


Status situasjonen i Ukraina

Rådmann overtar som leder av rådmannsutvalet, Vest-
Telemarkrådet

Rådmann valgt som representant i KS sitt kommunedirektørutval

Gebyr for skjenking av alkoholhaldig drikk for 2021 er redusert 
med 1300,- per verksemd som har vore i drift. Opphaveleg gebyr 
er kroner 5 300,- og reduserast til 4000,-. Bakgrunnen for dette er 
nedstenging under pandemien og at kommunen ønsker å gjere
noko for å kompensere for ei tøff tid.

Fellestenester



Søker om støtte til symjeopplæring for flyktningar, frist 1. april

• Seljord kommune søker fylkeskommunen om støtte til symjeopplæring for flyktningar i 
skulealder. Middel skal brukast i sommar og til hausten.

Søker om støtte til gratis SFO, frist 1. mai

• Seljord kommune søker Udir om støtte til gratis fulltids-SFO for låginntektsfamiliar med 
barn i 1. klasse.

Skulerute 2022-2023

• Skulerute 2022-2023 er på høyring i skule og barnehage med frist 1. april. Kjem til 
handsaming i neste møte i formannskapet.

"Partnerskap for inkludering og ung deltagelse"

• Samling i dag, 7. april. Seljord stiller med deltakarar frå oppvekst og helse. Samarbeid 
med Vest-Telemark og KS for felles arbeid med oppvekstplan. Viktig å koordinere 

arbeidet i VT når så mange kommunale tenester er samordna.

Oppvekst



• Folkehelse – Ingeborg Nenseter Jensen overtar ansvaret og vi 
søker fylkeskommunen om partnerskap

• Strategisk kompetanseplan

• Rammeavtale mellom kommune og tilsette som skal ta 
grunnutdanning/vidareutdanning

• Seljord sin søknad på kompetanse og innovasjonstilskot 2022
• Læring gjennom simulering- eit samarbeidsprosjekt i Vest - Telemark

• Felles Kommunal Journal - "ein innbyggar - ein journal"

Helse og omsorg



• Ny merkevareprofil og program for Visit Telemark, mottatt og 
oversendt Møtestad Seljord

• Status kulturmidlar til lag og organisasjonar 2022

• Status straumstøtte 2022

• Orientering om prosjekt Naturlab i Flatdal

• Orientering om status for arbeidet med G/S-vegen i Nordbygdi

Samfunnsutvikling og drift




