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Innledning      

Porsgrunn SV er partiet for deg som er opptatt av rettferdig fordeling og miljø. Vi er partiet 
som jobber for gode fellesskapsløsninger for de mange og ikke for de få. 
SV vil ha sterkere satsing på miljø og arbeide for at Porsgrunn blir en foregangskommune i 
møte med morgendagen. 
Porsgrunn SV vil styrke og videreutvikle kommunale tjenester. Partiet vil bruke alle 
tilgjengelige midler for å forbedre basistjenestene og jobbe forebyggende med barn og unge. 
At kommunen skal yte gode tjenester, er viktigere enn tre prosent overskudd i 
kommuneregnskapet. Porsgrunn kommune skal være en god arbeidsgiver for de ansatte 
gjennom tett samarbeid med fagforeningene om gode arbeids- og lønnsvilkår. Det betyr 
blant annet høyere grunnbemanning og hele stillinger. Kommunen skal drive offentlige 
tjenester i egenregi og ha fokus på mennesker og ikke markeder. 
Porsgrunn SV vil jobbe for sterke felleskap og små forskjeller via god integreringspolitikk, og 
et godt samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner, idrettslag og næringslivet.  
Vi vil jobbe for en boligpolitikk som gjør at alle kan sikre seg sin egen bolig. Og som tar 
hensyn til jordbruksområder, rekreasjonsområder og har gode kollektivmuligheter. 
Porsgrunn skal ha innovativ industri med klima- og miljøvennlige løsninger som sikrer trygge 
grønne arbeidsplasser i dag og for framtida. Vi setter foten ned for et deponi for farlig avfall i 
Brevik. Vi vil ha ei trygg framtid uten forurensning.     
Vi ønsker god tilgjengelighet i Porsgrunn og Brevik for næringsdrivende, kunder, gjester og 
fastboende. Da trenger vi gode parkeringsmuligheter i sentrum av Porsgrunn og Brevik. Vi 
må utvikle og opprettholde rimelige kollektivtilbud for å møte klimakravet og begrense 
biltrafikken. Vi trenger trygge skoleveger på gang- og sykkelveger. Økt bruk av tog 
forutsetter gode kollektivtilbud lokalt, med gode muligheter for å oppfylle drømmen om 
bybanen. 
Porsgrunn SV vil jobbe for at kommunen skal ha gode støtteordninger som gir økonomisk 
trygghet for alle som gjennom livet trenger støtte fra våre velferdstjenester. Et tiltak for å 
begrense fattigdom, er at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. 
 

              



 

Barn og unge 
Skolen 

Skolen skal være en arena for kunnskapstilegnelse og sosial læring. SV mener at Høyres 
skolereform, «Kunnskapsløftet», har ført til at skolen har blitt for teoretisk. Det gjelder ikke 
minst ungdomsskolen. SV hilser velkommen lokale tiltak som kan gjøre 8. – 10. trinn mer 
praktisk og levende for elevene. 
Porsgrunn SV vil påse at de nye normene for bemanning følges opp. Økt lærerdekning skal 
ikke gå på bekostning av andre voksenpersoner i skolen, som miljøarbeidere, barne- og 
ungdomsarbeidere og assistenter, da de er viktige ressurspersoner for læring og forebygging 
av utenforskap og atferdsvansker. 
Porsgrunn SV vil gi lærerne tillit til selv å utforme skolehverdagen innenfor de krav som er 
gitt i fagplaner og generell læreplan. Vi mener at skolen er tjent med å redusere unødvendig 
rapportering og dokumentasjon, som tar tid og krefter fra undervisningsarbeidet. Målet må 
være at «læreren skal være lærer» og bruke mest mulig av tid og krefter i klasserommet og i 
møtet med den enkelte elev. SV vil arbeide for at rektorene styrkes som pedagogiske ledere, 
og at skolene gis frihet til å utvikle sin egenart. 
SV vil at skolene i Porsgrunn skal være offentlig, men støtter de eksisterende Montessori-
skolene for å styrke lokalsamfunnene i Bergsbygda og på Sandøya fordi SV var imot 
nedleggelse av de lokale skolene. Når lokalmiljøene legger ned stor innsats for egen skole, gir 
dette en god ramme for læring, utvikling og samhold. SV støtter ikke tanken om en 
Montessori-skole på ungdomstrinnet, som trekker elever fra andre skolekretser til 
Bergsbygda, og som skaper unødig transport.  
SV vil 

 sørge for at de nye bemanningsnormene blir fulgt opp i budsjettet 

 at skolen skal ha andre ansatte enn lærere som resurspersoner i den daglige 
skolehverdagen  

 be om tiltak for å fjerne unødvendig rapportering i skolen 

 beholde Stridsklev ungdomsskole. 

 bygge ny skole på Herøya.  

 ruste opp Kjølnes og Tveten ungdomsskoler 

 gjeninnføre gratis frukt på skolen som et minimum 
 
Barnehager 
Barnehagen skal ivareta barnets behov for lek og omsorg, og hvor trygghet og vennskap skal 
danne grunnlag for læring. Barnehagen skal være en god arena for innlæring av språk, fysisk 
aktivitet og kreativitet.  
Pedagognormen som er innført, må følges opp av en bemanningsnorm som sikrer nok 
voksne sammen med barna i hele åpningstiden. 
Det er pr i dag full barnehagedekning i Porsgrunn og Porsgrunn SV ønsker ikke flere private 
barnehager. Hvis det skulle bli aktuelt med salg eller nedleggelse av private barnehager, skal 
kommunen kjøpe disse og overta plassene. Porsgrunn SV ønsker ikke store kommersielle 
selskaper som drivere av barnehager. 
Alle ansatte skal ha lik mulighet til kurs- og videreutdanning. 



 

SV vil 

 ha et hovedopptak og videreføre løpende opptak 

 sikre nok personale i hele barnehagens åpningstid 

 si nei til kommersielle barnehager. 

 sikre like lønns- og pensjonsrettigheter til ansatte i kommunale og private barnehager  

 opprettholde full barnehagedekning 
 

SFO 
Porsgrunn SV vil at SFO skal være et tilbud for alle elever til og med 4.klasse og opp til 
7.klasse for barn med spesielle behov. Vi ønsker friplasser for lavinntektsfamilier, i tillegg til 
søskenmoderasjon for familier med flere barn som benytter seg av kommunens tilbud. 
SV vil arbeide for at SFO skal ha gode lokaler, godt utstyr og ansatte med allsidig kompetanse 
i tillegg til fagarbeidere. Det skal legges til rette for at lekser kan gjøres i skole- eller SFO-
tiden med pedagogisk personell, fysisk aktivitet, kreative fag og frilek. Beliggenheten skal 
sikre gode turmuligheter til friområder i gangavstand.   
 
SV vil 
 

 ha friplasser for barn fra familier med lav inntekt  

 legge til rette for samarbeid med kulturskolen og frivillige organisasjoner 

 ha frukt og næringsrike måltider i kommunens tilbud for barn og unge 

 gjeninnføre søskenmoderasjon i SFO 
 
 

      
 
 
Ungdomstiltak 
Porsgrunn kommune må styrke tilbudet til unge gjennom fritidsklubber, i tillegg til idrett og 
kulturaktiviteter. Porsgrunn SV vil ha en heltids SLT koordinator som jobber aktivt der 
ungdom er. Fritidsklubbene må styrkes med flere ansatte og ha tilbud også om sommeren.  



 

For å forebygge rusproblemer blant unge, må innsatsen i tiltakene mot ungdom styrkes. 
Kommunen må støtte frivillig engasjement som natteravner og vaktordninger ved 
ungdomsarrangementer.  
SV vil 

 øke andelen ansatte som jobber med ungdom i fritidsklubbene og med forebyggende 
tiltak 

 sikre ungdom et gratis, helårs fritidstilbud i lokale fritidsklubber og Meierigården i 
sentrum.  

 drive oppsøkende arbeid blant unge, gjerne i samarbeid med andre kommuner i 
Grenland. 

 

   
 

Helse, velferd og omsorg 
Hjemmetjenesten og sykehjem 
Omsorgen for pleietrengende må styrkes, både for å forberede økningen i antall eldre og for 
å gi omsorg og pleietrengende et kvalitativt bedre tilbud. Eldre og pleietrengende har krav 
på trygghet, nødvendig pleie og omsorg, samt muligheter for et meningsfullt liv. 
Hjelp skal tilpasses den enkeltes behov, både i hjemmebaserte tjenester og sykehjem. 
Fleksibiliteten bør styrkes, blant annet ved økning av korttidsplasser, langtidsplasser og 
innen demensomsorgen. Kompetansen i omsorgen må styrkes for stadig å utvikle tilbudet til 
brukerne. Det er derfor viktig å ha nok ansatte i helse- og omsorgssektoren. Porsgrunn SV vil 
at de som trenger hjelp hjemme skal få færre ansikter å forholde seg til gjennom ny 
organisering.  Det er viktig for SV at Porsgrunns eldre får bo hjemme så lenge som mulig med 
tilstrekkelig hjelp og pleie. 
Porsgrunns befolkning lever lengre og blir eldre enn for bare noen år siden. Med en økende 
andel av befolkningen som når høy alder, øker også utfordringene med demens.    
For innbyggere med demensdiagnoser, som klarer seg hjemme, er det viktig at de får et 
kvalitativ og tilstrekkelig dagtilbud. SV vil sikre et godt tilbud til pårørende som bor hjemme 
med demente, slik at det er tilstrekkelig med plasser til avlasting i egnede institusjoner. 
Porsgrunn SV vil at kommunen skal utvikle gode boformer for personer med 
demensdiagnose. Både i Danmark og Nederland har de gode alternative boformer som sikrer 



 

god helsehjelp og livskvalitet. Porsgrunn SV ønsker at kommunen skal utarbeide en plan for å 
etablere flere demenskolletiv.   
Med samhandlingsreformen skriver spesialhelsetjenesten ut pasienter som er 
ferdigbehandlet. Det betyr ikke at pasienten er frisk, men at tilstanden er stabil og at 
pasienten er i bedring. Dette setter store krav til kommunen som må håndtere en større 
andel av syke pasienter. Ved å øke antall korttidsplasser som har som mål å rehabilitere og gi 
restitusjon etter sykdom, blir pasientene raskere friske og kan bo hjemme lengre. Porsgrunn 
SV vil ha et kommunalt helsehus som rommer øyeblikkelig hjelp og avklaringsenhet, 
lindrende enhet og en ny restitusjonsavdeling.     
SV vil 

 øke grunnbemanningen i hjemmetjenesten og sykehjem, slik at alle får den omsorg og 
helsehjelp de trenger. 

 utvikle et kommunalt helsehus.  

 utvide Kultur og dagtilbud som en sentral del av eldreomsorgen.  

 opprettholde legevakten i Porsgrunn  
 

   
 
 
Psykisk helsevern og rusomsorg 
Innen det psykiske helsevernet er det behov for styrking av alle ledd i behandlingskjeden, 
både når det gjelder tiltak og kompetanse. Mennesker med psykiske lidelser er blant dem 
med dårligst levekår i Norge. Porsgrunn SV vil sikre bedre velferd for psykisk syke, og for 
deres familie. Folk med langvarige problemer må gis tilbud om tilrettelagt bolig og 
arbeidsplass. Brukerstyrte aktivitets- og rehabiliteringstiltak må videreutvikles. Det er et 
stort behov for å styrke arbeid og aktivitetstilbud til mennesker som har psykiske 
helseutfordringer og mennesker med rusproblemer. Alle mennesker fortjener en ny sjanse.  
Porsgrunn SV vil tilrettelegge for tiltak, hvor deltakeren selv bidrar og er medvirkende, for å 
ha noe å gå til, gjør noe meningsfullt og deltar i samfunnet. 
Flere barn og unge rammes av psykiske lidelser. Hjelpeapparatet må ha muligheter for å gi 
nødvendig og rask hjelp til syke, og samtidig fange opp barn og unge i risikosonen. 



 

Porsgrunn har utfordringer på linje med de store byene i Norge når det gjelder rusmisbruk. 
Det stiller kommunen overfor store oppgaver. Vi mener det er nødvendig å øke satsinga på 
rusomsorg. 
Mennesker med rusproblemer har krav på et verdig liv. Kommunen skal legge til rette for 
dette gjennom behandling, og ved å tilby bolig, botrening, dagaktiviteter, arbeidstrening, 
utdanning og ettervern. Et gjennomgående problem for mange med rusutfordringer er bolig, 
og Porsgrunn SV vil øke satsningen på egnede boliger for denne gruppen.   
Det er viktig at skjenkebestemmelsene overholdes, og at kommunen har gode kontroller og 
sanksjonsmuligheter ovenfor brudd på skjenkebestemmelsene.  
Porsgrunn SV mener at det er viktig med er godt samarbeid mellom politi, serveringssteder, 
frivillige og kommunen som bevillingsutsteder.  
SV vil 

 videreføre legemiddelassistert behandling med nødvendig oppfølging 

 øke tilgangen til sterilt utstyr til rusmisbrukere 

 øke tilskuddet til ideelle virksomheter som tilrettelegger for tiltak for personer med rus- 
eller psykiske problemer 

 opprette et lavterskeltilbud som oppsøker unge i drift, gjerne interkommunalt 

 sørge for nødvendig bemanning og oppfølging i boligene 

 
Sosial boligbygging 
De siste tiårene har boligbyggingen dreid seg om dyre boliger langs elvebredden, med 
middelaldrende med stor kjøpekraft som målgruppe. I årene framover bør den kommunale 
innsatsen rettes inn mot rimelige boliger for unge familier, og for grupper med lav inntekt. 
Gjennom reguleringsplaner og utbyggingsavtaler bør kommunen sørge for at det bygges 
flere leiligheter for de som etablerer sitt første hjem. Bygging av enkle og rimelige boliger må 
gå hånd i hånd med tanken om tiltetting i bybåndet.   
I alle boligprosjekt på en viss størrelse, bør kommunen sikre seg boliger for videreformidling 
til familier og enslige som ikke selv har midler til å kjøpe. Husbanklån og gradvis overgang fra 
leie til eie bør tilbys. 
Porsgrunn Utvikling (PU) er som aksjeselskap, ikke egna som redskap for sosial boligutvikling 
pga krav til inntjening. Isteden bør selskapet konsentrere seg om forvaltning av kommunens 
kontorlokaler og næringsbygg. 
SV vil 
• prioritere rimelige boliger for førstegangsetablerere og andre med lav inntekt 
• dekke boligbehovet for bostedsløse i Porsgrunn 
• utarbeide en ny boligsosial handlingsplan 
• gjøre Porsgrunn Utvikling (PU) til et selskap for forvaltning av kontorer og 

næringslokaler 
• Innføre eie for leie i kommunal regi 
 
Forebyggende og helsefremmende arbeid 
Forebyggende og helsefremmende arbeid krever tiltak av ulike offentlige og frivillige 
enheter. Helse og sosialsektoren har spesielle oppgaver, men folkehelseperspektivet må 



 

være med fra fødsel til grav i alle sektorer. Med forebyggende tiltak fra barnehagen av, kan 
lære- og atferdsvansker reduseres. Mange problemer kan unngås gjennom tidlig hjelp. Barn 
og unge må sikres gode og trygge oppvekstsvilkår, både i hjem, barnehage, skole og fritid.  
SV vil 
• styrke ressursene til helsestasjonen, skolehelsetjenesten med helsesøstre og 

rådgivere 
• styrke ressursene i barnevernet. 
• samordne tiltak for vanskeligstilte barn og unge 
• styrke folkehelsearbeidet ved bl.a. å gjeninnføre en egen folkehelsekoordinator 
• sikre gode, trygge skoleveier, gang og sykkelveger slik at alle kan gå og sykle til skole 

og jobb. 
• støtte tiltak som 10-toppern, som får mange folk ut i naturen og i fysisk aktivitet. 
• gi idrettsforeningene gode vilkår for å kunne nå ut til alle grupper.  
 

   
 
 
Fattigdomstiltak 
15% av alle barnefamilier i Porsgrunn, defineres som fattige, og tallet har økt de siste årene, 
dette er mere enn landsplanen som ligger på 10 % . Dette er alvorlig, for vi ser at regjeringa 
har bygd ned velferdsstaten og mange har blitt fratatt ytelser samtidig som barnetrygden 
har stått stille i 22 år. Porsgrunn SV vil styrke arbeidet med å bekjempe fattigdom. SV vil 
arbeide sterkt for et samfunn uten fattigdom der alle har de ressurser de trenger for å ta del 
i samfunnet. SV vil styrke det kommunale samarbeidet med organisasjoner som gjennom sitt 
virke vet hva utenforskap og fattigdom er. Vi vil jobbe for å styrke ulike initiativ og ulike tiltak 
i bydelene gjennom frivillighetssentral, nærmiljøsentre, ideell og frivillig sektor, og i tillegg 
bidra til å utvikle en sosial boligpolitikk i kommunen. 
 
SV vil 

 at barnetrygden skal tas bort i utregning av inntekt til utbetalinger av sosialtrygd. 

 gjeninnføre søskenmoderasjon i barnehage og SFO og minske totalsummen 

 ha friplasser for barn fra familier med svært lav inntekt 

 styrke samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner  

 utvikle en handlingsplan mot fattigdom 



 

 innføre aktivitetskort for bruk til svømmehall, kino og andre kulturaktiviteter for 
lavinntektsfamilier 
 

Kultur og idrett 
Kultur 
Kunst og kultur gjør samfunnet og menneskene rikere på opplevelser og gir 
enkeltmennesket bedre muligheter til å utvikle sine egne skapende evner. Alle skal sikres 
tilgang til kulturtilbud gjennom økt tilgjengelighet, rimelige priser og fleksible åpningstider. 
Porsgrunn SV vil videreutvikle og styrke kulturskolens tilbud, slik at det er nok plasser til alle 
som ønsker det, med rimelig deltakeravgift. 
Det må opprettholdes og etableres varierte barne- og ungdomstilbud i bydelene, bl.a. med 
utgangspunkt i skolene og SFO. 
Det må legges til rette for at eldre med hjelpebehov skal kunne nyte godt av kulturtilbud. 
Dette kan gjøres blant annet ved å videreføre «Den kulturelle spaserstokken». 
Porsgrunn SV ønsker å støtte opp om Porsgrunn som en levende kulturby, med teaterfestival 
og ulike arrangementer i Ælvespeilet og lokale scener. Kulturhuset må fortsatt være gratis 
for arrangementer som har med barn og unge å gjøre. Porsgrunn SV heier på 
amatørteatrene hvor de yngste talentene får utfolde seg. 
SV vil: 
• bygge opp og vedlikeholde tilbud for barn og unge i bydelene 
• styrke aktivitetene ved Meierigården ungdomsklubb i sentrum 
• øke tilgang til kulturskolen ved hjelp av kontingentkasse, lik den i idretten, for familier 

med lav inntekt 
• videreutvikle kulturskolen, både når det gjelder tilbud og antall plasser og øke 

samarbeidet med skole og SFO  
• opprettholde bibliotekets utvidede åpningstid 
• videreføre «den kulturelle bæremeisen» i barnehagen og «den kulturelle 

spaserstokken» 
• støtte Grenland friteater sitt prøveprosjekt «Teaterparken» 
 

   
 
 



 

Idrett 
Porsgrunn SV mener kommunen bør understøtte allsidige sportsaktiviteter med et mangfold 
av idrettslag og tilbud. For å opprettholde idretten som massebevegelse, bør flest mulig 
kunne drive idrett der de bor i bydelene. Kommunen bør bidra til å sikre arealer til de lokale 
idrettslaga og sikre og styrke ordningen med gratis lokaler for unge under 19 år og andre 
støtteordninger. 
SV ønsker at kommunen, i tillegg til investeringene på Kjølnes, skal dekke en andel av 
investeringer som gjøres av lokale idrettslag, og at kommunen går inn med støtte til lag som 
sliter med gjeld etter å ha bygd kunstgressbaner uten kommunalt bidrag.  
Kjølnes må utvikles som sentralanlegg for hele kommunen.  
Porsgrunn SV ønsker at kommunen og næringslivet gir støtte til idrettslag som aktivt jobber 
med integrering av flerspråklige og driver sosialt arbeid for de som har falt utenfor 
samfunnet av ulike årsaker. Foruten de åpenbare helsefordelene, som det er å drive med 
idrett, er det også en sosial arena hvor deltakere møtes, det er forebyggende for ensomhet 
og utenforskap, deltakerne utvikler språket og får muligheten til mestring på flere nivå.  
SV vil 
• støtte opp under lokale idrettslag og tilbud i bydelene 
• arbeide for at kommunen yter en andel av investeringer i lokale idrettsanlegg 
• utvide kontingentkassa til å dekke flere aktiviteter. 
• at utlånssentralen utvides med mer utstyr til flere aktiviteter foruten 

vinteraktiviteter. 
• gå inn for å etablere en kafe i tilknytning til det nye svømmeanlegget på Kjølnes. Et 

sted å være for ventende foreldre, sosiale møteplasser før og etter aktiviteter og for 
de som bor i nærområdet som vil skape liv og engasjement i lokalene. 

 

        
 
 
Frivillig arbeid, lag og foreninger 
Frivillighet har alltid hatt en viktig rolle i Norge. Frivillige organisasjoner fremmer og 
formidler holdninger og verdier, og kan være brubyggende mellom ulike grupper. Deltakelse 
i frivillige organisasjoner styrker muligheten for påvirkning og innflytelse opp mot lokale og 
sentrale myndigheter, og fungerer internt som opplæring i demokrati og allmenndanning. 
Det er derfor viktig å finne gode virkemidler for å stimulere til økt frivillighet gjennom større 



 

forutsigbarhet og bedre rammevilkår, slik at frivillig sektor kan eksistere på et sjølstendig 
grunnlag. 

SV vil 
• utarbeide et frivillighetsplan i tett samarbeid med de frivillige organisasjonene 
• legge til rette for at flest mulig får anledning til å delta i frivillige aktiviteter og 

organisasjoner som en arena for inkludering og mestring 
• arbeide for gode samarbeidsfora mellom kommunen og de frivillige 
• legge til rette for et godt samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner, 

kan gi en meningsfull hverdag til de som bidrar og deltar i frivillig arbeid. 
• gi frivilligheten gode vilkår, frivillig arbeid er ikke gratis og organisasjonene må få den 

støtte de trenger for å kunne opprettholde tilbudene.  
• bygge eller legge til rette for flerbruks-hus i bydelene som ikke har det i dag 
 

 

       
 

Klima og miljø  

Den globale oppvarmingen og klimaendringene er vårt største miljøproblem. Skal vi lykkes i å 

få temperaturøkningene under kontroll, forutsetter det tiltak i Porsgrunn og for oss alle. 

Porsgrunn SV vil ha framtid, ikke forurensing.  

Kommunen må støtte opp under arbeidet med å redusere de store punktutslippene av CO2 i 

Grenland. Industrien må stilles krav til, og få støtte for å rense, gjenvinne og legge til rette 

for sirkulær grønn økonomi. CO2- fangstanlegg må etableres og tiltak for å redusere 

trafikken på vegene må påskyndes. Bypakke Grenland er et slikt tiltak som gir oss bedre 

løsninger i biltrafikken, flere gang- og sykkelstier og gir kollektivtrafikken bedre vilkår. Vi må 

opprettholde de gode ordningene på buss og ferge som vi allerede har, samt bedre 

avgangene til de bydelene som i dag ikke har et tilfredsstillende kollektivtilbud. 



 

Bompenger er med på å redusere unødvendig biltrafikk i Grenland og det bedrer 

luftkvaliteten. De sørger for økonomisk dekning til å utarbeide bedre og mer miljøvennlige 

løsninger i trafikken, bedre framkommelighet for kollektivtransporten, syklende og gående. 

Likevel bør vi begrense videre økning av bompengesatsene og antall bomstasjoner i 

Grenland. 

Med det nye togtraséen mellom Porsgrunn og Larvik har flere begynt å ta toget når de 

pendler mellom jobb og hjem eller skal ut på reise. Dette må vi utnytte ved å bygge ut 

bybanen og elektrifisere tog og ferger i Grenland.  

Porsgrunn SV ønsker at kommunen gir økonomisk støtte til de idrettslag som har 

kunstgressbaner, og at det kan etableres løsninger for å hindre at plast og gummi fra 

kunstgressbaner, kommer på avveie. 

Porsgrunn SV vil stå imot etablering av et deponi for farlig avfall i gruvene i Brevik. Til det er 

risikoen i nærmiljøet, naturmangfoldet og livet i fjorden for stor.  

SV vil 

 jobbe for bedre luftkvalitet og redusere CO2-utslipp i Porsgrunn. 

 kjempe mot planene om et deponi for farlig avfall i Brevik.  

 opprettholde lave priser på kollektivtransport, ha ordning om barnebillett frem til 18 år, 

og bygge ut kollektivruter der det er dårlig tilbud i dag.  

 arbeide for et sammenhengende gang- og sykkelveinett i hele kommunen. 

 ha en etappevis utbygging av bybanen på de eksisterende skinnene fra Skien til 

Porsgrunn og Brevik, med et sidespor til Herøya industripark. Dette bør inn i 

Byvekstavtalen i Grenland. 

 alle nye leilighets- og forretningsbygg i sentrum, må bygges med parkeringsmuligheter i 

kjelleren. 

 

                 
 



 

Næringsutvikling 

Porsgrunn SV vil støtte en aktiv næringspolitikk som gir flere miljøvennlige arbeidsplasser 
både innen tradisjonelle næringer og innen kunnskapsbasert virksomhet. SV går inn for 
interkommunale løsninger, tette bånd mellom industrien, næringslivet og skolene, i f.h.t. 
lærlinger og praksisplasser.  
For Grenland er universitetet på Kjølnes blitt en svært viktig arbeidsplass og 
utdanningsinstitusjon. Porsgrunn må være med å tilrettelegge for kollektivtransport, 
studentboliger, idrettsanlegg og kulturtiltak.  
SV ønsker flere statlige arbeidsplasser og et samarbeid mellom Grenlandskommunene for å 
sikre og utvide sykehus og andre behandlingstilbud i Grenland.  
Transport på vann og jernbane må økes til fordel for trailere på veg.  
Norcem og Yara må få støtte til å bygge opp CO2-fangst anlegg. Industrien må ta ansvar for å 
gjenvinne og sortere farlig avfall fra produksjon, slik at behovet for deponering blir mindre 
og resursene i avfallet tas i bruk gjennom sirkulær økonomi.   
Porsgrunn SV støtter industrisamarbeidet på Herøya og i Telemark som Industriclusteret 
Grenland har opparbeidet.  
For å kunne drive næringsvirksomhet i hele kommunen, må det være god dekning for 
internett og mobilbruk.  
Det bør bygges et kommunalt parkeringshus i sentrum i Porsgrunn for å sikre tilgjengelighet 
til de næringsdrivende, butikker, legesenter og andre som har virksomhet i Porsgrunn 
sentrum. 
I Brevik må det legges til rette for nye parkeringsplasser for næring og for å dekke behovet 
for innbyggere og gjester som skal ut på Sandøya og de andre øyene.  
SV har gått inn for at kommunen skal være en forkjemper i kampen mot sosial dumping og 
svart økonomi. Som stor innkjøper av varer og tjenester, skal Telemarksmodellens krav 
følges opp, i henhold til lærlinger, fagkompetanse og lønnsutbetalinger. 
SV vil 

 utvikle Enger som industriområde og ikke for handel. 

 styrke jordvernet og sikre Vallermyrene og Gjerpensdalen som jordbruksområde. 

 bruke Telemarksmodellen på alle innkjøp av varer og tjenester i kommunen.  

 øke produksjon og bruk av solceller i kommunen.  

 ha gode parkeringsløsninger i Porsgrunn og Brevik sentrum. Parkeringshus framfor 
store flate arealer. 

 sørge for arbeids- og boligmuligheter for nyutdannede. 

 etablere CO2 fangst anlegg på Norcem og Yara. 
 



 

   
 
 
Arealplanlegging 
Porsgrunn SV vil at framtidig boligbygging i hovedsak skal skje i det sentrale bybåndet, slik at 
persontransport i større grad kan gjennomføres med buss, sykkel og til fots. SV vil bygge 
boliger rundt holdeplasser for en framtidig bybane, og mener planleggingen av en slik bane 
må komme i gang så raskt som mulig. 
SV vil motarbeide boligbygging i Valleråsen og Borgeåsen og store feltutbygginger i 
Bergsbygda. For å styrke elevgrunnlaget for skolene går SV inn for en skånsom boligbygging i 
Langangen, Bergsbygda og på Sandøya. 
SV ønsker å stoppe nedbyggingen av landbruksjord i kommunen. Framtidig matproduksjon 
vil trenge alle tilgjengelige arealer, og de bynære områdene i Porsgrunn har verdifulle og 
næringsrike jordbruksarealer. For miljøet og kulturlandskapet trengs et levende landbruk. 
SV vil gå videre med ideen om markagrense, slik at områdene mellom Vallermyene og 
Bjørkedal gis et sterkere vern enn i dag. Det samme gjelder for områdene vest for E18 på 
Eidangerhalvøya. 
SV ønsker å dempe arealpresset i skjærgården. SV mener at kommunen så langt som mulig 
bør sikre gjenværende arealer for allmennheten og si nei til all utbygging i strandsonen. 
Arealene ytterst mot Porsgrunnselva bør sikres for allmennheten. Strandpromenaden fra 
Sundjordet til Skien må sluttføres før det bygges gang og sykkelbru over Porsgrunnselva. 
SV vil 

 motarbeide feltutbygginger i Valleråsen og i Bergsbygda og sikre alle bydeler friområder 
for friluft og rekreasjon 

 ha nulltoleranse for nedbygging av dyrkingsjord 

 si nei til utbygging i strandsonen 

 sluttføre strandpromenaden  

 ha en undergang og ikke bru i Vidarsgate 
 



 

   
 
 
Friluftsliv 
Porsgrunn SV ønsker å tilrettelegge for det enkle friluftslivet. Før nye boligområder 
planlegges, trengs en plan for friluftsområder i alle bydeler.  
Vi ønsker et sterkere vern av friområder som Valleråsen, Borgeåsen, Frydentopp og 
områdene vest for E18 på Eidangerhalvøya.  
SV ønsker en større innsats i sluttføringen av kyststien fra Langangen til Vestfolds grense. 
Kommunen bør ta et større ansvar for å vedlikeholde grønne lunger, og forlenge gangstien 
langs Lilleelva og Leirkup.  
Vi ønsker tiltak som gjør det lettere for funksjonshemmede å ta del i naturopplevelser ved å 
anlegge veier og stier som gjør det framkommelig for barnevogner og rullestoler. 
SV vil 
• forlenge gangstien langs Lilleelva og bygge ny bru mellom universitetet (USN) og den 

videregående skolen (Kjølnes Nord) 
• legge press på arbeidet med kyststi fra Langangen til Mørjefjorden 
• gjøre Håøya mer tilgjengelig ved å sikre parkeringsplass ved Vrangsundet 
• gå sammen med Larvik og Bamble for å stoppe lysfisket etter sild i fjordområdene 
• utarbeide en «markagrense» som skjermes for framtidig bolig- og næringsbygging 
• gå sammen med Larvik om tursti langs Farris i det nedlagte togsporet 
 
 
 

   
 



 

Porsgrunn kommune som foregangskommune 
Kommunen må sikre de ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom hele, faste stillinger. 
Grunnbemanninga må økes innenfor helse og omsorg, og barn og unge.  
Helse-miljø og sikkerhet må stå sentralt i kommunens arbeidsgiverpolitikk og de skal føre en 
arbeidsgiverpolitikk der godt arbeidsmiljø, rekruttering, kompetanseutvikling og 
inkluderende arbeidsliv står sentralt. Kommunen må føre en aktiv seniorpolitikk, som legger 
til rette for at den ansatte skal kunne stå i jobb frem til ordinær pensjonsalder og ha en 
verdig avslutning på yrkeslivet. 
Kommunen må ansette flere med flerkulturell bakgrunn, for å sikre god integrering og 
utnytte ressursene vi har i lokalsamfunnet vårt.  
Kommunen må være en aktiv IA bedrift for funksjonshemmede og kronisk syke, tilrettelegge 
for arbeidsutprøving og kompetanseheving. Det skal være mulig å komme ut i arbeid og ut 
av NAV-systemet.  
Porsgrunn SV mener at kommunen må tilrettelegges bedre for hørselshemmede, slik at de 
kan delta i arbeidslivet på lik linje med hørende, og at vi må sikre bedre interaksjon mellom 
hørende og hørselshemmede. Myrene skole har en interkommunal hørselsklasse og vi 
mener at ved å gi flere mulighet til å lære tegnspråk, vil de hørselshemmede bli bedre 
integrert i samfunnet.  
Porsgrunn kommune bør jobbe for å bli en plastfri kommune innen kort tid, og hvor vi 
utvikler bedre sorteringsmuligheter av søppel for alle virksomheter.  
Kommunen må samarbeide med andre kommuner der det er naturlig. 
SV vil 
• etablere vikarpool, for å sikre ansatte hele stillinger, og at tjenestene får økt 

grunnbemanning  
• gå mot privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Kommunal 

vertskommune fremfor IKS. 
• bekjempe sosial dumping og stoppe bruk av bemanningsbyråer.  
• at ingen ansatte skal sies opp pga økonomi og omstilling i kommunen.  
• legge til rette for gode arbeidsvilkår i samarbeid med fagforeningene. 
• at kommunen utvikler universelle tiltak i seniorpolitikken. 
• opprette flere lærlingeplasser i kommunen. 
• legge til rette for at flere funksjonshemmede og kronisk syke kommer i arbeid. 
• opprette tegnspråk som valgfag på skolene 
• arbeide for at ansatte i private skoler og barnehager har de samme rettighetene som 

de ansatte i kommunen. 
• starte kafedrift på Kjølnes med Keops som arbeidsgiver med arbeidstrening og 

inkluderende arbeidsliv 
•  



 

                    
 
Et inkluderende samfunn 
Norge er et mangfoldig, flerkulturelt samfunn. Alle skal gis lik mulighet til arbeid, utdanning 
og deltakelse i samfunnslivet. Målet er et samfunn med rom for forskjeller i levemåter, 
religioner, kultur og seksuell legning, bygd på gjensidig respekt og grunnleggende 
menneskerettigheter. 
Porsgrunn SV vil at minoritetsspråklige må få nødvendig norskopplæring i barnehage, skole 
og på voksenopplæring, gjennom en kombinasjon av arbeid og opplæring. 
Integrering krever møteplasser, her er både det offentlige, private næringsliv og de frivillige 
organisasjonene viktige.  
Porsgrunn kommune må ta ansvar for å bosette og integrere flyktninger. 
SV vil  
• gi alle like muligheter til arbeid, utdanning og samfunnsdeltakelse. Uansett 

funksjonsnivå, kulturell bakgrunn eller seksuell legning. 
gi økonomisk støtte til virksomheter som tar inn flyktninger og andre som ikke kommer 
så lett inn i arbeidslivet 

• gi minoritetsspråklige nødvendig norskopplæring gjennom utdanning og arbeid. 
arbeide for at alle virksomheter legger til rette for at minoritetsspråklige får språkpraksis. 

• legge til rette for lavterskel-møteplasser for alle. 
• arbeide systematisk for å utvikle gode modeller for inkludering. 
• jobbe for at Porsgrunn skal være en rasismefri kommune. 
 

           
 



 

Samarbeid i Grenland 
Porsgrunn SV mener at Porsgrunn kommune i dag er en tjenlig enhet, som gir god styring og 
liten avstand mellom ledelse og befolkning. Med 36.000 innbyggere er det lite å tjene på å 
slå oss sammen andre kommuner. En storkommune, med langt færre politikere, vil lett føre 
til et svekket folkestyre. 
Som alternativ til sammenslåing går SV inn for å samarbeide på områder der dette er 
fordelaktig, som havnevesen, næringspolitikk, arealplanlegging, transport og miljø. 
SV er motstander av samarbeid som medfører at ansatte sies opp eller mister 
pensjonsrettigheter. SV går inn for løsninger med vertskommune-ordninger og ikke i form av 
interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskap (AS).  
SV vil 
• forsterke samarbeidet om arealbruk, transport og miljø 
• si nei til en storkommune i Grenland 
• gå inn for vertskommune-ordninger hvis kommunene slår sammen tjenester 
 
 

      
 
    
 



 

 
 
 

 


