
VALGPROGRAM PORSGRUNN SENTERPARTI 

Grønne byer, levende distrikter og små forskjeller! 

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. Porsgrunn Senterpartiet vil at Porsgrunn kommune skal 

være en god kommune å bo i, med aktive bydeler og gode tilbud og tjenester til 

innbyggerne der de bor. Vi vil jobbe for å være en kommune som legger til 

rette for positiv utvikling i alle bydeler og hele kommunen. Gode bomiljøer 

skaper bydeler der folk trives. En stemme til Porsgrunn Senterparti er en støtte 

til lokal og bærekraftig matproduksjon, satsing på nærmiljø og folkehelse, en 

trygg helsetjeneste, gode skoler og barnehager og en fremtidsrettet og 

miljøvennlig næringsutvikling. Vi vil lytte til innbyggerne og fremme aktuelle 

saker.  

Byplanlegging, arealbruk, næring og lokal utvikling 

Porsgrunn kommune har mange flotte bydeler og bystatus både på Porsgrunn 

sentrum og i Brevik. Porsgrunn er også en industrikommune med de 

mulighetene og forpliktelsene det innebærer. Kommunen skal være en 

imøtekommende kommune både overfor innbyggere og næringslivet.  

Industrien i Porsgrunn og Grenland jobber mot «det grønne skiftet» og 

distriktet bør bli et ledende miljø i landet når det gjelder produksjon av 

fornybar og fremtidsrettede energiformer og forskning og utvikling.  

Brevik og Brevikstrømmen med sin særegne beliggenhet er inngangsporten til 

Telemarksvasdraget. Brevik har en kulturarv som sjøfartsby fra seilskutetida, og 

i Trosvika er det fortsatt virksomhet med skipsbyggevirksomhet, nå med å 

ferdigstille båtene til sjøsetting. Tidligere ble båtene bygget fra bunnen av. 

Bebyggelsen i Brevik består i stor grad av eldre trehus, hvorav en god del er 

verneverdig. Brevik har i dag virksomheter som Trafikksentralen, 

Breviksterminalen og Norcem i sitt nærområde, samt skole, sykehjem, 

kulturhus, legesenter mm. Fergene til bydelen Sandøya er stasjonert i Brevik. 

Denne flotte bydelen må ivaretas, og Porsgrunn Senterpartiet sier nei til deponi 

av farlig avfall i gruvene. 

Bydelen Sandøya har ca. 300 innbyggere. Med Montesori-skole, butikk, flotte 

og attraktive friluftsområder og med Brevik som nærmeste senter er dette en 

levende bydel som nok øker antall beboere i sommerhalvåret. Ny ferge er 



under bygging noe som er viktig for øysamfunnet. Senterpartiet vil til rette 

legge for spredt boligbygging på øya slik at det blir grunnlag for en stabil 

befolkningsvekst, også for skolen som ble etablert og driftes av foreldrene 

siden 2011. Som alle bydeler bør også denne være en bydel for alle 

aldersgrupper og det bør også tilrettelegges for aldersboliger.  

Bydelene Heistad, Skjelsvik og Brattås er de områdene utenfor bybåndet, som 

har hatt den største befolkningsveksten de siste tiårene. Her er det 

næringsområder, handelssenter, legesenter og skoler. Det er to skolekretser i 

bydelen Brattås 1 - 7 og Heistad med 1 -10 skole. Ved fremføring av ny E 18 er 

det viktig å ta hensyn til beboerne, næringsdrivende og dyrbar mark. 

Stridsklev/Hovet er den mest befolkede bydelen med egen kirke, 

handelssenter, gartneri, legesenter, barnehage, barneskole og ungdomsskole. 

Alt i gang sykkel avstand. Bydelen har også en internasjonale skole på Hovet. 

Ungdomsskolen, 8. – 10. trinn på Stridsklev skole er vedtatt nedlagt. 

Senterpartiet stemte imot nedleggelsen og vil jobbe for å få omgjort vedtaket. 

Vi mener det er en bedre miljømessig og økonomisk politikk å opprettholde 

tilbud i nærmiljøet og at det gir større bo-glede.  

Moheim/Tveten som kommunesenter for Eidanger, Bergsbygda, Døvika, 

Nystrand, Bjørkedalen og Oklungen er arealmessige den største 

kommunedelen i Porsgrunn. I denne delen av kommune ligger det største 

utviklingspotensialet. Porsgrunn Senterparti ønsker tilrettelegging for økt 

boligutbygging i søndre delen av Bjørkedalen mot Døvika og utover 

Bergsbygda. Vi vil jobbe for infrastruktur for å utvikle kommunedelen i sin 

helhet og spesielt næringsområdet Moheim og Enger. Skolen i Bergsbygda er 

driftet av foreldrene siden 2011, de øvrige delene av dette området tilhører 

Tveten skolekrets. Eidanger kirke er omkranset av det som for kommunen sin 

del betraktes som sentral-kirkegården. Det er viktig at annen utvikling vil 

begrense utvikling av kirkegården. Store områder er i arealdelplanen avsatt til 

LNF områder. Disse områdene er viktig for den aktive jord- og 

skogsbruksdriften hovedsakelig mot Bjørkedalen og Oklungen. Handelsområde 

Moheim er et viktig alternativ til Porsgrunn sentrum for innbyggere i denne 

delen av kommunen. 

Langangen er den bydelen som, gjennom tidene, har vært belemret med 

hovedveien til Sørlandet, nå E18, og mange beboere har fått merke endringer i 

tilværelsen ved omlegging av vei, i ytterste konsekvens at de har måttet forlate 

bopel til fordel for samfunnsutvikling. Enten det gjelder utbygging av ny 



jernbane eller nye E 18. Senterpartiet vil det skal tilrettelegges så endringen blir 

mest mulig skånsom for de berørte parter, og at de kan fortsette å bo i 

nærområde de føler tilknytning til. De ferdig regulerte bolig- og 

næringsområdene i Langangen må gjennomføres. Senterpartiet vil ikke gå for 

en ny byvekstavtale som vil redusere utviklingen av kommunedeler som blant 

annet Langangen. Matjord er livsgrunnlaget vårt. Vi trenger lokal 

matproduksjon og må verne om matjorda med soner og byggeforbud. Jordvern 

er viktig! Dyrkbar mark må tilbakeføres når forutsetninger endres. 

Senterpartiet i Porsgrunn vil jobbe for:  

- god strategisk tilrettelegging for næring og industri 

- en ekspansiv byplanlegging som ikke går på bekostning av utviklingen 

utenfor bybåndet. Vi er skeptiske til dagens bruk av 

bompengefinansiering og mener framtidige bompengefinansieringer kun 

kan aksepteres som prosjektfinansiere 

- god fremkommelighet og parkering i og utenfor bybåndet 

- fiber i hele kommunen. 

- næringsområder som Lønnebakke 

- gode parkeringsmuligheter i sentrum  

- Langangens regulerte boligområder 

- gjennomføring av utbygging av E18 gjennom kommunen slik bystyret har 

vedtatt, med tunnel og miljøtunnel 

- at Rv36 legges i tunnel forbi Herøya  

- trafikksikkerhets tiltak Fv32  

- redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier 

- forbud mot all nedbygging av matjord  

Senterpartiet i Porsgrunn vil jobbe mot: 

- utbygging i LNF områder  

- utbygging av områder som Valleråsen, Frydentoppen og flere boliger i 

Borgeåsen. Vi ønsker mulighet for mer spredt bebyggelse. 

- bygging av gangbro over ælva finansiert med bypakke midler 

- tvang. Kommunesammenslåing skal avgjøres med folkeavstemning. 

Senterpartiet ønsker samme mulighet til utvikling i hele kommunen ikke bare 

innenfor bybåndet. Arealene i Porsgrunn er under sterkt press og vedtatt 

byvekstavtale vil sette enda mer press på arealene i sentrumsområdet. Dette v 



fører til press på områder som Borgeåsen, Frydentoppen og Valleråsen. Areal & 

Transportplan Grenland begrenser muligheten til å utvikle hele kommunen. 

Kultur og frivillighet 

Kultur og frivillighet er viktige deler av nærmiljøet og det gode lokalsamfunn. 

Kulturtilbudet må ha bredde og mangfold og Porsgrunns kulturidentitet må 

bevares og videreutvikles. Porselen, opera og teater er noen stikkord for å 

beskrive kulturidentiteten. Bibliotek, kulturskole, fritidsklubber er noen av de 

mange tilbudene som gir valgmuligheter og aktivitet. Frivillige organisasjoner 

skaper arenaer for tilhørighet og samhold i nærmiljøet. Dugnadsånd er 

drivkraften bak frivillig innsats og en uunnværlig del av fellesskapet som bidrar 

til at mange oppgaver i samfunnet blir løst. 

I enhver frivillig organisasjon er det viktig med forutsigbarhet for å legge 

grunnlag for kontinuerlig drift i organisasjoner som er tuftet på drift basert på 

dugnadsånd. Barne- og ungdomsarbeid er i dag stort sett driftet av 

organisasjoner basert på frivillighet. Idretten er med på å bidra til å skape 

samhold og å styrke folkehelsa. 

Senterpartiet vil jobbe for: 

- etablering av nasjonal teaterpark  

- Kommunal driftsstøtte som skaper forutsigbarhet for frivillige lag- og 

foreninger. 

- Aktiviteter rundt Grenland friteater og Vangens opera studio 

- Kulturskolen 

Miljø 

Porsgrunn kommune har hatt godt fokus på miljø de siste åra og Senterpartiet 

vil at dette gode arbeidet blir videreført og økt. Kommunen jobber målrettet 

med fokus på miljø ved kommunale investeringer og innkjøp. Kommunal og 

fylkeskommunal medvirkning ved bevisste innkjøp, bruk av fornybar energi og 

tilrettelegging og informasjon ut til innbyggere kan bidra til å redusere 

klimagassutslipp. Økt fokus på gjenvinning er også et viktig bidrag.  

Deponi i Brevik er en aktuell sak som Senterpartiet engasjerer seg sterkt i. Vi 

mener at strengere krav om gjenvinning bør innføres i Norge, slik det er gjort i 

flere andre land. Det meste av farlig avfall kan med dagens teknologi og 

kunnskap gjenvinnes og gi større miljøgevinst enn deponi.  

Senterpartiet i Porsgrunn vil jobbe mot: 



- Deponi i Norcem gruver i Brevik 

Senterpartiet i Porsgrunn vil jobbe for: 

- Nullvisjon på nedbygging av matjord 

- Aktiv bruk av naturressurser 

- Tilrettelegge for miljøvennlig transport 

- Tilrettelegge for miljøvennlig bygging 

- Sette krav til bruk av fornybare mattrialer i offentlige bygg som f.eks. 

bygg i tre 

- Tilrettelegge for bedre tilgjengelighet for å øke bruk av biodrivstoff 

- Satse på gjenvinning for å redusere behov for deponi 

- Tilrettelegge for å fase energibruken fra fossilt til bioenergi 

- Økt utbygging av ladepunkter til elbil og elsykkel 

For Porsgrunn Senterparti er den viktigste miljøsaken i Grenland deponisaken.  

Oppvekst, Skole og barnehage 

Skolen skal være drivkraften i nærmiljøet, ha en samlende funksjon og være et 

sted der barn unge også kan trives og ferdes utenom skoletid. 

Porsgrunnsskolen skal alltid være rustet til å møte utfordringer med elever med 

særskilte behov. Skolen skal bidra til å gi barna og ungdommen de verktøyene 

de trenger for å møte fremtiden. Skolen skal også være en del av nærmiljøet og 

bruke denne som arena for læring. Ressurser som tilføres skolen må gå til å til å 

øke lærerkreftene. 

Senterpartiet i Porsgrunn vil jobbe for: 

- Å bevare skolestrukturen i Porsgrunn 

- Å tilbakestille vedtaket om nedlegging av Stridsklev ungdomsskole 

- Begrense testregimet i skolen 

- Prioritere økt voksentetthet i grunnskolen, nasjonale retningslinjer for 

lærertetthet må være et minimumskrav i Porsgrunnsskolen. 

- Redusere vedlikeholdsetterslepet i Porsgrunns skolebygg 

- Innføring av «leksefri» skole, leksetid på skolen slik at elevene er ferdig 

med skolearbeid når de kommer hjem. 

- Skolemåltid  

- Mulighet for praktisk undervisning når det er et behov 

- Handlingsplan mot mobbing 

- Helsesøstertjeneste tilpasset skolens behov 

- Innsats for barn og unges psykiske helse 



- Å opprettholde kommunens tilbud på Klokkerholmen 

Lærlingordningen er viktig for å ha rekrutering av fagarbeidere i fremtiden.  

- Vi vil jobbe for tilrettelegging og gode betingelser for lærlinger 

Porsgrunn Senterparti vil videreutvikle barnehagenes rolle som en arena til å 

drive forebyggende folkehelsearbeid. Det er viktig å vektlegge tidlig innsats i 

barnehagen og styrke barnehageansattes kunnskap om barns utfordringer i 

tidligst mulig alder, slik at det kan settes i verk tiltak for utsatte barn tidlig. 

Senterpartiet i Porsgrunn vil jobbe for: 

- Full barnehagedekning 

-  At barnehagene har fokus på sunt kosthold, gjerne egenprodusert fra 

barnehage-kjøkkenhage.  

- fysisk aktivitet i skog og mark  

- at ansatte i barnehagene for kunnskap om å avdekke omsorgssvikt og 

overgrep mot barn 

- at kommunen skal ha skal kommunen ha forkjøpsrett ved salg av private 

barnehager 

Helse, omsorg og sosial 

Porsgrunn har mange gode tilbud til sine innbyggere men har også en del 

utfordringer. Hjemmetjenesten gjør en flott innsats, men de trenger mer tid. 

Mange ønsker å bo i den delen av kommunen de har tilhørighet til med stadig 

økende sentralisering, også her lokalt, blir det ofte en utfordring. Ansatte som 

jobber i det offentlige er ofte avhengige av å ha full jobb for å tjene nok til seg 

og sin familie. I helsevesenet er det for mange deltidsstillinger. Vi ønsker økt 

grunnbemanning og økte stillingsstørrelser for de ansatte i helsesektoren. 

Kommunen trenger et godt tilbud i alle bydeler med styrket hjemmetjeneste, 

dagsenter, rusomsorg, psykisk helse og tilstrekkelig sykehjemsplasser. 

Senterpartiet vil jobbe for: 

- økt grunnbemanning  

- Flest mulig ansettes i fulle stillinger 

- Aldersboliger i alle bydeler, også på Sandøya og i Bjørkedalen 

- Styrke hjemmetjenesten 

- Tilstrekkelig med sykehjemsplasser 

- Forebyggende tiltak for å folk tilbake i arbeid etter f.eks. sykdom eller 

skade 



Økonomi  

Porsgrunn trenger en nøktern økonomistyring med balanse i låneveksten. Da 

kan kommunen bygge opp en buffer og på sikt avskaffe eiendomsskatten. Med 

lånegjelden kommunen har opparbeidet seg, er vi sårbare med tanke på 

økonomiske svingninger politisk, overføringer fra staten, skatteinntekter til 

kommunen eller svingninger i aksjemarkedet og stigende rente. 

Senterpartiet vil ha en nøktern økonomistyring og vil jobbe for: 

- At låneopptak balanserer med nedbetaling og det ikke blir øking i 

låneopptak 

- At nåværende eiendomsskatt avvikles, skatt skal betales etter evne 

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.  

Senterpartiet vil ha bedre og mer skjerpende til tak mot sosial dumping.  

Senterpartiet ønsker å utvikle et levende folkestyre, bygget på et kristent og 

humanistisk verdigrunnlag og vår nasjonale kulturarv, fellesskap som grunnlag 

for folkets trivsel og fremgang. 


