Foreløpig status verbalvedtak HP 2021-24
Porsgrunn kommune
Statusrapporten nedenfor er pr. oktober 2021

Formannskapet
Verbalvedtak
1 Trygghet i arbeidslivet. Porsgrunn

Status

Beskrivelse status

Iht. plan

Administrasjonsutvalgets vedtak/innstilling 6. mai - sak 21/05485:
Porsgrunn kommune skal etablere en heltidskultur, og innføre
heltid som det normale for driften. Tidligere politiske vedtak om
heltidskultur skal følges opp på følgende måte:
• Porsgrunn kommune har utarbeidet Veileder for Heltidskultur,
som skal presisere og veilede hvordan organisasjonen skal jobbe
for å nå målet om en forsterket heltidskultur. Veilederen er
Rådmannens verktøy for å sette økt fokus på en av de største
arbeidsgiverutfordringene i kommunen.
• Involvering skjer i etablerte organer/fora, i tråd med lov - og
avtaleverkets føringer og intensjoner:
- Politisk ledelse involveres gjennom saker til
Administrasjonsutvalget.
- Medbestemmelse ivaretas gjennom saker i
medbestemmelsesmøter, kontaktmøter, arbeidsmiljøutvalg og
Partssammensatt utvalg.
- Organisasjonen involveres gjennom linjeledelsen.
• Heltidskulturprosjektet avsluttes som prosjekt pr.1.6.2021, men
videreføres i ordinær drift og med hele organisasjonen som
målgruppe, i hht. Veileder for heltidskultur i Porsgrunn kommune.

Iht. plan

Anskaffelsesreglementet for Grenlandskommunene skal
revideres, og her vil bærekraftige innkjøp få en utvidet plass.
Kommunens klimakoordinator deltar aktivt i dette arbeidet fra
Porsgrunn kommune sin side. Jfr. muntlig orientering i
formannskapsmøte 30.september 2021, med Anette Gerner fra
GKI og kommunens klimakoordinator Yngvil Holt

kommune skal ha et overordnet mål
om å tilby flest mulig faste
heltidsstillinger. Vi skal fremstå som en
attraktiv og trygg kommune for våre
arbeidstakere. Bystyret viser til
gjentatte vedtak om heltidskultur, og
ber rådmannen komme med en
konkretisering av forslag til
administrasjonsutvalget på hvilke tiltak
som nå iverksettes. Porsgrunn
kommune bes intensivere arbeidet
med heltidskultur i 2021, spesielt med
tanke Koronapandemien vi står oppe i.
Vi ser nå viktigheten av heltidsstillinger
for å unngå rotasjon av ansatte, som
et virkemiddel for å redusere faren for
smittespredning.

10 Bærekraftige innkjøp. Bystyret ber
om at rådmannen legger fram en sak
til formannskapet for å etablere bedre
samhandling mellom kommunen og
GKI for mer bærekraftige innkjøp.
Bystyret vil at det i stadig større grad
stilles miljøkrav, at klimaregnskap og
miljøstyringsverktøy etterspørres og at
livsløpsanalyser og reduserte
klimafotavtrykk skal vektes tyngre i
våre anskaffelser.

Barn, unge og kultur
Verbalvedtak
2 Friidrettshall. Porsgrunn kommune er

Status

Beskrivelse status

positive til etablering av en regional
friidrettshall og det vises til sak forprosjekt
regional friidrettshall i BUK 25.11.20.
Rådmannen påpeker der at hele prosjektet
forutsetter interkommunalt samarbeid.
Forprosjektet vil belyse hvilke aktører som er
aktuelle samarbeidspartnere og som er villige
til å inngå forpliktende samarbeid om hvem
som skal bygge, eie og drifte hallen. BUK
holdes orientert i prosessen.

Forsinket Det har vært krevende å opprettholde løpende fremdrift i
prosessen pga koronasituasjonen. Men det ble avholdt et møte i
april med representanter fra bl.a. friidrettslag, - krets, idrettsrådet,
idrettsavd, med hensikt å få innspill til konkretisering av videre
forprosjekt knyttet til behov og innretning av en fremtidig
friidrettshall. Utarbeidelse av en nærmere «grov»
kravspekk/beskrivelse danner grunnlag for å invitere andre
kommuner inn i et samarbeid om interkommunal friidrettshall. Det
er i perioden mai til september innhentet informasjon fra klubber,
andre aktuelle fremtidige brukere, samt erfaringer fra nylig
realiserte tilsvarende friidrettshaller. Dette danner grunnlaget for
videre arbeid med å konkretisere prosjektet og dernest invitere
aktuelle samarbeidskommuner til dialog.

3 Kunstgress. Det er opprettet et

Iht. plan

Urædd fotball er gjort kjent med innholdet i verbalforslaget i mail
sendt mars 2021. Det er kommunisert at kommunen ikke kommer
til å bygge egne kunstgressbaner, og at det er opp til Urædd fotball
å ta initiativet til en evt. ny idrettseid kunstgressbane på
nåværende gressbane 3. Det er i revidert hovedplan for
idrettsanlegg for perioden 2021 - 2024 lagt inn et mulig tilskudd til
anleggsutvikling til kunstgress på Urædd.

Iht. plan

Arbeidet med utvikling av tilbudet innen UngFritid er forsinket pga
korona og andre omstendigheter. Det har vært gjennomført en
kartlegging av status for feltet per i dag, det er innhentet innspill
fra ulike aktører og det er påbegynt et arbeid med å re-definere
innholdet for fremtiden. Arbeidet fortsetter utover høsten og en
justert plattform anses utarbeidet innen årsskiftet.

Iht. plan

Ved ledighet i miljøarbeiderstillinger/assistentstillinger blir det
vurdert å gjøre om stillingene til miljøterapeutstillinger eller
lærerstillinger. Det er ikke alle skolene som har oppfylt
lærernormen, og vi må derfor vurdere dette noe ulikt fra skole til
skole. Rådmannen har rapportert antall stillinger som
miljøterapeut, miljøarbeider, assistent og barne- og
ungdomsarbeider i tilstandsrapporten, men vil komme tilbake med
en større sak til BUK vinteren 2022 som omhandler flere aspekter
ved det sosialpedagogiske arbeidet og forebyggende tiltak som
flere ordinære opplæringsarenaer.

Iht. plan

Rådmannen peker på store økonomiske utfordringer for skolene
våre, og må peke på ulike alternativ for effektiviseringstiltak uten
at det går utover kvaliteten. Når vi skal investere i en ny skole må
rådmannen se på mulige fordeler og ulemper ved eventuelle
sammenslåinger.

Iht. plan

Kulturskolen har fått en bevilgning på 400 000 fra BufDir til
prosjektet “Kultur i inkludering”. Deler av disse midlene skal gå til å
igangsette et opplæringstilbud innenfor gaming, musikkproduksjon
og digital kunst. Det initieres et samarbeid mellom Bakgården

spillemiddelfond i Porsgrunn kommune hvor
lag som får godkjent sin spillemiddelsøknad
kan søkes forskudd. Mange lag har benyttet
seg av denne ordningen med hell. Porsgrunn
kommune eier ingen kunstgressbane selv, og
mener at det er det lagene selv som skal
gjøre. Om det ønskes å etablere kunstgress på
Urædd, så anbefales at en 40års festekontrakt
inngås for arealene slik at Urædd blir
berettiget å søke spillemidler, under kjente
forutsetninger for håndtering av plastgranulat
på banen.
5 Ungdomsklubber. I forbindelse med
behandling av strukturen for
ungdomsklubbene i kommunen, bes det om
at de store bydelene vies ekstra
oppmerksomhet. Det er viktig at vi har et godt
helhetlig tilbud til alle våre ungdommer, også
de som bor i ytterkant av kommunegrensene.

6 Miljøterapeuter. Ved ledighet i
miljøarbeider/assistent stillinger på skolene i
Porsgrunn skal det vurderes å gjøre om disse
til miljøterapeutstillinger. Rapportering på
dette, samt fordeling på de ulike skolene
knyttet til miljøarbeider og
miljøterapeutstillinger legges inn i
tilstandsrapporten for skolene som
rapporteres til BUK. Det bør også vurderes om
rådgivere med miljøterapeutisk kompetanse i
barnevernstjenesten og PPT kan være mer til
stede i skolen. En satsning på miljøterapeuter
er derfor også lagt inn i driftsbudsjettet.
8 Ikke legge ned skoler. I budsjettet fjernes
midler til å utrede skolestruktur. Dette er et
tydelig signal fra bystyret om at bystyret ikke
ønsker nedlegging av skoler. Det er viktig med
forutsigbarhet både for eksisterende og
nyinnflyttede innbyggere.
15 Gamingtilbud. Rådmannen bes legge frem
en sak i BUK om mulighetene for å etablere en
gaminglinje f. eks på kulturskolen.
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ungdomshus, Skien kulturskole og Porsgrunn kulturskole og målet
er å få etablert et varig tilbud fra høsten 2022.

16 Hjertesoner. Arbeidet med hjertesoner
rundt skoler og barnehager styrkes i
samarbeid mellom BUK og Ungdomsrådet
17 Fritidskort. Regjeringen foreslår i
statsbudsjett 2021 å videreføre og utvide
prøveprosjekt med nasjonal fritidskort for
barn i alderen 6 til 18 år i flere kommuner.
Bystyret ber rådmannen søke Porsgrunn
kommune inn som forsøkskommune.

18 Minoritetsrådgiver. Minoritetsrådgivere
arbeider forebyggende mot negativ sosial
kontroll i barnehage- og skolesektoren og
bidra med kartlegging, veiledning og
oppfølging av barn og unge, og med
kompetanseheving av ansatte i barnehage,
skole og i det offentlige hjelpeapparatet.
Minoritetsrådgivere kan bistå i arbeidet inn
mot familie og andre voksne i barn og unges
nettverk. Bystyret ber derfor rådmannen om
nødvendig vurdere å omdisponere ressurser
til stilling som minoritetsrådgiver, som del av
et tverrfaglig arbeid. Midler til en slik stilling
kan søkes om fra ekstern finansiering.

Forsinket Grunnet pandemien har ikke rådmannen hatt kapasitet til å
prioritere dette. Vi har status som trafikksikker kommune og skal
regodkjennes før årsskiftet av Trygg trafikk for 3 nye år.
Forsinket Porsgrunn har hatt en stående søknad hos BufDir om å bli med i
ordningen med Fritidskortet siden 2020. Men kommunen er så
langt ikke plukket ut til å være med. Imidlertid har det kommet
signaler om at Porsgrunn kan bli Fritidskortkommune fra høsten
2022. Det forutsetter videreføring av ordningen og midler i
forbindelse med regjeringsskifte og kommende statsbudsjetter.
Det fordrer også medfølgende ressurser til å implementere og
administrere ordningen.

Forsinket Det er sendt noen forespørsler til andre kommuner som har
minoritetsrådgiver, først og fremst med fokus på finansiering av en
slik stilling. Larvik kommune responderte og gjorde rede for sine
prosesser og løsninger. Stillingen der ble først finansiert av
integreringstilskuddet. Vi fikk også tilsendt en evalueringsrapport
som konkluderte med at stillingen ble videreført fordi den var
viktig og nyttig. Den ligger nå under Larvik Læringssenter og er lagt
inn i den ordinære rammen og finansieres av kommunale midler.
Det er også gjort noen undersøkelser på eventuelle eksterne
finansieringsmuligheter, uten at det har medført noen store
åpenbaringer. Undertegnede trenger gode tips for å kunne jobbe
videre med det.
Det var på et tidspunkt snakk om at enkeltpersoner ansatt på
voksenopplæringa - hvis arbeidsoppgaver “forsvant” med
endringer i organisering og innvandring - kunne være mulige
kandidater til en slik funksjon, men den best egnede forsvant
dessverre til en stilling i nabokommunen tidligere i år.
Porsgrunn Voksenopplæringssenter har som kjent bedrevet
nedbemanning i årevis nå og har såpass varierende og uforutsigbar
økonomi at det ville være vågalt å tenke at en
minoritetsrådgiverstilling skulle dekkes av vårt nåværende
budsjett. Ikke desto mindre vil vi se på eventuelle aktuelle
kandidater igjen dersom det er ønskelig.
Det er for øvrig vår mening at en slik stilling bør ligge hos og
rapporterer til kommunalsjef Oppvekst, og ikke på
voksenopplæringa.

20 Tiltak for elever med utfordringer i skolen.
Det er en del elever i Porsgrunnskolen som av
ulike årsaker ikke finner seg helt til rette med
ordinær undervisning. Det gjelder både på
barnetrinnet og ungdomstrinnet. Dette kan
være elever som har skolevegring, elever som
er utagerende mm. Noen elever kan påvirke
det psykososiale miljøet på skolen svært
negativt. Porsgrunn kommune har et
potensiale for å hjelpe disse elevene på en
bedre måte. Det er her viktig med tidlig
innsats for å hindre at utfordringene vokser,
både for eleven selv og for deres familier og

Iht. plan

Rådmannen har et pågående arbeid med å utvide verktøykassen
for våre skoler ved å opparbeide flere ordinære
opplæringsarenaer. Det jobbes konkret med å etablere et
opplæringstilbud på en av prestegårdene i området, og det er satt i
stand noen rom på gamle Oklungen skole som vi tar i bruk som en
midlertidig arena for noen få enkeltelever denne høsten. Vi har
også samarbeid med flere andre aktører som Du Verden, Keops,
Grep og Sykkelkollektivet for å nevne noen. Rådmannen vil komme
tilbake med en sak til BUK hvor dette presenteres i et større bilde
for å ivareta elevenes rettigheter til en inkluderende opplæring.
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for ansatte og medelever på skolen. Bystyret
ber rådmannen utrede tiltak for hvordan vi
bedre kan hjelpe elever med utfordringer i
skolen.

Miljø og byutvikling
Verbalvedtak
4 Boliger for eldre. Rådmannen bes
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Under arbeid

I forbindelse med revisjon av boligstrategi og plan for
boligsosialt arbeid kan det vurderes å kartlegge bosituasjonen
for eldre i Porsgrunn. For 2021 har det vært liten kapasitet til
utviklingsarbeid.

fremme en sak til helse- og
omsorgsutvalget som indikerer
bosituasjonen til 70+ for å skaffe
oversikt for den enkelte. Kartlegging av
hva som trengs av tiltak for at eldre kan
bo lenger i egen bolig vil også bidra til
bedre oppfølging av planen «leve hele
livet». Det være seg praktisk bistand
eller økonomiske forhold. En slik
kartlegging vil også synliggjøre
fremtidige behov for omsorgsleiligheter
og sykehjemsplasser. Ref.punkt 1.2.2 i
rdm handlingsprogram: «Gjennomgang
av dimensjonering og organisering av
institusjonsplasser med sikte på effektiv
ressursbruk.» Ved forslag om
strukturelle endringer innen helse og
omsorg skal det legges frem en sak til
behandling av dette i hovedutvalg for
helse og omsorg.
7 Stridsklev skole. Bystyret ber
rådmannen fremme forslag til BUK om
etterbruk av Stridsklev ungdomsskole. I
tillegg til eventuelt SFO og barnehage
bes det om at det tas gode, funksjonelle
grep som legger til rette for at bygget
kan bli en samlingsplass for hele
bydelen.
9 Bruk av bevilgning klimapott.
Klimapott som vist i driftsbudsjettet skal
benyttes til å utvide til full klimastilling,
framskynde klimabudsjett som
styringsverktøy, samt iverksette tiltak
for å nå vedtatte klimamål. Kommunen
intensiverer oppfølgingen av klima og
energiplanen. Viktige felt å fokusere på
framover er bygg og energi,
bærekraftige matvarer og mindre
matsvinn, og innfasing av
nullutslippskjøretøy, evt. fornybare
drivstoff som biodiesel.

Iht. plan

Sak om prosess ble behandlet i mai møte til BUK, prosessen
tilpasses fremdriften på byggeprosjektet ved Tveten U skole

Iht. plan

Ny stilling som klimakoordinator er opprettet fra 1. april 2021.
Porsgrunn kommunes aller første klimabudsjett er
implementert i Handlingsprogrammet for 2022-2025. Det
jobbes fremover med å finne tiltak som kan bidra til at
Porsgrunn kommune når sine klimamål

11 Ivareta trær og bygninger. Gamle

Iht. plan

Det lages en sak om vedlikeholdsbehovet for de kommunale
byggene. Sak legges frem i november.

trær og hus gir identitet, lokalt særpreg
og bidrar til godt mikroklima.
Kommunen skal arbeide etter føre-varprinsipp og søke å vedlikeholde før
forfall og fjerning. Det legges fram en
sak til UMB som omhandler status for

I planlegging av fase 3 i utbygging av omsorgsboliger vil
dekningsgrad for institusjonsplasser eller boliger med heldøgns
bemanning bli vurdert.
I 2021 ble dekningsgrad på sykehjemsplasser redusert og er nå
på nivå med sammenligningskommuner. Det er heller ikke
midlertidige plasser i bruk.
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Iht. plan

Rådgivere er kontrahert, ny sak legges frem for politisk
behandling.

Iht. plan

Det er igangsatt et planarbeid med mål om å optimalisere
regulert løsning i gjeldende reguleringsplan for
Gunneklevfjorden. Det forventes vedtak før sommeren 2022,
som er tidsnok til at området kan ta imot stein fra ny E18 ved
byggestart. Gjeldende reguleringsplans intensjon med områder
avsatt til grønne områder langs sjø og naturvernområder for
dyreliv skal videreføres i det nye reguleringsplanforslaget.

Iht. plan

Det jobbes med saksfremlegg angående innmelding i nettverket
Plastsmarte byer og kommuner i Norge. Hensikten med det
nasjonale nettverket mellom norske byer og kommuner er å
sikre plastsmarte løsninger og redusere mengden unødvendig
plast i omløp, sikre lengst mulig levetid for nødvendige
plastprodukter og hindre at plast havner på avveie ved å sørge
for lønnsomme gjenvinnings- og avfallssystemer. Det vil i
forbindelse med nettverket bli utarbeidet en handlingsplan.
Varslet endring i Stiftelsesloven er ikke kommet til
realitetsbehandling i stortinget ennå, vi avventer dette.

vedlikehold på kommunale bygg,
inkludert hva som skal til for å ta igjen
etterslepet.

12 Utrede miljøvennlig svømmehall.
Utredning av svømmehall på Heistad
skal synliggjøre alternativer for så langt
som mulig redusere klimagassutslipp og
energibruk for byggene i et
livsløpsperspektiv, både i byggefasen og
drift.

13 Gunneklev. Porsgrunn kommune
stiller seg positiv til å bruke stein fra E18
for utfylling av Gunneklev i tråd med
miljøfaglige råd. Kommunen ønsker også
å bidra med kompetanse og veiledning
for grunneiers ivaretagelse av fugleliv,
forskjønnelse og naturopplevelser rundt
Gunneklevfjorden.

14 Plast i byrom. I påvente av
handlingsplan mot plast og mikroplast
som vedtatt i bystyre sak 80/19 skal
plastdekker i byrom minimeres.

19 Bystyret ber Rådmannen ta en
oppgang av dagens avtaler i lys av
forslag til ny stiftelsesloven, samt se på
organisering av utleieboliger, med
hensikt å få redusert de høye
kostnadene ved å tilbakeføre
eiendommer fra Boligstiftelsen til
kommunalt eie. Saken legges fram til
politisk behandling

Ikke startet
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