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Ideologi: Vårt overordnede mål er et solidarisk og rettferdig vekstsamfunn. 

 

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. 
Den enkeltes helse og velferd, utdanning og sosiale trygghet sikres best gjennom en samfunnsmodell 
der gode og allmenne 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. Det er dette vi kaller den norske 
samfunnsmodellen. 
 
Til sammen gir et slikt samfunn hver enkelt innbygger det beste grunnlaget for selv å kunne ta 
ansvaret for eget liv og utvikling - for å kunne leve det gode liv. 
 
Verdal Arbeiderpartis kommunevalgprogram kalles alltid Skape – Dele – Leve.   I sin ekstreme 

kortform signaliserer disse begrepene essensen i vår politikk: 

Det må skapes verdier i samfunnet. Det er når disse fordeles på en rimelig og rettferdig måte alle 
innbyggere kan få et godt og trygt liv. Trygghet for arbeid og inntekt, for liv og helse krever en aktiv 
og kompetent kommune med fokus på alle typer tilrettelegging og beredskap.  
 
Ved å gi oss din stemme ved Kommunevalget 2015 støtter du en politikk og en samfunnsutvikling 

basert på disse varige verdiene. 

 

 

Hva er Verdalssamfunnet? 
 
Verdal Arbeiderparti ønsker å legge følgende overordnede samfunnsanalyse og rolleforståelse til 
grunn i alt vårt arbeid: 
 

- Verdalssamfunnet er et konkurranseutsatt og konjunktureksponert produksjonssamfunn som 
er underlagt svært skiftende rammebetingelser. Utfordrings – og mulighetsbildene vil i 
sterkere grad variere hos oss enn i våre nabokommuner. 

 
- Verdal kommune forvalter en utpreget regional rolle som næringslivskommune og som 

arbeidsplassprodusent. 
 

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

- Det kommunale inntektssystemet følger innbyggeren – ikke arbeidsplassen. Det vil derfor 
være en selvstendig målsetting å ta ut en større del av veksten i næringslivet i form av økt 
lokal bosetting. 
 
 



Dette krever sterk samhandling mellom kommune og næringsliv, mellom kommune og andre 
offentlige aktører, med virkemiddelapparat og fylkeskommune, med utdannings – og 
forskningsinstitusjoner, med organisasjoner og foreninger. 
 
Verdal Arbeiderparti vil fortsatt legge en klar partnerskapsholdning til grunn i alt 
tilretteleggingsarbeid fra kommunens side. 
 
 
 

 
Innbyggerdialog: 
 

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. 
Eksempler på en slik tilnærming kan være: 
 

- Enkelte kommunestyre – eller formannskapsmøter avholdes ute i grendene. Møtene starter 
med en fast dialogdel slik at lokale lag og foreninger får en fast og forutsigbar kontaktarena 
med kommunepolitikerne.   
 

- Komite mennesker og livskvalitet vil være arena for den løpende kontakten mellom 
frivillighet og kommune. 
 

 
- Det opprettes av en egen budsjettpost «nærmiljøtiltak» - til bruk i det enkelte lokalsamfunn.  

 
- Det arrangeres en årlig dialogkonferanse mellom kommunstyret og Verdal kommunes 

frivillige lag og foreninger med fokus på å få fram de gode ideer i den løpende 
samfunnsutviklingen. 

 
- Det utvikles en forsterket «innflytterpakke» for å ønske nye innbyggere velkommen. 

 
- Det utvikles en «småbarnspakke» rettet mot foreldre med nyfødte. Dette for å fokusere på 

ønskeligheten av et høyere fødselstall.   
 

 

 
 

Kommunereform: 

 

Dette er neste periodes fundamentalt viktigste enkeltspørsmål i et strategisk og økonomisk 

perspektiv og er grunnlaget for alt vi gjør. Den framtidige organiseringen av Kommune – Norge vil 

påvirke en rekke andre strukturer (NAV. Bibliotek, videreg. skole…..) 



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

alternativer både i forhold til sammenslåing og interkommunalt samarbeid. 

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

Arbeiderpartis 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 Arbeiderparti legger følgende prinsipper til grunn i arbeidet med kommunereformen: 

- Det er innbyggerne som eier kommunen. Dette fordrer utstrakt innbyggermedvirkning 

undervegs i utredningsprosessen. 

- Verdal Arbeiderparti er opptatt av å legge til rette for en faktabasert og strategisk langsiktig 

løsning for Verdal kommune. 

- Det gjennomføres en bred og inkluderende prosess med sikte på å synliggjør de ulike 

alternativer og det til enhver tid eksisterende handlingsrom. 

- Det lokale næringslivet, ulike lag og foreninger, organisasjoner av alle slag inkluderes i dette 

arbeidet. Det legges til rette for at hele det sivile samfunn kan ta del i prosessen. 

- Verdal kommune er en av Midt – Norges største arbeidsgivere. De ansatte er kommunens 

viktigste ressurs. Det legges til rette for at fagbevegelsen og ansattes organisasjoner tar del i 

arbeidet og beslutningsprosessen med Kommunereformen. 

- Verdal Arbeiderparti forutsetter at det er befolkningen i kommunen som i en åpen og 

demokratisk folkeavstemning avgjør dette spørsmålet. 

 

 

 

Interkommunalt samarbeid: 

 

Verdal kommune - som alle norske kommuner – løser en del av sin oppgaveportefølje i samarbeid 

med andre kommuner, eksempelvis organisert i interkommunale selskaper ( IKS ) eller i Innherred 

Samkommune ( ISK ). Det er vår oppfatning å arbeide for å ta vare på opparbeidede 

samarbeidsgevinster innen de organisasjonsformer som er tilgjengelige den dagen ISK – modellen 

avvikles. 

 

 



Velgergarantier. 
 
 
Verdal Arbeiderparti vil i alt vårt arbeid legge vekt på følgende grunnleggende prinsipper. 
Disse er å betrakte som våre garantier til velgerne. 
 

- Verdalingene skal selv bestemme sin framtid. 
 
Kommune – Norges organisering er satt i spill. Vi mener at Verdal kommunes innbyggere  
selv skal bestemme Verdal kommunes framtid. Vi garanterer derfor at det avholdes en 
rådgivende folkeavstemning før vedtak om eventuell kommunesammenslåing. 
 

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

- Mennesket og nærmiljøet i sentrum. 
 
Gjennom en aktiv innbyggerdialog vil innbyggere og nærmiljø på ulike måter bli invitert til å 
utvikle vår politikk for hele kommunen.     

 
I tillegg garanterer Verdal Arbeiderparti at vi med bakgrunn i en helhetlig samfunnsmessig 
tilnærming vil opprettholde dagens skolestruktur så lenge det er pedagogisk og økonomisk forsvarlig. 
 
                                                                                                                                   

 

 

Kommuneøkonomi: 
 

Det er en helt sentral oppgave å ivareta økonomisk ansvarlighet over tid. Bevisst økonomistyring må 
alltid ligge fast – også i de enkeltår da det kan være en umulig oppgave å levere et positivt økonomisk 
resultat. En stabil og forutsigbar politisk ledelse og god økonomistyring over tid er grunnlaget for 
felles trygghet for innbyggere og ansatte og er avgjørende viktig for en mest mulig stabil 
samfunnsutvikling. Verdal Arbeiderparti tar dette ansvaret meget alvorlig og vil derfor kommunisere 
tydelig og løpende de muligheter og utfordringer kommunen til enhver tid står overfor. 
 
Som andre kommuner er også Verdal kommune på alle vis avhengig av den sentrale politikken som 
landets sentrale myndigheter til enhver tid fører. I tillegg er vår kommune særdeles konjunktur – og 
konkurranseutsatt med det næringsliv og den næringsstruktur vårt lokalsamfunn er preget av. Verdal 
Arbeiderparti vil ta aktivt del i arbeidet for en bedre kommuneøkonomi i vårt land på alle 
tilgjengelige arenaer. 
 
Verdal Arbeiderpartis langsiktige mål er å utvikle en lokal handlingsregel basert på å nå en målsetting 
om  gradvis å nærme oss et netto gjennomsnittlig driftsresultat  på 2 % av driftsinntektene innen 
valgperiodens utgang i 2019. 

 



Oppvekst / Barn og Unge:  

«En god barndom varer hele livet!» 

 

En god oppvekst og skolegang for alle er det viktigste for å nå vårt mål om et rettferdig og godt 
samfunn der alle har like muligheter til det gode liv.  
 
Verdal Arbeiderparti slår ring om den offentlige grunnskolen. Et offentlig skoletilbud er en sentral del 

av selve fundamentet i velferdssamfunnet. Et godt offentlig skoletilbud sikrer alle en mest mulig lik 

rett til utdanning og arbeidsmuligheter og er derfor er en av de mest avgjørende samfunnsfaktorer 

for å sikre en rettferdig og god fordelingspolitikk. 

En av våre viktigste ambisjoner er å utvikle Verdalsskolen som en arena som gir elevene en 
meningsfylt og byggende hverdag, gode minner og et mest mulig solid grunnlag for et godt voksenliv. 
Alle former for diskriminering og mobbing bekjempes aktivt.  
 
Verdal Arbeiderparti vil legge til rette for en sterk kommunal andel av barnehagekapasiteten. Den 

kommunale andelen barnehageplasser skal ligge over 50 % av totalkapasiteten. Vi mener at en slik 

tilnærming vil innebære en kvalitetsmessig og fordelingsmessig garanti i sektoren. Dette er viktig i 

forhold til benchmarking og ressursbruk også i den private delen av barnehagemarkedet. 

 

Sentralt i vår tilnærming til oppvekstsektoren står følgende: 

- Oppvekstvilkår generelt dreier seg om barnehage og skole, om tidlig forebygging og 

fritidstilbud. I et større bilde legger Verdal Arbeiderparti til grunn at utviklingen av denne 

sektoren seg om bred samfunnsutvikling på en rekke områder.  

- En trygg og læringsfremmende oppvekst fordrer et nært samarbeid mellom barnehage / 

skole og heim. Verdal kommune vil styrke sitt fokus på slikt samarbeid.  

- Verdal Arbeiderparti vil videreføre en gjennomgående satsing på kvalitet og innholdsutvikling 
i skole og barnehage. Det utformes konkrete målsettinger for den enkelte skole – og 
barnehageenhet. Et eksempel fra grunnskolen kan være å utforme konkrete og målbare mål 
på nasjonale prøver som tilkjennegir kommunens ambisjoner på dette området. 
 

- Skole – og barnehageeieren Verdal kommune vil holde et stadig sterkere fokus på den 
enkelte elev og den enkelte elevs lærings – og utviklingsutbytte. Fokuset på overgangsfasene 
og på erfaringsutveksling mellom barnehage og skole og mellom ulike skoletrinn styrkes.  

 
- Verdalsskolen skal være en inkluderende skole for alle. Det arbeides kontinuerlig med 

læringsmiljøet. Elevenes trivsel og trygghet er sentral. Det gjennomføres regelmessige 

trivselsundersøkelser blant grunnskolens elever. 

- Verdal Arbeiderparti vil ha en bærekraftig skolestruktur som gir best mulig læringsmiljø i et 

totalperspektiv. Skolen er en viktig samfunnsfaktor utover å være et sted hvor det drives 

undervisning. Vi vil derfor arbeide for å opprettholde eksisterende skolestruktur så lenge 

som mulig – selv om elevtallet i kommunen har stabilisert seg på et lavere nivå enn før. 



- Verdal Arbeiderparti vil arbeide målbevisst for å knytte nærings – o g arbeidslivet tettere til 

skoleverket. Som skoleeier vil Verdal kommune ha et sterkt fokus på grunder – og 

etablereropplæring og på næringslivets og offentlig sektors rekrutterings – og 

kompetansebehov. 

- Fokus på tidlig forebygging og det gjennomgående folkehelseperspektivet holdes høyt. Det er 

en sentral målsetting å se hele mennesket. 

- Våre nye landsmenn er et sentralt innslag i det flerkulturelle samfunnet som vokser fram 

også lokalt. En sterk offentlig oppvekstsektor vil være den beste garantisten for inkludering 

og integrasjon. 

 

 

Helse og Velferd:  

 

«Mennesker og Fellesskap.» 
 

Verdal Arbeiderpartis hele utgangspunkt er at befolkningens helse og velferd dreier seg om 

velferdssamfunnets kjerneområder og den enkeltes verdighet. Det vil derfor være vår overordnede 

målsetting at innbyggerne opplever det kommunale tjenestetilbudet som et godt supplement til et 

aktivt og selvstendig hverdagsliv.  

 

 

«Omsorgstrappa:»  Fra støtte i egen heim til omsorgsbolig / institusjonsplass. 
  

Verdal Arbeiderparti registrerer og deler Statens overordnede føringer om at brukeren skal leve 
aktivt og med størst mulig grad av egenmestring i sin egen heim lengst mulig og på best mulig måte. 
Som velferdsprodusent vil kommunen forholde seg aktivt til disse styringssignalene. Dette stiller krav 
til kommunen som tjenesteyter, som samarbeidspartner med brukeren, pårørende , frivillige og 
ideelle organisasjoner og også på når det gjelder infrastruktur.  
 
Dette krever den stadig mer differensiert tilrettelegging og stimulanspolitikk fra Verdal kommunes 
side. Framtidas eldrepolitikk må ha en bredere tilnærming enn pleie og omsorg alene. Fokuset på 
livskvalitet og på mulighetene til å leve et aktivt liv også i høy alder vil stille økende krav til en stadig 
mer aktiv stimulanspolitikk fra kommunens side. 
 
Det blir flere eldre også i Verdal kommune. Samtidig øker levealderen – og våre eldre har bedre helse 
enn før. Det er derfor viktig å tilrettelegge for en løpende utvikling av et stadig mer helhetlig tilbud 
for eldre. Verdal Arbeiderparti vil derfor blant annet arbeide for mer bruk av velferdsteknologi og en 
sterkere mobilisering av alle samfunnets omsorgsressurser – eksempelvis pårørende, frivillige, ideelle 
organisasjoner og tiltak m.v. 



Det er Verdal Arbeiderpartis overordnede målsetting å videreutvikle bolig – og omsorgstilbudet slik 

at vi som kommune evner å favne om flest mulig brukere på en stadig bedre og mer individuelt 

tilpasset måte. 

Verdal kommune bør i følge flere faglige utredninger bygge ut det nest høyeste trinnet i den såkalte 
«omsorgstrappa.» Dette bør skje på flere måter: 
 

- Antall omsorgsboliger med heldøgns pleie – og omsorgstjenester økes. Slike 
«trygghetsboliger» har vist seg å være et meget godt tilrettelagt tilbud for mange 
brukergrupper som ellers lett havner i tradisjonelle sykehjem og institusjoner. Verdal 
Arbeiderparti vil legge til rette for bygging slike bofellesskap i løpet av valgperioden. 
 

- Verdal Arbeiderparti vil at kommunen utvikler en aktiv og tilretteleggende politikk også i 

forhold til private initiativ til bygging / organisering av ulike former for private bofellesskap. 

- Den hjemmebaserte omsorgen styrkes. Det er en sentral målsetting i helse – og 

velferdspolitikken å kunne bidra til at den enkelte bruker kan leve et velfungerende og 

tilpasset liv lengst mulig i sin egen bolig. 

 

Verdal Arbeiderparti vil ta initiativ til å utvikle en aktiv stimulanspolitikk for en mer meningsfylt 

hverdag for beboere i kommunale institusjoner og omsorgsboliger. 

 

 

Folkehelse, forebygging og tilrettelegging: 

«Aktivt ansvar for eget liv.» 
 

Verdal Arbeiderparti er opptatt av samfunnssolidaritet og fellesskapsløsninger. En balansert og 

rettferdig fordelingspolitikk er det fremste kjennetegn på et godt liv for den enkelte i et velutviklet 

velferdssamfunn.  

Det er store sosiale skjevheter på området helse. Velferdssamfunnets store sikkerhetsnett forvaltes i 
hovedsak gjennom kommunene. Det er derfor avgjørende viktig at den kommunale helse – og 
velferdspolitikken bidrar til å styrke en god og rettferdig fordelingspolitikk. Tidlig innsats og 
forebygging vil i stadig økende grad vektlegges. 
 
Fokus må ligge på den enkelte innbygger og på individuelle behov. , men også på 
samfunnsperspektivet. Verdal Arbeiderparti vil derfor arbeide for å øke fokuset på fellesskap og 
nærmiljø. 
 

- Verdal Arbeiderparti legger et gjennomgående folkehelseperspektiv som en grunnpillar for å 

videreutvikle innbyggernes livskvalitet. Det er vår ambisjon at folkehelsen i Verdal kommune 

målbart skal være på linje med eller bedre enn sammenlignbare kommuner. 



- Verdal Arbeiderparti vil sette fokus på innbyggernes muligheter til medvirkning på hele 

velferdsområdet. Det er vår ambisjon at Verdal kommune skal utvikles til å bli en 

foregangskommune i å utvikle nye former for samvirke mellom lokalsamfunnets innbyggere 

og kommunen som organisasjon. 

- Verdal Arbeiderparti vil øke fokuset på den enkelte brukers muligheter til å ha mest mulig 

styring lengst mulig over eget liv. Ikke minst vil økt bruk av velferdsteknologi gi slike 

muligheter. 

- Skolehelsetjenesten representerer en viktig inngang mot velferdssamfunnet for nye 

generasjoner. Det er vår målsetting å opprettholde og styrke et forsvarlig nivå på denne 

tjenesten. 

- Verdal Arbeiderparti vil i samarbeid med Helseforetaket arbeide for en forsterket satsing på 

forebygging og oppfølging av psykisk helse hos barn og unge. 

- En aktiv boligsosial politikk er en avgjørende del av samfunnets sikkerhetsnett i et 
velfungerende lokalsamfunn. Arbeiderpartiet vil fortsatt holde høyt trykk på å utvikle et 
stadig mer differensiert og tilpasset boligtilbud på dette området. Spesielt er behovet for 
hybler / hybelleiligheter og små familieleiligheter stort. 
 

- Verdal kommune har høstet svært mye heder for godt arbeid på ulike deler av rusfeltet og 
rusomsorgen. Verdal Arbeiderparti vil videreføre og videreutvikle det brede 
holdningsskapende arbeidet. Fokus vil ligge på den helhetlig tiltakskjeden som spenner fra 
ren opplysningsvirksomhet og tidlig forebygging til omsorg og bistand til langtkomne 
rusmisbrukere.  
 

 

Samfunns – og Næringsutvikling:  

«Verdal kommune – et naturlig førstevalg for bosetting og næringsliv.» 
 

Under Arbeiderpartiets ledelse står Verdal kommune for en aktiv og offensiv tilnærming til samfunns 

– og næringsutviklingen.  

Sysselsettingsbildet i Verdal kommune er dominert av privat næringsliv med 75 % av den totale 

sysselsettingen. Som produksjonskommune er vi i høyere grad konkurranseeksponert og 

konjunkturutsatt enn noen annen midt – norsk bykommune. Dette gir oss som kommune og som 

samfunn i perioder et krevende utfordringsbilde – og svært forskjellig fra nabokommunenes. 

Verdal Industripark har gjennomgått en fantastisk vekst siden årtusenskiftet og er i dag Norges 

tredje største industripark. Verdal kommune har gjennom årene fått en stadig tyngre og tydeligere 

regional rolle som næringslivskommune og arbeidsplassprodusent.  

Verdal kommune er en av Norges største og flotteste landbrukskommuner. Norsk landbrukspolitikk 
er i all hovedsak sentralstyrt. Det kommunale ansvaret er i stor grad avgrenset til 
rådgivningstjenesten. Det er en ambisjon for Verdal Arbeiderparti å opprettholde et solid 
landbrukskontor.   



Småbyen Verdal er i en krevende konkurransesituasjon i forhold til bykommunene sør og nord for 
oss både når det gjelder handels – og servicenæringene. Samtidig er omsetningstallene fra 
varehandelen stigende. Verdal sentrum er i sterk vekst og forandring. Fra mange hold etterspørres 
flere urbane tilbud. Samlet sett krever dette en aktiv lokal politikk på sentrumsutvikling både på bolig 
og næring. Verdal kommune må ta en tydelig oppmannsrolle i dette arbeidet. Sentrale elementer i 
en slik tilnærming vil være: 
 

- En fortsatt kvalitetsmessig forskjønning og miljømessig oppgradering. 

- En bevisst og gjennomtenkt fortettingspolitikk når det gjelder boligbygging. 

- En lyttende og imøtekommende holdning til næringsaktørenes preferanser. 

- Fortsatt vektlegging på formgiving med fokus på arven fra Stiklestad og på universell 

utforming. 

- Utforming av et kommunalt planverk som gir innbyggere og næringsliv nødvendig 

handlingsrom. 

- En reguleringspolitikk som i sterkere grad enn i dag tydeliggjør mulighetene i de ulike delene i 

og rundt sentrum for ny og spennende utvikling. 

 

Det er en særdeles viktig politisk ambisjon for Verdal Arbeiderparti å legge til rette for en videre 

suksessfylt utvikling av vårt næringsliv. Kommunen har en nøkkelrolle i dette arbeidet på en rekke 

ulike områder og i skiftende tider: 

- Når det gjelder arealpolitikk og arronderingsspørsmål.  

- Gjennom kompetanseutviklingstiltak. 

- I transport – og logistikkutfordringer. 

- I allment tilretteleggingsarbeid lokalt og regionalt. 

- Som kontaktskaper og døråpner mot sentrale og regionale myndigheter. 

- Når det gjelder synliggjøring og kommunikasjon. 

- I arenabygging og nettverksarbeid. 

- Ved permitteringer, nedbemanninger og ledighet. 

- Når det gjelder informasjonsarbeid og generell promotering. 

- I samarbeid og partnerskap med næringslivets ulike organisasjoner, ulike utviklingsaktører, 

fylkeskommune og NAV.   

Det er en overordnet ambisjon for Verdal Arbeiderparti å framstå både som næringslivets 

favorittkommune og som det naturlige førstevalget som bosettingskommune på Innherred. 

 



Vi tar hele kommunen i bruk! 
 
 
Verdal kommune er en av landets største landbrukskommuner. Landbruket representerer svært 

mange arbeidsplasser både i primær – og sekundærleddet. Næringen er viktig også som 

bosettingsfaktor og i landskapspleien. Norsk landbrukspolitikk er særdeles sentralstyrt. Verdal 

Arbeiderparti vil likevel ha høy oppmerksomhet rundt landbrukets utfordringer og den 

landbrukspolitikken som til enhver tid føres. 

-  Den kommunale rådgivningstjenesten videreutvikles.  

- Det er en målsetting for Verdal Arbeiderparti å bidra til å endre rovdyrpolitikken slik at 

trykket på beitenæringene minsker. 

- Verdal Arbeiderparti ønsker å stimulere til at interesserte produsenter kan utvikle lokale 

produkter innenfor lokal mat, reiseliv og nisjeprodukter. Stiklestad Nasjonale Kultursenter vil 

være en plattform for profilering, salg og markedsføring av slike produkter. 

 

Verdal Arbeiderparti er opptatt av sammenhengene i politikken. Den generelle næringspolitikken og 

den overordnede samfunnsutviklingen må samordnes med en bevisst arealpolitikk som gir vekst og 

utviklingsmuligheter for Verdalssamfunnet. 

 

 

En aktiv vekstpolitikk. 
 

Det er en sentral ambisjon for Verdal Arbeiderparti å ta ut veksten i antall arbeidsplasser i økt 

bosetting. Det kommunale inntektssystemet fungerer slik at kommunens samlede inntekter i langt 

høyere grad er avhengig av innbyggertall enn av antall arbeidsplasser. Det er derfor en politisk 

målsetting å legge til rette for vekst i folketallet. 

Dette krever en fortsatt sterk satsing på tilrettelegging for boligbygging i Verdal kommune. Ikke minst 
gjelder dette i og rundt Verdal sentrum der etterspørselen i markedet er klart sterkest. 
 
Det er en viktig ambisjon å føre en arealpolitikk som gir vekst – og utviklingsmuligheter både for 

bosetting og for næringsliv. Ikke minst gjelder dette i distriktene i kommunen. 

Verdal Arbeiderparti vil forsterke innsatsen for å ta ut en enda sterkere vekst i bosetting og økt 
innbyggertall av veksten i næringsliv og i antall arbeidsplasser. 
 

- En aktiv boligpolitikk er alltid en målsetting – både i og rundt sentrum og i distriktene i vår 

langstrakte kommune. 

- Mulighetene for større kommunal boligproduksjon utredes tidlig i perioden. 



-  Verdal Arbeiderparti vil utvikle en tydeligere politikk for klargjøring og utbygging av boligfelt 

fra reguleringsfasen til byggeklart felt.  

-  Verdal Industripark utvides arealmessig. På kort sikt må dette skje sørover. Vi vil legge økt 

trykk på å utvikle Ørin Nord i partnerskap med Trondheim Havn og med industrielle partnere. 

- Infrastruktur av ulike slag må utvikles og forbedres: vei, gang – og sykkelstier, VVS, ulike 

mobil – og nettløsninger. Det offentlige ansvaret er fordelt mellom ulike forvaltningsnivå og 

aktører på disse områdene. Verdal kommune vil stadig ta en aktiv rolle ikke minst som 

pådriver og «oppmann» i slike spørsmål. 

- Gjennom en aktiv distriktsholdning og i produktive partnerskap med krefter i de ulike 

lokalsamfunn vil Verdal kommune arbeide for å ivareta og utvikle et bærekraftig 

tjenestetilbud. 

- Verdal Arbeiderparti vil stimulere bolig – og næringsutvikling i distriktene innenfor de 

rammebetingelser og muligheter som eksisterer. 

 

 

Miljø: 
 

«Livskvalitet og Vekst – hand i hand.» 
 
Verdal Arbeiderparti støtter opp om en ansvarlig og ambisiøs klimapolitikk i nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv. Vi vil at Verdal kommune skal bidra i det holdningsskapende arbeidet for at 

vi alle skal ta klimautfordringene på alvor. All aktivitet i Verdal kommune skal foregå på en 

klimamessig forsvarlig måte innenfor de lover, regler og målsettinger samfunnet til enhver tid setter. 

En sentral ambisjon for Verdal Arbeiderparti er å legge til rette for at industri – og 

næringslivskommunen Verdal framstår som en stadig mer moderne næringslivskommune. Et 

sterkere fokus på en helhetlig forståelse av det moderne samfunnets miljøutfordringer er et sentralt 

element i en slik sammenheng.  

Verdal Arbeiderparti vil øke fokus på grønne verdier både i kommunens egen virksomhet og i 

kommunen generelt. Dette kan eksempelvis skje gjennom aktiv bruk av Plan – og Bygningsloven, 

gjennom reguleringspolitikken og gjennom kommunens rolle som lokal forurensingsmyndighet.  

- Miljøperspektivene styrkes ved revisjon av alle overordnede kommunale planer. 

- Det kommunale beredskapsarbeidet styrkes. 

- Verdal kommunes klima – og energiplan revideres. 

- Verdal Arbeiderparti vil iverksette et arbeid med sikte på å redusere energibruken i 

kommunale bygg. 



- Miljøfokuset tydeliggjøres i bygge – og utviklingsprosjekter.  

- Trondheimsfjorden Våtmarkssenter er fremdeles ikke realisert tross betydelig kommunal og 

fylkeskommunal velvilje. Bygging og utvikling av et slikt «Ramsar – senter» vil være en 

ambisjon for Verdal kommune som vertskommune og industrikommune. 

- Verdal kommunes bærende strategiske satsinger på folkehelse og på tidlig forebygging 

forutsetter stadig bedre miljømessig tilrettelegging mot et lokalsamfunn der en økende del 

av befolkningen ser gevinst og trivsel i å være i aktivitet. Det kommunale tilretteleggings – og 

informasjonsarbeidet styrkes på dette området. 

- Verdal Arbeiderparti vil arbeide for å utvikle flere turstier langs Verdalsvassdraget. 
 

 

 

 

Kultur: 

«Bolyst, frivillighet og profesjonalitet: Noe å leve for – og noe å leve av.» 

 

Verdal Arbeiderparti ser på kultur og kulturutvikling som limet i lokalsamfunnet. Kultur er en sentral 

utviklingsfaktor i et moderne samfunn. Kulturopplevelser og kulturdeltakelse gir både trivsel, helse 

og livskvalitet til befolkningen. 

Vi har derfor har gjennom en årrekke stått for en aktiv kulturpolitikk både i forhold til Verdal 

kommunes utallige lag og foreninger, i forhold til kulturbasert næringsutvikling og i forhold til 

generelle tilbud til befolkningen som helhet. Dette har brakt oss høyt oppe på alle nasjonale 

statistikker innenfor det utvidede kulturbegrepet. Det er Verdal Arbeiderpartis overordnede 

ambisjon å videreutvikle vår kommune som en av Midt – Norges klart ledende kulturkommuner: 

- Verdal Arbeiderparti vil bygge ut et stadig mer helhetlig kulturtilbud med sikte på å øke 

befolkningens deltakelse, engasjement og livskvalitet. 

- Vi vil styrke kulturens rolle som felles møtearena med fokus på inkludering, folkehelse og 

tidlig forebygging. 

- Vi vil sette fokus på å bygge felles kulturarenaer mellom våre nye landsmenn og 

lokalbefolkningen. Det er en målsetting å øke minoritetsgruppenes deltakelse i det 

eksisterende kulturlivet. 

- En aktiv innholdsutvikling innenfor rammen av Ungdommens Hus vil gi bedre muligheter enn 

tidligere til å nå en større andel også av den uorganiserte ungdommen. Aktiviteter for 

innvandrerungdommen vil også gis prioritet her. 



- Gjennom aktive partnerskap mellom kommune og frivillighet, gjennom veiledning og 

rådgiving, gjennom tilskudd og medfinansiering vil vi bistå kommunens ulike kulturaktører så 

langt kommunens økonomiske rammebetingelser gjør det mulig. 

-  Vi vil likeledes støtte og rådgi kommunale aktører i arbeidet opp mot fylkeskommune og 

stat. 

- Verdal Arbeiderparti vil gi prioritet til at satsingen på å skape arbeidsplasser og 

samfunnsverdier gjennom en aktiv kulturbasert næringspolitikk fortsetter. Dette vil skje 

gjennom aktivt kommunalt eierskap, ulike initiativ, en foroverlent partnerskapsholdning og 

medfinansiering i våre tre flaggskip på dette området: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, 

Tindved Kulturhage og Verdal Kino. 

- Verdal Arbeiderparti er opptatt av å styrke vekstmulighetene for HINT’s skuespillerutdanning 

i Tindved Kulturhage.  

- Gjennom byggingen av Nord – Trøndelag Teater legges et meget godt grunnlag for en stadig 

sterkere utvikling av teaterkommune Verdal og for gjensidig synergiutvikling mellom HINT, 

NTT og vår kommunes store frivillighet innen teater, scenekunst og tilhørende tjenester. 

Verdal Arbeiderparti vil arbeide aktivt for å ta samfunnsmessig merverdi ut av dette feltet.  

 

 

 «Livsglede for eldre og funksjonshemmede»:  

Verdal Arbeiderparti ønsker å stimulere frivillige lag og foreninger til å bidra sterkere enn i dag i 

forhold til våre eldre og funksjonshemmede. Vi vil derfor utvikle en stimulansordning på minimum kr. 

100 000 / år med formål å honorere ulike tiltak eller prosjekter fra frivillighetens side med målsetting 

om å styrke trivsel og aktivitet mot de av våre innbyggere som bor i institusjon eller trygghetsbolig.  

Ordningen vil være søkbar for lag og foreninger som vil bidra til å nå en slik målsetting.  

 

 

 

Kommunen som arbeidsgiver: 

 

Trepartssamarbeidet: aktivt samarbeid ansatte / administrasjon / politikk. 
 

Verdal Arbeiderparti er opptatt et verdig og likeverdig arbeidsliv. Et velorganisert arbeidsliv er et 

kjennetegn ved den norske samfunnsmodellen og er av uvurderlig verdi for kommunens innbyggere 

og for de ansatte.  



Det følger store forpliktelser med å ha arbeidsgiveransvar for mer enn 1100 ansatte i Verdal 

kommune. Verdal Arbeiderparti legger stor vekt på det faglig – politiske samarbeidet. Vi forplikter 

oss på å være en ansvarlig, samhandlende og lyttende partner i rollen som arbeidsgiver. Gjennom et 

tett trepartssamarbeid mellom ansattes organisasjoner, kommunens administrasjon og den politiske 

ledelsen vil vi videreutvikle kvalitet og innhold i tjenestene til beste for kommunens innbyggere, 

frivillighet og næringsliv. 

Verdal Arbeiderparti legger stor vekt på å framelske en uredd og utviklingsorientert kommune der 

det er kultur for å videreutvikle, omstille og modernisere tjenestetilbud, organisering og 

arbeidsmetoder: 

  

- Det er en målsetting å utvikle en stadig bedre heltidskultur i Verdal kommune. Uønsket deltid 
reduseres. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid partene imellom. 

 
- Det er Verdal Arbeiderpartis holdning at velferdssamfunnet tjenester skal utføres i offentlig 

regi. Dette sikrer et mest mulig likeverdig tilbud til alle innbyggere. 

- Kommunale kjerneoppgaver innen velferdsproduksjon konkurranseutsettes ikke. Det er 

uaktuelt for Verdal Arbeiderparti å sette slike tjenester ut på anbud eller å outsource slike 

basistjenester til private tilbydere.  

- Verdal Arbeiderparti vil gjennom kommunens anbuds – og innkjøpspolitikk aktivt bekjempe 

svart arbeid, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 

- Verdal Arbeiderparti vil legge økt vekt på rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling blant 

kommunens ansatte. Lærlinge – og lærekandidatordningene styrkes. 

- Seniorpolitikken videreutvikles. Arbeidslinja må få et sterkere lokalt innhold.- 

- Sykefraværet er gjennomgående høyt i kommunesektoren. Verdal Arbeiderparti vil arbeide 

kontinuerlig for å redusere dette gjennom et høyt engasjement i arbeidsmiljøspørsmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


