Referat fra informasjonsmøte om grensejustering mellom kommunene
Sauherad og Notodden
Tid: 21.mai, 2019. Kl. 18.00 - 20.00.
Sted: Grendehuset, Hjuksebø.
Til stede fra Notodden kommune: Ordfører, Gry Fuglestveit, rådmann, Per Sturla Wærnes,
kultursjef, Terje Malm, kommunalsjef for oppvekst, Jan Erik Søhol, kommunalsjef for helse og
omsorg, Anne Grete Rønningsdalen, teknisk sjef, Ragnar Frøland og kommunikasjonsrådgiver,
Benedicte S. Sebjørnsen.

Ordfører Gry Fuglestveit ønsket velkommen til informasjonsmøte om grensejusteringen
mellom kommunene Sauherad og Notodden.
Rådmannen innledet med at Notodden kommune er stolt av å tilby sine innbyggere gode
kommunale tjenester. Notodden kommune skal være et sted det er godt å være innbygger og
hvor innbyggerne involveres gjennom gode prosesser. Møtet på Hjuksebø er følgelig det
første av flere dialogaktiviteter i forbindelse grensejusteringen.
Kultur og fritid
Kultursjef Terje Malm orienterte om kultur- og fritidstilbudet i kommunen og ønsket
organisasjoner og lag velkommen til å søke om drifts- og spillemidler ved neste års
søknadsfrist.
De oppmøtte ble oppfordret til å besøke kommunens nettside, samt www.vifritid.no for å få
nærmere informasjon om aktiviteter, arrangementer, organisasjoner, lag og foreninger.
Oppvekst
Kommunalsjef for oppvekst, Jan Erik Søhol, presenterte barnehage- og skoletilbudet på
Notodden. Den enkelte familie har full valgfrihet til å søke om skole- og/eller barnehageplass.
For de som ønsker å benytte den offentlige skolen på Notodden, gis det av hensyn til
kontinuitet i skolegangen og tilhørighet i et klassemiljø mulighet for oppstart i august 2019.
Tveiten skole er den offentlige skolen som ligger nærmest Hjuksebø for barnetrinnet og
Notodden ungdomsskole for ungdomstrinnet.
På spørsmål om videre drift av Hjuksebø Montessori skole og Læringsverkstedet barnehage
opplyste kommunalsjefen at det ikke er noe signaler om fremtidig nedleggelse.
Helse og omsorg
Kommunalsjef for helse og omsorg, Anne Grete Rønningsdalen, orienterte om kommunens
godt utbygde helse- og omsorgstilbud, inkludert tannhelsetilbud, som sorterer under
Fylkeskommunen.
Kommunalsjefene for helse i kommunene Sauherad og Notodden har igangsatt et prosjekt for
å sikre ivaretakelse av tjenestetilbudet, samt informasjon til innbyggere når grensejusteringen

effektueres. Kommunalsjefen opplyste om at alle innbyggere i Sauherad skal få et forsvarlig
tjenestetilbud i Notodden kommune og at alle som i dag mottar tjenester fra helse og omsorg
vil bli kontaktet før grensejusteringen trer i kraft.
Tekniske tjenester
Kommunalsjef for tekniske tjenester, Ragnar Frøland, orienterte generelt om tekniske
tjenester i kommunen.
Notodden kommune overtar driften av vannverket og renseanlegget på Hjuksebø. Det samme
gjelder de kommunale veiene og byggene. På Notodden kommunes hjemmesider er det
oppført hvem som kan kontaktes innenfor de ulike områdene.
Notodden kommune er midt inne i en prosess med revidering av kommuneplanens arealdel.
Dette omfatter ikke Hjuksebø, som har en relativt ny kommuneplan for dette området. Når
arbeidet med samfunnsdelen skal settes i gang, er det naturlig at også Hjuksebø innlemmes i
denne planen.
Enkelte gater vil få nye navn. Dette arbeidet ivaretas av planavdelingen ved tekniske tjenester
og vil bli gitt kontinuerlig informasjon om.
Det blir ny og lik renovasjonsløsning for alle abonnentene i IRMAT sine eierkommuner fra ca
juli 2020. Notodden kommune innfører hytterenovasjon sommeren 2019. Det blir planlagt
punkter for oppsamling av avfall i hytteområdene. Det blir satt ut containere på punktene. Det
vil bli delvis kildesortering. Containere til glass og metallemballasje, papir og restavfall.
Kommunikasjon
Det ble foreslått av kommunikasjonsansvarlig i Notodden kommune, Benedicte S.
Sebjørnsen, å etablere en egen informasjonsside på kommunens nettside i forbindelse
grensejusteringen. Dette for å sikre god informasjonsflyt. Forslaget undersøkes nærmere.
Det var underveis i møtet åpnet for spørsmål fra de fremmøtte.

Referent: Benedicte S. Sebjørnsen

