
HELE  PORSGRUNN
senterpartiet.no/porsgrunn



Porsgrunn har særegenhet som industrikommune med de fordeler 
og konsekvenser som det innebærer. Arealmessig er Porsgrunn den 
minste kommunen i fylket og nummer en i befolkningstetthet, derfor 
blir det stort press på arealbruken.

Vi i Porsgrunn Senterparti vil jobbe for:

FRIVILLIGHET
Frivillige organisasjoner skaper arenaer 
for tilhørighet og samhold i nærmiljøet.
Dugnadsånd er drivkraften bak frivillig 
innsats.

MILJØ
Nei til deponi og ja til aktiv bruk av 
naturressurser. Tilrettelegge for miljø-
vennlig transport og bygging.

OPPVEKST
Skolen skal være drivkraften i nær- 
miljøet og må tilføres tilstrekkelig  
midler. Kommunen bør ha forkjøpsrett 
ved salg av private barnehager.

KULTUR
Gode kulturtilbud og tilrettelegge for 
frivillighet. Vi ønsker etablering av 
teaterpark.

HELSE OG OMSORG
Øke grunnbemanning og økte stillings-
størrelser. Kommunen trenger et godt 
tilbud i alle bydeler med styrket  
hjemmetjeneste, dagsenter,  
rusomsorg, psykisk helse og  
tilstrekkelig sykehjemsplasser.

ØKONOMI 
Porsgrunn trenger en nøktern økonomi- 
styring med balanse i låneveksten. Da 
kan kommunen bygge opp en buffer og 
på sikt avskaffe eiendomsskatten  
– nei til nåværende eiendomsskatt  
– skatt skal betales etter evne.

JORDVERN
Matjord er livsgrunnlagetvårt.  
Vi trenger lokal matproduksjon og 
må verne om matjorda med soner og 
byggeforbud. Dyrkbar mark må tilbake-
føres når forutsetninger endres.

GRØNNE BYER, 
LEVENDE DISTRIKTER 

og små forskjeller!



BYPLANLEGGING OG  
AREALBRUK
Vi vil jobbe for en ekspansiv byplan-
legging som ikke går på bekostning av 
utviklingen utenfor bybåndet.  
Framtidige bompengefinansieringer 
kun prosjektfinansiert.
Nei til bompengefinansiert gangbru 
over ælva. Ja til god fremkommelighet 
og parkering i og utenfor bybåndet.
Vi går mot utbygging av områder som 
Valleråsen, Frydentoppen og flere boli-
ger i Borgeåsen. Vi ønsker mulighet for 
mer spredt bebyggelse.
Kommunesammenslåing skal avgjøres 
med folkeavstemning.
Strategisk tilrettelegging for næring og 
industri. Fiber i hele kommunen.

SOSIAL DUMPING
Vi sier totalt nei til sosial dumping og 
vil jobbe for bedre og skjerpede tiltak 
mot dette! 
Lærlingeordningen må som minimum 
opprettholde dagens mål og lærlingene 
må få god oppfølging. 

Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/porsgrunn

 Porsgrunn Senterparti



Kommunestyrekandidater

Anne Kristine Grøtting  Tore Buer Kristian Leerstang 
Sørensen

Mathias Abrahamsen Iwona Romaniuk Ole Jakob Buer

7.  Morten Abrahamsen
8.  Line Maria 
 Abrahamsen
9.  Lars Vassend

10.  Ragnar Friberg
11.  Randi Vassend
12.  Sondre Skoglund
13.  Bjarne Freddy Døvik

14.  Hildegunn Skoglund
15.  Magne Vassend
16.  Thor Skautvedt
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