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Kommunestyremøte 
29. mars 2022 kl. 18:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  

Saker til behandling: 
 

 Lokal forskrift om utleie av små 
elektriske kjøretøy 

 Sentrumsveien - finansiering av  
bypakke prosjekt 

 Høring - strategi for fylkesveinettet 

 Årsmelding 2021 fra Siljan  
kontrollutvalg 

 Plan for arkiv 2022-25 

 Reglement for dokumenthåndtering 

 Bosetting av ukrainere 

 Reglement for tap på fordringer 

 Reglement for årsavslutning 

 Søknad om fritak fra verv som 
meddommer ved Telemark tingrett 

 Valg av varamedlem til eldrerådet 
for perioden 08.2.22 - ut valg-
perioden 

 Valg av representant til møte i  
representantskapet i IKA  
Kongsberg IKS 

 Økt oppmerksomhet for landbruket 

INFORMASJON 

Orienteringssaker: 

 Merkevareplattform Telemark 

Møtet er åpent for publikum. 

Kommunestyrets sakspapirer er  
tilgjengelig på siljan.kommune.no  
5 dager før møtet. 

Neste kommunestyremøte er 
10.05.2022 kl. 17:30. 

Har du husrom? 
Siljan kommune forbereder seg på å 
ta imot flyktninger fra Ukraina, og 
noe av det viktigeste som må på plass 
er et sted å bo.  

Har du hus, leilighet eller rom du kan 
stille til disposisjon for Ukrainske 
flyktninger kan du ta kontakt med 
kommunen ved å 

Sende epost til 
post@siljan.kommune.no eller 

Ring 35 94 25 00  
(kl. 09-14, torsd. Kl. 09-15:30) 



Hei igjen alle sammen 
Deilig at samfunnet her i Siljan går 
mot normalisering, hva gjelder  
Corona. Veldig mange har gjort mye 
for at vi i Siljan skulle komme i mel-
lom Corona pandemien på en best 
mulig måte. Her er bare å takke for all 
den flotte, og positive innsatsen som 
er utført i bøgda vår. 

 

Ukraina 

Dessverre er det et annet trusselbilde, 
nemlig krigen i Ukraina som gjør at 
vi går fra vondt til verre. Samtidig er 
det helt fantastisk å se hvordan unge 
Ukrainerne står på i kampen for  
landet sitt, samtidig som det er  
kjempetrist med alle mødre, barn, og 
eldre som prøver å finne trygghet.  

De store folkemengdene som er på 
flukt vil også nå Norge, og Siljan. Her 
må vi bare stille opp i den grad det er 
mulig, her vil det være behov for hus-
rom, kompetanse, helse, mm.  

Det er umulig å forutse utviklingen, 
og varigheten av krigen i Ukraina, 
men for mange vil det ikke være noe 
å flytte hjem til med det første. 
Mange kan bli lenge i bøgda vår, da 
tenker jeg at et godt samspill Siljan 
kommune, og den store frivilligheten 
i bøgda vår blir av svært stor verdi.  

Jeg tipper at Siljan håndterer også 
denne utfordringen på en svært god 
måte.  

Kjell A. Sølverød 
ordfører 

Tilskudd til kulturformål 
2022 
Formål med denne tilskudds-
ordningen er å støtte kulturelt arbeid 
for barn og unge i kommunen. 
Stønad fordeles etter skriftlig  
søknad, søk digitalt fra kommunens 
hjemmeside her:  

https://kommune24-7.no/0811/ 

Frist for å søke er 15. april 2022 

Fyrverkeri i Siljan -  
Evaluering av forskrift 
 

Forskrift om delvis forbud mot bruk 
av fyrverkeri i Siljan kommune ble 
vedtatt av kommunestyret 
10.11.2020.  

Nå er det tid for å evaluere forskrif-
ten, og du har mulighet til å gi dine 
innspill 

 Har forskriften virket  
etter hensikten?  

 Er forskriftens fyrverkerisoner 
tilstrekkelig eller bør de skaleres 
opp eller ned? 

Send ditt innspill til  
post@siljan.kommune.no  
 

eller post til Siljan kommune,  
Postboks 16, 3748 Siljan     

Frist for innspill: 08. April 2022 



Hva skjer i Siljan? 
 
Siljan Jeger og Fisk 
02.april - Jaktfeltstevne i Almedalen. Se NJFFstevner.no/stevner for påmelding. 
Jegertrening og Storviltprøver i Almedalen disse torsdagene: 
5., 12. og 19. mai, samt 2., 9., 16. og 30. juni. 
Skyting er fra kl. 18:00 til 21:00. 
Vel møtt til lærerik og hyggelig trening! 

Fredagskafè 
25.mars kl. 10:30 - Kafe på Røde Kors-huset. Kaffe og sveler kr. 20,-. Underholdning av 
Frode Kvisvik og Nicola Bogdan som spiller «Alle tiders musikk» fra kl. 11:30 på  
biblioteket. 
29. april kl. 10:30 - Kafe på sykehjemmet med salg av rundstykker, kaffe og vafler. Besøk 
av Monas Agentur. Inviter gjerne med en venn! Hjertelig velkommen! 

Siljan MSK speidergruppe - LOPPEMARKED! 
23. og 24. april klokken 11.00 - 15.00 i Samfunnssalen. 
Det blir salg av kaffe/saft, vafler og kaker. 
Vi tar VIPPS og har bankterminal. 
Det blir også LYKKEHJUL med fine premier. 

 

Biblioteket - Velkommen til Meråpent bibliotek  
Bruk lånekortet ditt for å komme inn på biblioteket alle dager mellom kl. 07:00 og 23:00. 
Meråpent er en selvbetjeningsløsning som gir lånere adgang til biblioteket utenom betjent 
åpningstid. Tilbudet gjelder på Siljan bibliotek for alle lånere over 16 år, alle under 16 må 
ha med foresatt. Slik får du adgang: Kontakt skranken på biblioteket for å signere en avta-
le med oss. Du må være registret låner, ha gyldig lånekort og personlig pinkode. Lånekor-
tet ditt oppdateres slik at det kan fungere som en nøkkel til biblioteket.  
Les mer på bibliotekets hjemmeside 

Biblioteket vil fortsatt ha åpent som vanlig mandag, tirsdag og torsdag 12-18.  
STENGT I PÅSKEUKEN. 

Litterært pusterom 

Torsdagene 17.03., 24.03 og 28.04 kl. 10:30-12:00! 

Filmklassikere og italiensk film på biblioteket 

28.mars kl. 12:00 - «Pappa tar gull» fra 1964. En filmkomedie om alderdomshysteri og om gamle 
idrettsgutter som aldri blir voksne  
04.april kl. 12:00 - «Cinema Paradiso» Full av varme, humor og kjærlighet tar den tak i deg... 
25.april kl. 12:00 - «Lykke på italiensk» Et feelgood-drama om tre generasjoner sterke, italienske 
kvinner  

Påskekrim i Lesekiosken 

Lesekiosken på Heivannet fylles opp med gode krimbøker i april. Legg gjerne igjen en 
krimbok i kiosken. Det er lov å ta med seg bok fra kiosken, uavhengig om du gir en bok 
eller ikke 

 



Hva skjer i Siljan? 
 

Siljan Røde Kors 
30.mars kl. 18:00-21:00 - Førstehjelpskurs på Midtbygda skole. Påmelding til Sidsel  
Hestbek, tlf.: 98626620 innen 28.mars. Kurset er åpent for alle, men Røde Kors-
medlemmer prioriteres pga. begrenset antall plasser. 
14.april kl. 11:00-15:00 - Skjærtorsdag - Røde Kors-huset er åpent. Spill, en god prat og 
bevertning. Barn og voksne velkommen! 

Røde Kors søker etter besøksvenner.  
Kontakt Sidsel Hestbek, tlf. 98626620 dersom du er interessert!  

UKIS 
01.april kl. 19:30-23:00 - Klubbkveld på klubbhuset 
22.april kl. 19:30-10:00 - LAN, på u-skolen. Mer info på facebook. 

Siljan sanitetsforening 
12. april kl. 18:30 - Møte i kantina på Sykehjemmet. 
10. mai kl. 18:00 -  Mannekengoppvisning av HOS WENCHE A/S på Menighetshuset. 

Siljan Pensjonistforening 
07.april kl.18:00 - Møte i kantina på sykehjemmet. Underholdning av Terje Gåsholt.  
Bevertning og åresalg. Alle velkommen 
05.mai kl. 18:00 - Møte på sykehjemmet, underholdning av Gla Låt. Alle velkommen! 

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag 
05.april kl. 12:00 - Båthuset, besøk av Tor Bjørvik tar oss med til Mykle og besettingen der. 
03.mai. kl. 12:00 - Besøk av Harald Nikman som forteller om jernbanehistorie i Telemark 
og Vestfold. 

Siljan kirke 

27. mars Kl. 18.00 – Sammen for Ukraina. Støttekonsert for krigsoffer i Ukraina! 
03. april Kl. 11.00 – Gudstjeneste 
10. april Kl. 11.00 – Palmesøndag gudstjeneste 
14. april kl 18.00 – Skjærtorsdag kveldsmesse 
15. april kl. 11.00 – Langfredag gudstjeneste 
17. april kl. 11.00 – 1. påskedag gudstjeneste 
18. april kl. 11.00 – Grorud kapell gudstjeneste (værforbehold) 
24. april kl. 18.00 - Pilegrimsvandring 

Siljan menighetshus 
16. mars. og 27. april kl. 16.30 - 18.00. Middag. Påmelding: Tlf. 35941174 eller  
epost: menighetskontoret@siljan.kirken.no innen tirsdagen før. 
30. mars og 27. april (middag/samtale) Kl. 19:00 – 21:00 - Samtalekveld. 
06. april kl. 11:00 – 13:00 - Formiddagsmat. 

Siljan bygdekvinnelag 
06.april kl.18:00 - Gå-tur runde Kiste, ev. bålkos. Oppmøte ved parkeringen ved  
Gorningen. Ta med mat/sitteunderlag etter behov. 

31.mai - Besøke Århus Gård. Info, omvisning og mat fra og om Århus gård/Andelsgården. 


