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Verdal Arbeiderparti er et sosialdemokratisk parti. Vi tror på en samfunnsmodell som legger 
til rette for økonomisk vekst og utvikling i et samspill mellom en sterk offentlig sektor og privat 
næringsliv. Vi tror på at helse og velferd, utdanning og sosial trygghet sikres best når gode 
offentlige ordninger danner basisen i velferdssamfunnet. 

Vi ønsker å videreutvikle et samfunn med små forskjeller og med høy grad av fellesskap  
og likeverd. Gode fellesskapsløsninger danner basisen i et slikt samfunn.

Arbeiderpartiet har styrt Verdal kommune i flere valgperioder. Gjennom  
ulike typer samarbeid og partnerskap har vi oppnådd betydelige resultater: 
• Norges 16. beste næringslivskommune i siste 10 årsperiode (NHO). 
• En av Midt-Norges største befolkningsøkninger i siste 10 årsperiode. 
• En rekke gode plasseringer på ulike undersøkelser og rangeringer. 

Ved å gi oss din stemme ved Kommunevalget 2015 støtter du en politikk og en  
samfunnsutvikling, basert på disse varige verdiene og på disse sterke resultatene. 

Med hilsen fra ordfører Bjørn Iversen

Kjære verdalinger!

Det må skapes verdier i samfunnet. 

Det er når disse fordeles på en rimelig og 

rettferdig måte alle verdalinger

kan få et godt og trygt liv.
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Hva er verdals-
samfunnet?

Som en følge av analysen 
kreves sterk samhandling 
mellom kommune og 
næringsliv, mellom kom
mune og andre offentlige 
aktører, med virkemiddel
apparat og fylkeskom
mune, med utdannings og 
forsknings institusjoner, 
med organisasjoner og 
foreninger.

Verdal Arbeiderparti vil fortsatt 
legge en klar partnerskaps
holdning til grunn i alt tilrette
leggingsarbeid fra kommunens side.

Verdal Arbeiderparti legger følgende samfunnsanalyse 
og rolle forståelse til grunn i alt vårt arbeid:

•  Verdalssamfunnet er et konkurranseutsatt og konjunktur
eksponert produksjonssamfunn som er underlagt svært 
 skiftende ramme betingelser. Utfordrings- og mulighetsbildene 
vil i sterkere grad variere hos oss enn i våre nabokommuner.

•  Verdal kommune forvalter en utpreget regional rolle som 
næringslivs kommune og som arbeidsplassprodusent.

•  Dette stiller særskilte krav til Verdal kommune. Vår rolle må i 
større grad enn vanlig være fokusert på næringsliv, på tilrette-
legging for næringsutvikling, på markedstrender og ramme-
betingelser, på arbeidsliv og arbeidsplasser.

•  Det kommunale inntektssystemet følger innbyggeren – ikke 
arbeids plassen. Det vil derfor være en selvstendig målsetting 
å ta ut en større del av veksten i næringslivet i form av økt lokal 
bosetting.
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Innbyggerdialog Med innbyggerdialogen vil 
Verdal Arbeiderparti:

•  Avholde enkelte kommunestyre- eller 
 formannskapsmøter i lokalsamfunnene. 
 Møtene starter med en fast dialogdel, slik at 
lokale lag og foreninger får en fast og forutsig-
bar kontakt arena med kommunepolitikerne.

•  Opprette en egen budsjettpost  
«nær miljøtiltak» til bruk i det enkelte 
lokalsamfunn etter lokale disposisjoner.

•  Arrangere en årlig dialogkonferanse med 
 frivillige lag og foreninger med siktemål på å 
få fram de gode ideer i den løpende samfunns-
utvikling.

•  Utvikle en forsterket «innflytterpakke» for å ønske 
nye innbyggere velkommen.

•  Utvikle en «småbarnspakke» rettet mot foreldre med 
nyfødte. Dette for å fokusere på ønskeligheten av et høyere 
fødselstall.

Vi skal være 
der du er!

Det er der det skjer.

Verdal Arbeiderparti ønsker å  
forsterke fokuset på innbyggeren  
og på nærmiljøet. 

Vi vil derfor legge til rette for å utvikle en 
løpende dialog med  innbyggerne på en 
stadig mer aktiv og oppsøkende måte. 
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Kommunereformen  

Basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag er  
Verdal  kommune som selvstendig kommune vårt  

foretrukne alternativ. 

Kommunens befolkningsstørrelse og jevne 
 befolkningsvekst, vår historiske arv og identitet, vår 
næringsstruktur og tradisjoner i et vidt perspektiv gjør 
en slik tilnærming naturlig. 

Verdal kommune har posisjonert seg slik at vi 
har  valgmuligheter. Det er derfor riktig å utrede 

flere  alternativer både knyttet til sammenslåing og 
 inter kommunalt samarbeid.
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VÅRE PRINSIPPER - KOMMUNEREFORM

•  Det er innbyggerne som eier kommunen.  
Verdal Arbeiderparti forutsetter at en åpen og 
demokratisk folke avstemning avgjør spørsmålet om 
eventuell kommunesammenslåing.

•  Vi skal gjennomføre en bred og inkluderende 
prosess for å skaffe fakta om alternativene. Der 
skal nærings liv, lag og foreninger, organisasjoner av 
alle slag og ikke minst innbyggerne  inkluderes i dette 
arbeidet. 

•  Verdal kommune er en av Midt-Norges største 
arbeids givere. De ansatte er kommunens viktigste 
ressurs. Det er derfor viktig at fagbevegelsen og 
ansattes organisa sjoner tar del i prosessen.

Velgergaranti:

DU skal 
selv bestemme 

Din framtid!

Verdal beståR
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Verdal Arbeiderparti slår ring om den offentlige fellesskolen!

En god oppvekst og skolegang er det viktigste for å nå vårt 
mål om et rettferdig og godt samfunn der ALLE har like 
muligheter til et godt liv. 

Vi opprettholder dagens skolestruktur i neste 
valgperiode, og så lenge det er pedagogisk og 
økonomisk forsvarlig.

De store pengene skal gå til de store oppgavene 
– oppvekst, helse og velferd.

Velgergarantier
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En god barndom varer 
hele livet!

INNEVÆRENDE PERIODE:
•  Ny skole på Øra med flerbrukshall, svømmehall og 

aktivitetsområder, ny og moderne skatepark.
• Omorganisert og kraftig styrket barnevern. 
•  MNRT – Midt-norsk realfag- og teknologisenter.
•  «Læring av næring»: koble næringsliv og 

 entreprenørskap tettere. Aktiv gründersatsing.
•  Målrettet tidligforbygging. Forebyggingstiltak mot 

mobbing, rus og  kriminalitet: Statement, ungdoms-
kontakten, miljø team, MOT, miljø arbeidere og 
ungdomsteam.

Barn og unge VERDAL ARBEIDERPARTI VIL: 

•  Jobbe hardt for en inkluderende Verdalsskole. 
Trygghet og trivsel skal stå sentralt i skole og 
barnehage,  mobbing og diskriminering bekjem-
pes aktivt, og det gjennomføres regelmessige 
undersøkelser på kvalitet og trivsel i skolen.

•  Satse på tidlig forebygging og folkehelse i 
 skole og barnehage; vi må se hele mennesket og 
helhets perspektivet.

•  Satse på gründer og entreprenørskaps
opplæring og knytte næringslivet tettere til 
elevenes skolehverdag.

•  Sammen med Ungdomsrådet arrangere en årlig 
 Ungdomskonferanse med tema som opptar 
ungdom.

•  Satse på kvalitet og innhold ved å utforme 
 konkrete målsettinger for den enkelte skole/
barnehage.
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Kommunen er velferdssamfunnets sikkerhetsnett. 
Vår helse og velferdspolitikkpolitikk skal bidra til å sikre 
en god og rettferdig fordeling. De viktigste velferds
oppgavene bør derfor løses av det offentlige.

Verdal Arbeiderparti er opptatt av solidaritet og felles
skapsløsninger. Fokus er på innbyggernes individuelle 
behov – OG på samfunnsperspektivet.

Vi legger folkehelseperspektivet til grunn i arbeidet med 
å utvikle innbyggernes livskvalitet.

Forebygging vektlegges gjennom hele livsløpet.

Aktivt ansvar
for eget liV

Folkehelse

INNEVÆRENDE PERIODE:
•  Målrettet årelang satsing på bred 

forebygging og aktiv tilrettelegging: 
 Folkehelsekoordinator, Frisklivs-
koordinator.

•  Etablert Verdal Frisklivssentral i 
2013, som på kort tid ble utpekt som 
utviklingssentral i Norge, som 1 av 5.

VERDAL ARBEIDERPARTI VIL: 
•  Utvikle flere turstier langs Verdals-

vassdraget.
•  Opprettholde og styrke et forsvarlig 

nivå på skolehelsetjenesten.
•  Forebygging og oppfølging av 

 psykisk helse hos barn og ungdom.
•  Utvikle et stadig mer tilpasset 

bolig sosialt tilbud. 
•  Videreutvikle det brede 

holdnings skapende arbeidet på 
rusfeltet og på rus omsorgen.

•  Utvikle samarbeidsmodeller 
mellom brukere, frivillighet og 
pårørende.
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Verdal Arbeiderpartis  mål er at alle opplever  
de kommunale tjenestene som et godt 
supplement til en aktiv og selvstendig hverdag.

Bistandsbehovene varierer over et bredt spekter.  
Det komunale tjenestetilbudet må  gjenspeile dette. 
Verdal Arbeiderparti vil derfor arbeide for å utvilke  
et stadig bredere og mer differensiert tjenestetilbud.  
Vi tenker folkehelse gjennom hele livsløpet.

Mest mulig rettferdig for deling av kommunens  
ressurser, også på dette området, står sentralt.

Mennesker og
fellesskap

trygghet og omsorg
VERDAL ARBEIDERPARTI OM OMSORGSTRAPPA

•  BISTAND I EGEN HEIM  
Den hjemmebaserte omsorgen styrkes. Det er en sentral 
målsetting at alle kan leve godt og trygt – lengst mulig i 
sin egen bolig.

•  OMSORGSBOLIG 
Gjennom bl.a. aktiv bruk av velferds teknologi vil vi 
bedre brukernes muligheter til å ha mest mulig styring  
– lengst mulig – over eget liv.

•  OMSORGSBOLIG MED DØGNTILBUD 
Slike «trygghetsboliger» har vist seg å være et meget 
godt tilrettelagt tilbud for mange brukergrupper som 
ellers lett havner i tradisjonelle sykehjem og institusjon-
er. Verdal Arbeiderparti vil øke antall slike bofellesskap. 

•  INSTITUSJON  
Utvikle en aktiv stimulans politikk for en mer menings-
fylt hverdag for beboere i  kommunale institusjoner og 
omsorgsboliger.

INNEVÆRENDE PERIODE:
•  Begge Verdals sykeheimer er sertifisert 

som Nord-Trøndelags første og Norges to 
 nordligste Livsgledesykehjem.

•  Bofellesskap for  yngre funksjonshemmede.
•  Forebyggende besøk til alle 75-åringer.

Bistand i egen heim

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig  
med døgntilbud

institusjon

Omsorgstrappa:  

Fra støtte i egen heim til 
omsorgsbolig/institusjonsplass

De store pengene skal gå til de store  
oppgavene  oppvekst, helse og omsorg

Velgergaranti:



Verdal Arbeiderparti ser på kultur og kultur
utvikling som limet i lokalsamfunnet. 

Kultur er en sentral utviklingsfaktor i et 
moderne samfunn. 

Kulturopplevelser og kulturdeltakelse 
gir både trivsel, helse og livskvalitet til 
innbyggerne.

Verdal Arbeiderparti er stolte av 
 «kulturkommunen Verdal”, og vil arbeide 

for at vi opprettholder dette  omdømmet.

VERDAL ARBEIDERPARTI VIL:
•  Bygge ut et stadig mer helhetlig og variert kulturtilbud.
•  Styrke kulturens rolle som felles møtearena, med vekt på 

 inkludering, folkehelse og tidlig forebygging.
•  Bygge og utvikle Ungdommens hus.
•  Bistå kommunens ulike kulturaktører gjennom aktive partner-

skap mellom kommune og frivillighet, gjennom veiledning og 
rådgivning, gjennom tilskudd og  med finansiering.

•  Støtte og rådgi lokale aktører i arbeidet opp mot fylkes-
kommune og stat.

•  Prioritere en satsing på å skape arbeidsplasser og samfunns-
verdier gjennom en aktiv kulturbasert næringspolitikk. 

•  Styrke vekstmulighetene for HiNTs skuespillerutdanning i 
Tindved Kulturhage.

•  Arbeide aktivt for å ta samfunnsmessig merverdi ut av at 
Nord-Trøndelag Teater etablerer seg i Verdalsøra sentrum. 
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Noe å LEVE for
– noe å leve av!

INNEVÆRENDE PERIODE:
•  Ny stilling på Kulturkontoret spesielt 

rettet mot frivillige organisasjoner, lag 
og foreninger.

•  Kommunen som utviklingspartner: 
Kvernmo Motorsenter, Vukuhallen, en 
rekke ballbingeprosjekter, kunstgress-
prosjekter mv.

•  Verdal stadion, kunstgress hovedbane.
•  Tilskudd til Vinne Aktivitetspark.
•  Styrking av Kulturskolen spesielt rettet 

mot skolekorpsene.

Kultur
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samfunns- og 
næringsutvikling

INNEVÆRENDE PERIODE:
•  Konstant og sterkt fokus på kompetanse-

utvikling, rekruttering og nettverksbygging: 
«Læring av næring», «Kompetansekraft Verdal».

•  Sterk kontakt og samhandling mellom  Verdals 
industri- og næringsmiljø og forsknings- og 
 utviklingsmiljøene i Trondheim: NTNU, Sintef, 
HiST ingeniørutdanning, SIVA m.v.

•  «Nærings-NM»: Verdal ligger jevnt over blant de 
10 % beste kommunene. 

VERDAL ARBEIDERPARTI VIL: 
•  Stå for en aktiv og offensiv tilnærming til samfunns- 

og nærings utviklingen – også i neste valgperiode. 
•  Utvide Verdal Industripark arealmessig.
•  Utvikle og forbedre infrastruktur; vei, gang- og 

sykkel stier, vann og avløp, mobil- og nettløsninger.
•  Ta oppmannsrollen i spørsmål om næringsutvikling 

der det offentlige ansvaret er fordelt mellom ulike 
forvaltningsnivå.

•  Bidra med kompetanseutviklingstiltak, arenabygging og 
nett verksarbeid.

•  Bidra i alle typer tilretteleggingsarbeid som kontaktskaper 
og døråpner mot lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

•  Bidra ved permitteringer, nedbemanninger og ledighet.
•  Bidra med markedsføring.
•  Delta i partnerskap med næringslivets ulike organisasjoner, ulike 

 utviklingsaktører, fylkeskommune og NAV.

Verdal Industripark har hatt en fantastisk vekst de siste 
årene og er i dag Norges 3. største industripark. 
Som en følge av dette har Verdal kommune tatt en tyngre 
og tydeligere regional rolle som næringslivskommune og 
arbeids plassprodusent.

Verdal kommune er en av Norges største og flotteste 
landbrukskommuner. 

Småbyen Verdal er i stadig vekst og utvikling med et 
betydelig innslag av varehandel, tjeneste produksjon og 
urbane tilbud.

næringslivets
favorittkommune



Det følger store forpliktelser med å ha arbeidsgiveransvar for mer enn 1100 ansatte i Verdal kommune.  
Vi forplikter oss på å være en ansvarlig, samhandlende og lyttende partner i rollen som arbeidsgiver.  
Gjennom tett trepartssamarbeid mellom ansattes organisasjoner, kommunens administrasjon og den politiske 
ledelsen vil vi videreutvikle kvalitet og innhold i de kommunale tjenestene – til beste for alle!

VERDAL ARBEIDERPARTI VIL:
• Kommunale  kjerneoppgaver innen velferdsproduksjon konkurranseutsettes ikke. 
•  Utvikle en stadig bedre heltidskultur. Uønsket deltid reduseres.
•  Legge økt vekt på rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling blant kommunens ansatte. 
• Styrke lærlinge- og lærekandidatordningene.
•  Videreutvikle seniorpolitikken. Arbeidslinja må få et sterkere lokalt innhold.
• Arbeide kontinuerlig for å redusere sykefravær.
•  Bekjempe svart arbeid, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
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MILJØkommunen som arbeidsgiver Miljø i alt
vi gjørVerdal Arbeiderparti støtter opp om en ansvarlig og ambisiøs klimapolitikk i 

 nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Vi tar klimautfordringene på alvor! 

VERDAL ARBEIDERPARTI VIL: 
•  Øke fokus på grønne verdier både i kommunens 

egen virksomhet og i kommunen generelt. F.eks. 
gjennom aktiv bruk av Plan- og Bygningsloven, 
gjennom reguleringspolitikken og gjennom 
miljøfokus i bygge- og utviklingsprosjekter.

•  Revidere kommunens klima- og energiplan.
• Styrke det kommunale beredskapsarbeidet.
•  Bygge og utvikle et «Ramsar-senter»:  

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter
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15  Jøran Helge Zakariassen 
16  Anne Grytbakk 
17  Einar Asbjørn Tromsdal 
18  Fatima Almanea 
19  Kristoffer Lorås Nicolaysen 
20  Siv Engelin 
21  Peter Daniel Aune 
22  Torunn Agnethe Rotmo
23  Tor Martin Nordtømme
24  Brit Lisbet Kverkild 
25  Rune Gjelvold
26  Inga Astrid Hildrum 
27  Terje Rennemo 
28  Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo

29  Thor Bertil Granum 
30  Anne Elfrid Nordskag 
31  Tommy Leonhardsen 
32  Mawa Mohammed Balloh
33  Bjørn Atle Bylund 
34  Laila Irene Austad 
35  Tor-Finn Granlund 
36  Anne-Eli Kjesbu 
37  Knut Magne M Johansson
38  Sonja Marie Strand 
39  Geir I. B. Singstad 
40  Synnøve Haugnes 
41  Håkon Lyngsmo 

1  Bjørn Iversen
2  Trine Reitan
3  Ove Morten Haugan
4  Berit Gustad Nessø
5  Bjørn Jorodd Holmli 
6  Jorunn Dahling 
7  Arild Kvernmo Pedersen
8  Astrid Tromsdal 
9  Arild Stenberg 
10  Torill Elverum
11  Emmanuel G. Bowah 
12  Kristin Johanne Hildrum
13  Jon Lennart Sellæg 
14  Inger Åse L. Evenmo 

kommunevalget 14. september 2015
Det er en helt sentral politisk oppgave å ivareta økonomisk 
 ansvarlighet i kommuneøkonomien over tid. Målet om bevisst 
økonomi styring  ligger fast – også i de enkeltår da det kan være en 
umulig oppgave å oppnå et positivt økonomisk resultat.

Verdal Arbeiderparti står for en langsiktig, helhetlig og strategisk 
 styringsfilosofi for all samfunns- og næringsutvikling. En stabil og forut
sigbar politisk ledelse og god økonomistyring over tid er grunnlaget 
for felles trygghet for innbyggere og ansatte, for næringsliv og tjeneste-
tilbud. De økonomiske resultatene vil svinge i en kommune som er så 
konjunktur utsatt som vår. 

VERDAL ARBEIDERPARTIS LANGSIKTIGE MÅLSETTING:
•  Gradvis nærme oss et netto gjennomsnittlig driftsresultat på  

2 % av driftsinntektene, innen valgperiodens utgang i 2019.

Økonomi

De store pengene 
skal gå til de 

store oppgavene 
 oppvekst, helse og omsorg

Velger-
garanti:
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Velgergarantier

I tillegg garanterer vi at vi vil opprettholde dagens skolestruktur i kommende 
valgperiode så lenge det er pedagogisk og økonomiskforsvarlig.

1.  Verdalingene skal selv bestemme sin framtid 
Vi garanterer at det avholdes en rådgivende folkeavstemning før vedtak om  
eventuell kommunesammenslåing.

2.  De store pengene skal gå til de store oppgavene 
Vi garanterer at kjerneoppgavene oppvekst, helse og velferd vil ha førsteprioritet 
også i kommende valgperiode.

3.  Mennesket og nærmiljøet i sentrum 
 Gjennom en aktiv innbyggerdialog blir DU invitert til å utvikle vår politikk for 
hele kommunen. 

Gamle Storgate 6, 7650 Verdal
Tlf. 74 07 85 87

Følg oss!


