på utvalgte tema fra dere som bor i 
Siljan.  

Vi søker derfor etter innbyggere som 
vil være med i et innbyggerpanel. Vi 
ønsker at panelet skal bidra med  
synspunkt om viktige spørsmål om  
utvikling av Siljan som bosted, andre 
spørsmål som omhandler lokalsam-
funnet og kommunale tjenester.  

Med innbyggerpanelet ønsker vi å 
prøve ut nye former for samarbeid 
slik at innbyggernes synspunkt  
kommer bedre frem.  

Du deltar kun i det som interesserer 
deg, og står fritt til å melde deg ut av 
innbyggerpanelet når du selv ønsker 
det, og din kontaktinformasjon vil bli 
slettet.  

Kommunen er særlig opptatt av å ha 
med småbarnsforeldre og ungdom i 
panelet, men alle aldersgrupper er 
velkommen. 

Personer som er med i panelet kan 
være anonyme om det er ønskelig. 

 

Mer informasjon om dette kommer! 



Hei igjen 
Denne gangen har jeg lyst til å  
skrive litt om viktigheten av å  
fremsnakke bøgda vår.  

Omdømmebygging er særdeles  
viktig for alle dere som ønsker et godt 
liv videre i Siljan kommune. Siljan 
skal være Trygg. Levende, og  
Inkluderende. 

Nylig var det en flott reportasje på 
NRK fra Øverbøtjønna. En god gjeng 
med frivillige sammen med Einar Ask 
hadde igjen ett flott opplegg for ung-
dommen. Ungdommen hadde flotte 
aktiviteter på tjønna, blant annet go-
kart kjøring. Det å rigge til aktiviteter 
i friluft for ungdommen er alltid vik-
tig, og spesielt viktig i disse Corona 
tider. Siljan ble omtalt som det beste 
sted å bo. Både uttalen, og det gode 
ungdomsarbeidet er helt fantastisk, og 
noe som blir lagt merke til.  

I Telemarksavisa 9. februar kan vi le-
se om Otto Austad som fyller 95 år. I 
1953 vant Otto Holmenkollrennet, 
han hoppet 4 meter lenger enn sølv-
vinneren, og fikk fantastiske stilka-
rakterer. I 1947 var Otto i Tysklands-
brigaden, 2 år etter andre verdenskrig. 
Samtidig bygde brødrene opp Austad 
trevare, fantastisk. Otto er hva vi be-
tegner som hel ved. Jeg traff på Otto, 
og  praten gikk lett og dro fort inn på 
viktigheten av Siljan som egen  
kommune. Den 95 år gamle Otto er 
glad i bøgda, og god til å fremsnakke. 

Dessverre så er det ikke alltid slik, vi 
har noe som heter sosiale medier, og 
der er det sikkert lett å la seg dra med. 
Enkelte drar det over i ren mobbing.  

  

Det tragiske er at fakta ofte er  
uvesentlig, det betyr liksom ikke noe 
om det er korrekt eller ukorrekt. Det 
har vel også litt å gjøre med  
stilkarakter. Det kan i alle fall ikke 
alltid omtales som fremsnakking  
eller omdømmebygging. Har vi helt 
glemt at voksne skal være gode  
forbilder, og da vi vet at mange unge 
sliter psykisk så føler jeg at vi til ti-
der drar oss inn på helt ville  
veger. Jeg håper det fortsatt finnes 
noe som heter toleranse.  

Husk Siljan skal være en Trygg,  
Levende, og Inkluderende bøgd. 

Kjell A Sølverød 
ordfører 

Ringevikar – renholder 
 

Silja kommune søker etter  
ringevikar til renhold i kommunale 
bygg. 

Vi søker etter deg som er;  
pålitelig, effektiv, fleksibel og  
samvittighetsfull. 

Du må snakke godt norsk, og kunne 
samarbeide godt. 

Vi tilbyr ordnede arbeidsvilkår og 
godt arbeidsmiljø. 

Kontaktperson: Svein Inge Hammer 

Send epost til: 
post@siljan.kommune.no 



Eiendomsskatt 2021  
 

Med hjemmel i Eigedomsskattelovas § 
15 legges eiendomsskattelistene ut til of-
fentlig ettersyn i tiden 1.3.21 til 23.3.21. 

Du finner de på  kommunens hjemme-
side, på biblioteket og ved å ta kontakt 
med Servicekontoret på tlf.: 35942500. 
Eiendomsskatt faktureres sammen med 
kommunale avgifter i fire terminer per år. 

Kommunestyret har vedtatt å oppretthol-
de promillesatsen for eiendomsskatt på 
næring på 7 ‰ og satt satsen for boliger 
og fritidseiendommer til 4 ‰. 

Ved en evt. klage henvises det til eige-
domsskattelovas § 19 og skatteforvalt-
ningslovens § 13.  

Legesituasjonen i Siljan 
 

Det blir noen endringer ved lege-
kontoret framover.  

 

Våre 2 fastleger, Ella Roksund  
Carlsson og Jelena Parat, har i tillegg 
til sin fastlegepraksis også kommunale 
oppgaver som helsestasjon, tilsyn ved 
sykehjem og smittevern.  

Vikariat 

Ella blir i permisjon ut dette året, og  
Andrea Sangvik Grandahl vikarierer 
for henne frem til 23. april. Etter denne 
datoen vil lege Thomas Røland  
vikariere for henne ut året 2021.  
Thomas Røland har permisjon fra  
Sykehuset Telemark der han er i slutt-
fasen av sin spesialisering som  
psykiater. Han har tidligere vikariert 
som sommervikar ved legekontoret.  

Ny lege 

Jelena Parat har sagt opp sin stilling og 
ny lege, Terese Sanne Semb, er  
ansatt etter henne. Hun starter opp sin 
praksis i Siljan fra 2. august. Terese 
Sanne Semb bor i Skien og har  
tidligere arbeidet ved Holbergsgate  
legesenter.  

Engasjement 

På grunn av stort arbeidspress på  
legekontoret, særlig nå i pandemien, og 
for å sikre legedekning i sommerferien, 
har kommunestyret vedtatt å opprette i 
første omgang et engasjement for lege i 
inntil 6 mnd., frem til Terese Sanne 
Semb begynner i august. Lege Ibrahim 
Ali Ismail, en ung kar fra Stavanger, 
jobber nå i Hammerfest og starter opp i 
dette engasjementet 15. mars.  

Hva skjer i Siljan? 
Siljan Røde Kors 
24.mars kl. 18-21 - Årsmøte 
Sted: Påmeldte får beskjed, blir ev.  
digitalt. Påmelding innen 9. mars til  
Sidsel Hestbek, tlf.: 98 62 66 20. 

Siljan kirke i påsken 
Kirken har nå fått mulighet til å åpne opp 
for gudstjenester med 50 tilstede. 

Skjærtorsdag kl. 18:00 - Gudstjeneste, 
Nicolae Bogdan spiller fiolin 
Langfredag kl. 11:00 - Gudstjeneste, Ter-
je Tjervåg spiller orgel 
1. påskedag kl. 11:00 - Gudstjeneste, 
Andre Kassen spiller saksofon 
2. påskedag kl. 11:00 - Gudstjeneste i 
Grorud kapell (værforbehold), Inger Jan-
nie Indahl spiller trombone 

Biblioteket 
Siljan bibliotek har åpent mandag 12-15, 
tirsdag 12-18 og torsdag 12-15.  
Stengt i påskeuken. 



Koronasituasjonen i Siljan 
Pr. i dag er det ikke meldt om noen nye tilfeller av Covid-19 smitte i Siljan.  
Totalt er 37 smittet siden mars 2020. 

Kommunen har god kapasitet på testing og smittesporing. I uke 8 ble 56 testet, totalt er 
1.501 testet siden mars. 
 

Koronavaksinering 
 Ved inngangen til mars har 168 personer fått 1.dose med vaksine, og 64 er vaksinert 

med 2. dose i Siljan. 

 Andre uke i mars starter vaksinering av de under 65 år parallelt med de over 65 ut ifra 
hvilke type vaksine kommunen får tilgang til.  

 Kommunen ringer til alle innbyggere over 65 år og alle under 65 år med under-
liggende sykdom for å tilby vaksine. 

 Vaksinasjonen foregår i Samfunnssalen på kommunehuset - se bilder under. 

 Røde Kors henter deg dersom du ikke har mulighet for å kjøre selv, noe som  
eventuelt avtales når kommunen ringer og tilbyr vaksinen. 

 

Takk for tålmodigheten i Corona tiden! Siljanfolk har vist stor vilje og evne til 
å gjennomføre de smitteverntiltak som er nødvendige for å unngå spredning av Corona  
virus. Nå er helse godt i gang med vaksineringen, men det tar tid før alle målgruppene er 
vaksinert. Det er god kapasitet på vaksinering, men det er begrenset vaksinetilgang. Siljan 
får tildelt sin kvote ukentlig.  

De som er vaksinerte, må som alle andre fortsatt opprettholde smittevernreglene: Begrense 
kontakter, holde avstand, vaske / sprite hendene. De som er luftveissyke, må passe på å 
teste seg og holde seg hjemme fra arbeid/skole. I dag opplyses det fra Folkehelseinstituttet 
at det i løpet av forsommeren kan det bli normale sosiale forhold, så takk for at du holder 
ut! 

Hilsen fra smittevernlege Per Øyvind Berstad 
 

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 


