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OVERSIKT OVER GJELDENDE PLANER – OG EVENTUELT BEHOV FOR
REVISJON
Kommuneplanen
PLAN
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel

VEDTATT REVISJON
ÅR
2013
Bør revideres i bystyreperioden
2019
Nettopp vedtatt. Revisjon bør startes opp i
slutten av bystyreperioden.

KOSTNAD

VEDTATT REVISJON
ÅR
2014
Årlig revisjon av handlingsprogrammet for
Bypakke Grenland.
Bør revideres i løpet av perioden.
2016
Utarbeides av Vekst i Grenland, på oppdrag
av Grenlandssamarbeidet.
2018

KOSTNAD

Interkommunale planer
PLAN
Regional plan for samordna
areal og transport i Grenland
2014-2025
Strategisk næringsplan for
Grenland 2017-2020
Kommunedelplan for klima og
energi - Skien og Porsgrunn
2018-2025
Landbruksplan for Porsgrunn
og Skien 2016-2025

2016

Kommunedelplaner og temaplaner – lovpålagt / plankrav / utløser tilskudd osv.
PLAN
Kommunedelplan for idrett og
fysisk aktivitet 2017-2027
Hovedplan for idrettsanlegg
2018-2022
Alkoholpolitisk handlingsplan
2016-2020
«Leve hele livet»
Helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse 2019
Plan – Samfunnssikkerhet og
beredskap i Porsgrunn
kommune 2019-2022
Hovedplan for vann 2013-2025
Vegnormal – For bygging og
vedlikehold av veger i
Porsgrunn kommune
VA-norm Porsgrunn kommune
Utomhusnormal Porsgrunn
kommune 16.06.16
Trafikksikkerhetsplan 2018–
2021

VEDTATT
ÅR
2017
2018
2016
Ny
2019
2019

2016
2018
2018
2018

REVISJON
Revideres i 2021.
Planen er grunnlag for spillemidler.
Revideres i 2020
Ved neste rullering vurderes felles
alkoholpolitisk handlingsplan med Skien og
Bamble kommuner
Anbefales å integrere i andre planer
Vurderes årlig.
Planen skal revideres årlig, med
påfølgende godkjenning i rådmannens
ledergruppe.
Revideres i 2021.
Revideres årlig.
Hovedrevisjon i 2020.
Revisjon i 2020 (ikke politisk behandling).
Vurderes årlig.
Revisjon i 2020
Grunnlag for søknad om midler fra Aksjon
skoleveg.

KOSTNAD

Temaplaner – ikke obligatoriske
PLAN
Helse- og omsorgsplan 2019
Temaplan for boligsosialt
arbeid 2013-2020

VEDTATT
ÅR
2019
2012

Temaplan for psykisk
helsearbeid 2013-2020
Temaplan for rusomsorg 20132020

2012

Temaplan for vold i nære
relasjoner 2013-2020

2012

Handlingsplan mot
barnefattigdom i Porsgrunn
2012-2015

2012

Porsgrunnsbarnehagene –
Strategisk plan for utvikling av
barnehagene
Boligstrategi 2016-2019

2020

«Klart vi kan» - kvalitet i
barnehage og skole
Strategisk plan for kultur,
idrett og fritid 2009-2012
Plan for legetjenester
Folkehelsemelding “Sammen
om Porsgrunnshelsa”
Barnevern handlingsplan
Spesialpedagogisk plan

2019

2012

2016

2008
2010
2006

Handlingsplan for folkehelse
Kompetanseutviklingsplan for
helse og omsorg 2010-2015
Rehabilitering/habilitering
Plan for Velferdsteknologi
Handlingsplan for overdoser
Etisk standard
Arbeidsgiverstrategi 20202025

2010

2018
2020

REVISJON
Er revidert og forenklet i 2019
Bør revideres, men også drøftes om det
skal ha samme form som nå. (NAV må
inkluderes)
Til vurdering, men trolig hensiktsmessig å
ha egen plan.
Som overfor.
Handlingsplan for overdosestrategi. Egen
plan eller som del av temaplan. (Til
drøfting).
Bør revideres, og da hele
kommuneorg./aldersuavhengig. Usikkert
om det blir lovpålagt.
Ny plan under utarbeiding. Framtidig navn
på planen er: «Plan for inkludering av barn
og unge i lavinntektsfamilier». Ny plan skal
vedtas i 2020
Vedtatt i BUK januar 2020
Vurderes mot temaplanen for boligsosialt
arbeid.
Skal revideres neste gang i 2025, slik at ny
plan foreligger 2026
Erstattes av ny kulturplan og egen
idrettsplan
Rulleres etter en fastsatt plan.
Folkehelseoversikt er utarbeidet, og blir
vedtatt mars/april 2020
Revisjon settes i gang 2020. Ny tittel:
«Inkludering og tilrettelegging i
barnehager og skoler»
Skulle vært rullert i 2019, men er tilpasset
andre oppgaver og faser som henger
sammen.
Revisjonsbehov – drøftes også med
Fylkesmannen som tidligere har krevd
egen plan. Kravet nå er at vi har en plan.
Til Helse og omsorgsplan

KOSTNAD

Nye planer under arbeid
PLAN

Mulighetsstudie Knutepunkt
Porsgrunn
«Leve hele livet»

VEDTATT REVISJON
ÅR
Verneplan for bygninger i Porsgrunn
sentrum fra 1991 skal erstattes, hvor ny
plan skal omhandle hele kommunen.
Foreligger utkast 2019, men ikke vedtatt
politisk.
Ny
Det skal utarbeides kommunedelplan for
Knutepunkt Porsgrunn
Ny
Er anbefalt integrert i andre planer

Veteranplan

Ny

Strategi for innovasjon

Ny

Kommunikasjonsstrategi

Ny

Kommunedelplan for
kulturminner i Porsgrunn

Et ønske fra regjeringen og fra berørte
organisasjoner og innbyggere. Berører
soldater og politi som har vært i
internasjonal tjeneste, og deres
pårørende

Ansvarlig
Byutvikling

Byutvikling
Helse og
omsorg
NAV
Porsgrunn

Administrasjon
og støtte
Administrasjon
og støtte

Foreslåtte planer – ikke igangsatt
PLAN
Kommunedelplan for
Grønnstruktur
Kommunedelplan for
småbåthavner

VEDTATT REVISJON
ÅR
Ny
Startes opp i 2020
Ny

Ansvarlig
Byutvikling

Kommunedelplan
Knutepunkt Porsgrunn
Kulturplan

Ny

Skal utarbeides før neste rullering av
Byutvikling
kommuneplanens arealdel. Evt. Erstattes
av mulighetsstudie.
Startes opp i 2020
Byutvikling

Ny

Planlagt oppstart av arbeidet i 2020

Plan for Digitalisering

Ny

Inkluderingsplan for å
redusere utenforskap blant
voksne i Porsgrunn
Plan for gode oppvekstvilkår
for barn og unge i Porsgrunn
– «Ungdomsplan»
Plan mot vold i nære
relasjoner
Boligstrategi og boligsosialt
arbeid

Ny

Vise retningen Porsgrunn skal ha de
neste 3-5 årene

Miljø og
byutvikling
Administrasjon
og støtte
NAV
Porsgrunn

Ny

Oppvekst

Ny

Helse og
omsorg
Byutvikling

Ny

Vil erstatte temaplan for boligsosialt
arbeid 2013-2020 og Boligstrategi 20162019

