
Kommunenytt 
Nr. 8 – desember 2022 - 35. årgang     Kontakt kommunen: 
           Servicekontoret tlf.: 35942500 (kl. 9-14) 

Kommunestyremøte 
20. desember 2022 kl. 17:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utv.møter, KS 15.11.22 

Interpellasjon: 

 Interpellasjon til KS-møte 20.12.22 

Saker til behandling: 

 Søknad om endring av konsesjons-
vilkår for Fritzøe skoger AS 

 Investeringsbudsjett 2022 -  
budsjettjustering 

 Budsjett 2023 

 Eiermelding 2022 

 Forvaltningsrevisjon av Rus og psy-
kisk helse 

 Handlingsplan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet 

 Lokale vann– og avløpsforskrifter - 
2.gangs behandling 

 Valg av styremedlem til Siljan frivil-
ligsentral 

 Ny avtale om reiselivstjenester 

 Iskjøring på Øverbøtjønn 2022/23 

 Samtykke til konsekvensutredning om 
hybridkraft 

 Transaksjonsavtaler for Greve Biogass 
AS 

INFORMASJON 

Kommunestyrets sakspapirer er  
tilgjengelig på siljan.kommune.no  
5 dager før møtet. 
Se møtet på Siljan KommuneTV:  
siljan.kommunetv.no 

 

Neste kommunestyremøte er 
31.01.2023 kl. 18:30. 

Kulturprisen 2022 til  
Siljan Røde Kors! 
Siljan Røde Kors er utrolig gode til å 
gjøre en innsats der det virkelig trengs, 
ble det sakt i begrunnelsen da prisen 
ble utdelt på årets julemarked. 

De har mange ulike aktiviteter, både 
på Røde Kors-huset, men de har også 
flere tilbud utenfor huset. 

Næringsprisen til Thomas 
Jakobsen AS! 
Også næringsprisen ble delt ut på jule-
markedet. 

Thomas Jakobsen AS har skapt og ut-
viklet arbeidsplasser i kommunen og 
bidrar til en positiv utvikling innen sin 
sektor og har en positiv innvirkning på 
øvrig næringsliv.  

Gratulerer! 



Hei igjen  
Under opphetede facebook debatter 
mot Hybrid kraft (sol og vind) i  
Siljan, ble det uttalt at ordfører skriver 
så mye annet fjas i kommunenytt, han 
burde heller informert om Hybrid 
kraft.  

Her kommer min versjon. Helt fra jeg 
var svært ung og arbeidsplassene i 
Fritzøeskogene ble mekanisert bort i 
stadig økende tempo, fant mange fra 
Siljan nytt arbeid på Herøya. Det var 
så mange fra Siljan at det ble egen 
buss. Jeg tror de fant gode arbeids-
plasser, gode lønns- og pensjons-
vilkår. Så skal det vel ikke underslås 
at lufta muligens ikke var den beste i 
den første tiden, men grep har blitt 
tatt, til en langt bedre luft over  
Grenland. I dag står vi overfor nye  
utfordringer - kloden vår er i ulage. Vi 
snakker om det grønne skifte, fossilt 
drivstoff skal over tid fases ut. Det 
skal erstattes med vann, vind, og  
solkraft. I tillegg er det behov for mer 
nett, og oppgradering av nett til  
høyere spenning. Herøya trenger mer 
strøm, i tillegg har Bamble regulert 
inn 7500 dekar med nytt næringsareal. 
Frier vest har et vanvittig stort strøm-
behov. Det fortsatt slik at over 60% av 
Siljan sine yrkesaktive finner sine ar-
beidsplasser utenfor Siljan, veldig 
mange har arbeidsplassen sin i Gren-
land. Derfor kommer bønnen til Gren-
landsrådet, der alle Grenlandskom-
munene har stilt seg bak et vedtak der 
vi skal jobbe for mer nett og kraft til  
Grenland. Vi må holde oppe det gode 
næringslivet i Grenland.  

Er det da riktig at Siljan nekter å bidra 
med 3% av Siljan sitt areal til en  
hybrid park?  

Jeg synes det blir litt tuslete, at vi fra 
Siljan ikke skal hjelpe til. 

Så den andre siden av saken. Mer 
vindkraft på land er en prioritert sak 
for Regjeringen. Derfor er vilkåra 
for kommuner som vil satse vesent-
lig endra, fra bare eiendomsskatt, til 
vel 20 millioner pr. år for vårt signa-
liserte hybridkraftprosjekt. Det ville 
utgjort ca 10 % av kommunens  
budsjett. Det ville trygge Siljan som 
egen kommune, og det ville sikre at 
sykehjemmet i Siljan ville være for 
Siljanfolk også i fremtiden. 

Til slutt vil jeg ønske dere alle en 
riktig god jul og et godt nytt år. 
 

Kjell A Sølverød 

Ordfører 

Helsestasjonen 
Fra 02.01.23 vil helsestasjonen i  
Siljan være i drift igjen etter at  
tjenesten siden i høst har vært i et 
samarbeid med Skien kommune. 
Ny Helsesykepleier, Anne Doris 
Kobro Hjort star ter i stillingen 
som fagleder for helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten, så sammen med  
Linda E. Halvorsen vil da helse-
stasjonstjenesten i Siljan være  
bemannet med to personer igjen. 
  

Psykisk helse- og rus-
arbeider 
Tobias Rud slutter hos oss i januar 
23, så 02.01.23 starter Jarle Toft i 
denne stillingen, som er fordelt på 
80% psykisk helsearbeid og 20% 
rusarbeid i Siljan kommune.  
 
Velkommen til de nyansatte! 



Ut på ski? 
Lysløypa på Tudalskulten blir kjørt 
opp når det kommer snø.  
Løypemaskinen kan følges på  
skisporet.no. Der kan du følge med 
når løypene blir oppkjørt melder  
Silja Idrettslag. 

Kulturskolekonsert på  
Siljan Sykehjem 
Elever fra kulturskolen underholdt 
med sang og musikk på Siljan  
Sykehjem mandag 14.november. Det 
ble også allsang med kjente og kjære 
slagere.  

På bildet her ser vi Mia, Celine,  
Samuel og Johannes sammen med  
jubilanten Lina.  

 

Hva skjer hvis strøm, 
mobil eller internett ikke 
virker? 
Ved langvarig bortfall av strøm,  
telefon og mobiltelefoni, kan du få 
hjelp til å kontakte nødetater ved å 
komme til Siljan  helse- og omsorgs-
senter i Sentrumsveien 22. 

God Jul 
  

Takk for alle gaver  
gitt til Siljan sykehjem 
gjennom året 2022.   

Det blir satt stor pris på, og gir mye 
glede til beboere og ansatte ved  
sykehjemmet.  

Vil du være støtte-
kontakt? 
Som støttekontakt bidrar du til at 
mennesker får en aktiv og menings-
full fritid.  

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

Les mer og søk på stillingen på  
siljan.kommune.no 

 



Hva skjer i Siljan? 
UKIS 
16.des. - Juleavslutning med servering av gratis grøt og saft. Kåring av årets mest kreative 
pepperkakehus :-) 
 

Siljan sanitetsforening 
13.des. kl. 18:00 - Møte på kantina på Sykehjemmet 
10.jan. kl. 18:00 - Møte på kantina på Sykehjemmet 
 

Siljan Røde Kors 

19.des. kl. 17.30 -19.30 - Førjulskafe på Røde Kors huset for alle som har lyst!  
28.des. kl.11.00-14.00 - Julekafe på Røde Kors huset for alle! Velkommen!! 
GOD JUL og takk til alle dere som foreslo Siljan Røde Kors til kulturprisen! 
 

Fredagskafe 
09.des. kl. 11:00 - Julekonsert med Vidar Thue Jørgensen. Velkommen til årets siste  
fredagskafe i kafeen på sykehjemmet i Siljan denne høsten! Kafeen åpner kl. 10:30.  
Sanitetsforeningen selger julegrøt denne formiddagen og det blir som vanlig deilige vafler 
og rykende varm kaffe til fine priser. Underholdningen starter kl. 11:00 og er helt gratis. 
 

Siljan kirke 
18. des. kl. 11.00 -  Gudstjeneste Siljan sykehjem. 
24. des. kl. 14.30 og 16.00 Julegudstjeneste 
25. des. kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste 
26. des. kl. 11.00 Gudstjeneste 
1. jan. kl. 11.00 Gudstjeneste Østre Porsgrunn kirke 
8. jan. kl. 17.00 Juletrefestgudstjeneste 
15. jan. kl. 11.00 Gudstjeneste 
 

Biblioteket 
11.des. kl. 12:00 - Juleteater; Heksagon og julestria! 
14.des. kl. 13:00-14:30 - Julepusterom. Høytlesning for voksne - passer for alle.  
Servering av gløgg og noe å bite i.  
 
Bibliotekets siste ordinære åpningstid før jul er onsdag 21.desember.  
Biblioteket har meråpent alle dager 07:00-23:00. Betjent åpningstid igjen fra 3. jan. 2023. 

10-Topper`n 2022 
Årets vinnere er: Heidi Haugholt, gavekort 3000, -, Cesilie Olsen, gavekort 2000,-,  
-Kristine Halvorsen, gavekort 1000,-!  

Den som gikk lengst målt i antall kilometer var Eva Hagen, hun har gått 891.43 km, og 
fikk et gavekort på 500,-! 

Premie til barn (født etter 2010) som har fullført 5 turer, og premie til alle som har fullført 
10 topper eller flere, kan hentes på Servicekontoret.  

Siljan menighetshus 

14.des. kl. 16:30-18:00 - 
Middag. Husk påmelding før 
kl. 12:00 tirsdag.  


