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Innledning 

Senterpartiet skal bidra til at Verdal kommune driftes på en ansvarlig måte for alle våre 

innbyggere. Vi skal sikre økonomisk forsvarlig drift gjennom vår evne til å 

gjennomføre politiske vedtak.  

Verdal er en aktiv kommune med stor dugnadsånd og frivillighet. Teater-, kultur- og 

idrettsarrangement som gjennomføres rundt omkring i bygdene og i sentrum skal 

verdsettes. Slike arrangement gjør kommunen attraktiv og bolyst skapes. 

Senterpartiets ideologi bygger på ideene om ansvar, fellesskap og bærekraftig 

forvaltning. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne 

vokse og ha mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer – sin idé om det gode livet – 

trengs det et nærmiljø som skaper trygghet, identitet, engasjement og kulturelt 

rotfeste. 

Senterpartiets politikk tar utgangspunkt i nærmiljøene. Senterpartiet i Verdal vil sette 

livskvalitet i sentrum. Hele samfunnsplanleggingen må tilrettelegges slik at den 

fremmer menneskelig vekst og utvikling, og skaper gode nærmiljø og oppvekstsvilkår. 

Senterpartiet ønsker et aktivt og godt samarbeid med nabokommunene og regionen 

for øvrig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arbeid og verdiskaping. 

Verdal Senterparti vil at Verdal skal være en «Ja - kommune» for næringslivet. 

Vi skal strekke oss det vi kan for å stimulere verdiskaping som skaper jobber for våre innbyggere -nye 

som gamle. 

Et godt næringsdemokrati vil være viktig, der det er kort vei mellom næringslivet og kommunen. At 

kommunen også selv bør ha folk ansatt for å stimulere til nyetableringer mener vi vil være viktig i 

årene fremover, i tillegg til det nære samarbeidet vi har med Proneo og nabokommunene. 

Avkastningene fra NTE vil være en viktig byggekloss for å utvikle næringskommunen Verdal. 

Verdal kommune må legge trykk på oppfyllingen av Ørin Nord slik at vi fortsatt kan være attraktiv for 

store nyetableringer. Vi skal også være åpne for å etablere næringsareal andre steder i kommunen, 

gjerne i forbindelse med primærnæringenes behov. 

Verdal er en industrikommune der man er i verdenseliten innen mange fag. Det man har mindre av 

er offentlige og private akademiske/kontorjobber. I kommende periode må det legges trykk på å bli 

en attraktiv kommune også for slike arbeidsplasser. La oss skape vår egen versjon av Silicon Valley! 

Verdal bør sette i gang et pilotprosjekt for å bedre vertskommunerollen til kommuner med store 

mineralforekomster. På lik linje med andre kommuner som er vertskap for oppdrett, kraftproduksjon 

og lignende, må det også innen mineral bli lagt igjen mer penger for å bøte på de konsekvensene 

inngrepene fører med seg. 

Den økende befolkningen i Norge og resten av verden vil kreve økt kraftproduksjon.  Verdal 

Senterparti vil sette i gang en utredning for å se på konsekvensene, både miljømessig og arealmessig 

ved en eventuell oppheving av vernevedtaket av Verdalsvassdraget. Vi må finne løsninger for 

fornybar energi som er mest mulig skånsom overfor naturen, som for eksempel vannkraft, solcelle-

energi og andre fremtidsrettet løsninger som er bedre enn vindmøller i våre fjell. 

Verdal Sentrum er i stor endring, noe som igjen gjør at vi må tenke annerledes i forbindelse med 

planlegging av sentrum. En mulighet kan være å flytte offentlige kontor og utvikle nye 

handelsområder ved dagens rådhus. Å gjøre Verdal sentrum attraktivt til alle tider av døgnet er viktig 

for skape det sydende miljøet vi trenger for å skape økt handel. 

Kulturnæringene står sterkt i Verdal. Dette må vi fortsette å stimulere slik at Verdal fortsatt vil være 

en attraktiv kommune å bo i.  

Verdal er et trafikknutepunkt i Trøndelag for både bil, båt og jernbane. Det må fortsatt legges til rette 

for dette gjennom å være aktiv og frempå som kommune i alle planprosesser, og å være proaktiv 

overfor myndighetene. Dette gjelder spesielt planlegging av ny E6 fra Åsen til Steinkjer, der vi må 

sikre vegkryss som gir nødvendig tilgang til sentrum, industriområdet, Stiklestad og Fleskhus. 

Senterpartiet ønsker en løsning med ny E6 som gir minimal nedbygging av matjord og fornuftige 

avkjøringsløsninger gjennom hele kommunen.  Vi mener at det ikke er nødvendig med 110 km/t og 

firefelts veg, men en fleksibel løsning med 90 km/t. 

Vi vil: 

 Et nytt Blålysbygg etableres i Verdal. 
 Realisering av Ørin Nord. Her må Verdal kommune sikre at overskuddsmasse fra ulike 

infrastrukturprosjekt som for eksempel E6 brukes til oppfylling av Ørin Nord.  
 Fortsatt tydelig nei til vindkraftanlegg i Verdalsfjella. 



 

 Utrede konsekvensene av en eventuell oppheving av vernevedtaket av Verdalsvassdraget. 
 Bygge opp eget apparat for næringsutvikling i kommuneadministrasjonen, som også har 

ansvar for koordinering av ledige lokaler og areal i industriparken.  
 Revitalisere sentrum på østsida av jernbanen, mot Kvisla 
 Arbeide mot sentrale myndigheter for at en andel av statens beskatning av mineralressursen 

i Tromsdalen tilfaller kommunen.  
 Det er et verdivalg for Verdal at transporten fra Tromsdalen skal over til transportbånd så 

raskt som mulig. 

 Etablering av hurtigladere for elbil i Verdal sentrum og på Stiklestad.  

 

 

Helse og omsorg. 
 

Helse og omsorg omfatter hele livet, fra vugge til grav. Innbyggerne i Verdal skal være sikret god 

helsehjelp samme hvilken livsfase de er i. Senterpartiet vil prioritere forebyggende og 

helsefremmende tiltak på alle samfunnsområder for at sykdom ikke utvikler seg til å bli kronisk. 

Folkehelsearbeid 

Senterpartiet vil prioritere folkehelsearbeidet høyt! 

Alle innbyggere i Verdal må ha like muligheter til å ta vare på sin egen helse uavhengig av utdanning 

og inntekt. Tilretteleggingen med «ti på topp» er et godt eksempel på et tiltak som senker terskelen 

for flere til å ta turer ut i friluft. Friluftsliv skaper trivsel og gir bedre helse. Senterpartiet vil støtte 

frivillige aktører som tilrettelegger for friluftsliv og merking av turløyper og stier nær folk. Det er også 

viktig å arbeide for bedre tilgjengelighet i utmark for personer med funksjonsvansker. 

For å ha en mental sunnhet, er det viktig å være aktiv og kunne delta i et fellesskap for å hindre 

ensomhet. Elvebredden er et eksempel på et tiltak som er et sosialt knutepunkt, og viktig for mange. 

Vi vil også se på muligheten for å etablere sentrumsnære hageparseller som en sosial aktivitet for de 

som flytter til leilighet og andre som ikke har tilgang på egen hage.  

Gode gang- og sykkelveier er et viktig folkehelsetiltak, og Senterpartiet vil arbeide aktivt for 

tilrettelegging av gang- og sykkelveier i hele Verdal. Senterpartiet vil samarbeide med 

nabokommunene om gang- sykkelvei til Inderøy og tilrettelegge for terrengsykling mellom Levanger, 

Verdal og Steinkjer.  

Eldreomsorg 

Alderdommen er like individuell som resten av livet. Senterpartiet mener hver enkelt må få tilpasset 

hjelp ut fra sine behov. Pårørende er en viktig ressurs, og må involveres på en god måte. 

Pårørenderollen kan også være krevende. De må derfor bli møtt og bli sett med omsorg og respekt. 

Det bygges et nytt og flott helsehus i Verdal. Senterpartiet mener vi nå må sikre et godt innhold for 

de som har behov for å bo i helsehuset, de ansatte, besøkende og for de som har behov for annen 

omsorgshjelp. Vi trenger «flere hender» til omsorg, vi har behov for god kompetanse blant de 

ansatte i eldreomsorgen, og vi må ha fokus på kvalitet og innhold i tjenestene.  



 

Digitalisering og ny teknologi vil prege helsesektoren i årene som kommer. Innen dette feltet er det 

viktig å involvere de ansatte, og sikre at de som er nærmest den som mottar helsehjelp er de som er 

med å former morgendagens omsorgtjenester.  

Vi vil skape en eldreomsorg der vi arbeider smartere, og ikke løper raskere. 

 

Psykisk helse 

Verdal sin plan for psykisk helsearbeid bør revideres. Senterpartiet mener det det viktig å løfte fokus 

og å øke satsningen på psykisk helsearbeid – særlig knyttet til barn og unge. Tilfeller av psykiske 

lidelser stiger i alle aldersgrupper, men det er spesielt bekymringsfullt med den økningen vi ser hos 

den yngste gruppen. Senterpartiet mener derfor det er viktig å øke kunnskapen om psykisk helse 

blant ungdom og at de som har behov for hjelp får det raskt og på et tidlig stadium i lidelsen. Økt 

kunnskap, holdningsendring og mer brukermedvirkning er viktig for å bedre situasjonen til 

mennesker med psykiske lidelser. 

Verdal kommune skal ha et godt tilbud for personer som har utfordringer med rus. Det må blant 

annet jobbes med motivering og oppfølging av personer som er aktiv rusmisbrukere, og det er viktig 

med et godt oppfølgingstilbud til de som er rusfri og som skal tilbake til samfunnet. Det må sikres 

gode nettverk og egnede boliger. FMS gjør en fremragende jobb med nettverk og pårørendearbeid. 

På samme vis er tilbudet hos Røde Kors et viktig tilbud. Frivillig arbeid må støttes og bli sett på som 

den ressursen det er. 

 

Vi vil: 

 Helse- og omsorgssektoren i Verdal skal være en attraktiv arbeidsplass ved at det jobbes 

kunnskapsbasert, nytenkende og innovativt.  

 Styrke samarbeidet med Verdal videregående skole innen helsefag, gjennom opplæring og 

flere lærlinger.  

 Arbeide for å redusere ufrivillig deltid innen helse- og omsorgssektoren.  

 Fortsatt desentralisert eldreomsorg med tilbud i Vuku, og hjemmetjeneste i alle deler av 

kommunen.  

 Tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. 

 Ingen unge skal gå passive på økonomisk sosialhjelp.  

 Støtte opp under gode tiltak som fremmer folkehelsa.  

 Være pådriver for fortsatt satsing på universell utforming slik at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne kan delta på lik linje som alle andre.  

 Videreføre og videreutvikle Statement og andre rusfrie arrangement for ungdom.  

 

Demokrati og medborgerskap. 

Et godt og velfungerende demokrati krever god involvering av innbyggerne i saker som er viktige for 

den enkelte.  

Gjennom god involvering skapes engasjement og felleskap, og større eierhold til egen kommune og 

eget nærmiljø. 



 

Senterpartiet mener Verdal kommune har mye å gå på når det gjelder involvering av innbyggerne.  

Uten innbyggerinvolvering går kommunen glipp av mange positive effekter. Kommunen må ta et 

større ansvar for å legge til rette for at innbyggerne skal få mulighet til å si sin mening. Å sende saker 

ut på høring er et gammeldags minimumskrav for å følge loven, men det er ikke tilstrekkelig for å få 

fram innbyggernes meninger.  

Verdal kommune må ta større ansvar for å sikre innbyggernes medvirkning i utviklingen av gode 

nærmiljø der folk bor. Dette gjennom å møte folk med gode spørsmål der svaret ikke er gitt på 

forhånd. Slik kan man få ut stort engasjement og mange gode ideer fra innbyggerne. God involvering 

bygger tillit.  

De som bor i et område er eksperter på egen hverdag og eget nærmiljø, og har gode innspill på hva 

som kan gjøres for at det skal bli enda bedre å bo akkurat der de bor. Dette gjelder alle deler av 

kommunen; i sentrum og i grendene.  

Vi vil: 

 Videreutvikle «samskaping» mellom kommune og innbyggere.  

 Involvere innbyggerne i mye sterkere grad enn i dag.  

 

Politisk arbeidsmiljø. 
 

Senterpartiet vil skape gode og trygge rammer for alle folkevalgte i Verdal. De siste årene er det 

kommet flere undersøkelser som viser at politikere blir hetset på nett, og for mange blir belastningen 

så stor at de ikke orker mer. Da er det viktig at vi som er lokalpolitikere klarer å behandle hverandre 

med respekt, selv om vi er uenige i ulike saker. 

Det skal være gode og tidvis tøffe diskusjoner, men det skal gå på sak og ikke person. 

Kommunestyret skal være en trygg og god plass der vi har toleranse og respekt for at vi alle har 
forskjellige meninger, erfaring og bakgrunn. Kommunestyret er kommunens øverste ledelse og er 
rollemodeller både for egne ansatte og kommunens innbyggere.  

Vi skal se fram til å delta i politiske møter i Verdal. 

Lokalpolitikere er brennende engasjert i å utvikle egen kommune og eget lokalsamfunn. De aller 
fleste av oss driver med politikk på fritiden, i tillegg til jobb og familie. Vi er med fordi vi vil det beste 
for kommunens innbyggere, uansett hvilket parti vi representerer. 

Det må vi verdsette og anerkjenne. 
 
Vi vil: 

 Si nei til mobbing og netthets. 

 Respektere våre kollegaer, uavhengig av hvilket parti de representerer. 

 Lytte til gode debatter og være villige til å skifte standpunkt. 

 Skape et godt og trygt politisk miljø i Verdal. 
 
 



 

Landbruket i Verdal. 

For Verdal Senterparti er et aktivt landbruk og skogbruk en viktig næringsvirksomhet. Vi skal støtte 

opp om de ulike rammebetingelsene slik at næringa kan videreutvikle seg.  

Jordvern 

Kun 3% av Norges areal er matjord. Den varme og tørre sommeren 2018 ga oss en påminner om hvor 

sårbar matproduksjonen er, både for mat til mennesker og dyr. For å ta høyde for slike situasjoner 

igjen er det nødvendig at vi kan produsere mat på all den dyrkajord vi har. Verdal Senterparti vil være 

garantist for et sterkt jordvern i Verdal og vil innta en restriktiv holdning til omdisponering av dyrkbar 

jord.  

Målsetting om økt matproduksjon setter krav til fortsatt god utnyttelse av allerede dyrka jord.  

I tillegg ønsker Senterpartiet å stimulere til større grad av nydyrking i kommunen. 

Kulturlandskap og utvikling av bygdesamfunn 

Kulturlandskap er formet av menneskers liv og virke.  Beitedyr gjør at utmarka blir fin og enkel å 

ferdes i. Vi mener at kulturlandskapet opprettholdes best ved aktive bygdesamfunn hvor folk kan bo 

og trives. I tillegg til landbruk ønsker vi at det legges til rette for småskalaproduksjon og 

tilleggsnæringer som kan sikre arbeidsplasser og rekruttering i primærnæringene. Et mangfold av 

bruk og bruks-struktur skal sikre engasjement og positive framtidsutsikter for Verdalslandbruket. 

Kunnskap om landbruk, kulturlandskap, natur og miljø er viktig og må sikres ved å finne arenaer for 

kunnskaps- og tradisjonsoverføring, for eksempel i samarbeid mellom barnehager/skoler og 

landbruket.  

Rovdyr 

Beitedyr er en viktig kilde til kulturlandskapspleie, og dette prinsippet skal Verdal Senterparti støtte 

opp om. Beitenæringa lider hvert år store tap på grunn av rovdyr, noe som også er til stor bekymring 

og belastning for enkeltutøvere i landbruket og store lidelser for dyrene. Kommunen må ha tett 

dialog med landbruksnæringa og deres organisasjoner for å sikre at næringa blir hørt og tatt på alvor 

i debatten omkring beitedyr og rovdyr. 

Klima og miljø 

Landbruket i kommunen skal være en aktiv aktør når det gjelder klima og miljø, ved å bruke de tiltak 

som begrenser forurensing, samt å søke ny kunnskap og løsninger som fremmer positive effekter for 

klima og miljø.  

Skogen er en viktig biologisk ressurs i det grønne skiftet. Verdal Senterparti ønsker å legge til rette for 

fortsatt pleie og utnyttelse av skogressurser i kommunen.  

Senterpartiet er stolt over den landbruksbaserte næringsindustrien som skjer i kommunen, og et 

solid landbruk i Verdal skal fortsatt sysselsette industri, entreprenører og virksomheter i form av kjøp 

og salg av både varer og tjenester lokalt.  

Vil vil: 

 Forvalte kulturlandskapet i et samarbeid mellom landbruk, kultur og miljø. 

 Sette trykk på etablering av Ørin Nord for å lette trykket på LNFR. 

 Fortsatt holde en stram linje på jordvern og nedbygging av dyrka mark.  

 Arbeide for en god samhandling mellom landbrukskontoret og landbruket selv, med mål om 

å løfte landbruket som næring i hele kommunen. 



 

 Heve kompetansen i landbruket innenfor støtteordninger og mulighetsrom. 

 Ha spesielt fokus på unge bønder og generasjonsskifter, og være en aktiv aktør ved nytenking 

og innovasjon også i landbruksnæringa slik at vi sikrer verdiskaping og nye næringer. 

 Dyrehold skal ha spesielt fokus med målsetting om høy standard for dyrevelferd. 

 Bondens psykiske helse skal stå i fokus. 

 Kommunen skal arbeide for en bedre organisering for jakt på kortnebbgås. 

 

Skole og barnehage. 

Det er viktig at den vedtatte skolestrukturen får stå seg over tid. I tillegg til ny skole for Vinne/Ness 

og Stiklestad/Leksdal er det viktig for Senterpartiet at Ørmelen skole får det bygningsmessige løftet 

som er nødvendig for å skape en ny og moderne skole.  

Fokuset må nå være på skolens innhold, og hvordan vi skal skape en best mulig skole. 

Senterpartiet vil ha en skole med mer praktisk og variert læring og lek, der fysisk aktivitet og kreativ 

utfoldelse skal være en sentral del av skolehverdagen.  

Verdalsskolen skal preges av et godt sosialt læringsmiljø med god lærertetthet og motiverte lærere. 

Det må satses på ny teknologi og nye læringsplattformer, noe som også krever oppdatert utstyr. 

Et godt samarbeid mellom skole og lokalsamfunn bygger bro mellom teori og praksis og gir et godt 

innblikk framtidige yrkes- og karrieremuligheter. Det må bygges videre på de gode eksemplene som 

fins i Verdalsskolen på samarbeid mellom skole og lokalsamfunn, og skole og næringsliv.  

Den tverrfaglige læringen må styrkes, både på tvers av fag og på tvers av skoler.  

Mat er viktig for god læring. Senterpartiet vil at alle skolene i Verdal tilbyr skolemat. Dette kan 

gjennomføres i samarbeid med frivillige lag og foreninger.  

Helgådal Montessoriskole er et godt supplement til den offentlige skolen.  

Barnehagene skal bygge på en grunnleggende respekt for barndommens egenverdi, og samtidig 

bidra til en meningsfull oppvekst. 

Det er viktig å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet. Det må derfor satses på de ansattes 

kompetanse, på flere ansatte per barn og på barnehagene som fysisk anlegg.  

 

Vi vil: 

 At praktisk og variert undervisning fortsatt skal være et viktig satsingsområde.  

 Lærerens tid må brukes til pedagogisk arbeid og oppfølging av elevene. 

 Legge til rette for at lærere får mulighet til å gjennomføre videre- og etterutdanning. 

 At den enkelte skole får fordype seg i saker som er viktig for lokalmiljøet, og at kunnskap om 

lokalt livsgrunnlag, næringsliv, kultur og historie inngår i undervisningen.  

 Ha et særlig fokus på hvordan de spesialpedagogiske tiltakene gjennomføres i skolen og 

hvordan elevers rettigheter ivaretas.  

 Styrke skole-hjem samarbeidet 

 Arbeide for solid lærertetthet på alle skoler, også de skolene som er for små til å oppfylle 

lærernormens intensjon.  

 Opprettholde ungdomstrinnet i Vuku.  

 Styrke helsesykepleiertjenesten i skolen, som er viktig i det forebyggende helsearbeidet.  



 

 Anerkjenne at barnehage og skole henger sammen, og arbeide for at det tas helhetlige 

vurderinger for oppvekstsektoren i Verdal 

 

Boligpolitikk 

Senterpartiet vil ha en aktiv og offensiv boligpolitikk, med vekst i sentrum og i grendene.  

Vi må som kommune ha som mål å sikre boligvekst også utenfor sentrum. Et for ensidig fokus på 

sentrumsnære boligtomter vil sette matjorda under press.  

Senterpartiet vil satse på boligtomter i de nærmiljøene vi har i hele kommunen. Vi mener det fortsatt 

er stort potensiale for å bygge ut tomter og samtidig ta vare på matjorda. 

 

De siste 10-15 årene er det bygd ut enormt mange leiligheter i sentrum, og det er fortsatt hundrevis 

av leiligheter som skal bygges i årene som kommer. Kommunen må tørre å være tydelig overfor 

utbyggere, og ha en aktiv styring av boligutviklingen. Sentrum må også ha plass til å vokse som 

handelssentrum.  

Utvikling av gode nærmiljø 

Bolyst skapes der folk bor, og vi vil satse på utvikling av gode nærmiljø i hele kommunen. Dette kan 

være seg forskjønning, investering i kommunale bygg, lekeplasser og veg.  

Dette skal gjøres i samarbeid med innbyggerne. 

 

Det gjøres store løft i mange deler av kommunen, blant annet ny skole på Stiklestad, renovering og 

nybygg i Vinne og mange gode prosjekter i Vuku. 

Det er viktig at alle nærmiljø løftes, spesielt ser vi at Ørmelen med sin store befolkning trenger 

oppgradering av uteareal, lekeplasser, veg og skole.  

Vi vil: 

 Ta hele kommunen i bruk for boligbygging. 

 Starte Ungbo-prosjekt for å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet.  

 Arbeide for å endre startlånordningen sik at unge etablere kan få hjelp til å kjøpe egen bolig.  

 Legge til rette for leilighetsbygging i grendene.  

 

Idrett, frivillighet og kultur. 

 
Senterpartiet ønsker å være en pådriver for gode fritidstilbud i nærmiljøene, uavhengig av alder, 
bakgrunn, eller familiens økonomi.  
Frivilligheten skaper møteplasser nær folk, som både bidrar til inkludering, fellesskap, og integrering 
av grupper med annen bakgrunn. 
 
Idretten må sikres nok, og riktige typer hallflater. Senterpartiet ønsker i samarbeid med frivilligheten 
å stimulere til mer fysisk aktivitet blant alle aldersgrupper. Videre er det ønskelig med flere tiltak som 
bidrar til at økonomi i mindre grad blir et hinder for deltakelse. 
Idrettsrådet er et viktig talerør for idretten, og en betydningsfull samarbeidspartner for kommunen.  
 



 

Senterpartiet vil styrke biblioteket som møteplass og kulturarena. Biblioteket er en kilde til kunnskap 
og opplevelser som setter folk i stand til å delta aktivt i samfunnet, og spesielt viktig som 
integreringsarena og etterspurt lavterskeltilbud. Skolebibliotekene styrkes i samarbeid med 
folkebiblioteket. 
 
Kulturkommunen Verdal som merkevare skal styrkes. Det unike med kulturlivet i Verdal er det meget 
aktive teatermiljøet vi har. Kulturskolen må utvikles videre og ha fokus på de lokale fortrinnene 
gjennom samhandling med det sterke kulturmiljøet vi har i Verdal. Verdal kommune må i sterkere 
grad legge til rette for gode rammebetingelser, blant annet gjennom støtte til 
grendehus/samfunnshus.  
 
Vi vil: 
 

 Etablere en støtteordning for samfunnshus/grendehus i hele kommunen.  

 Arbeide for en løsning som sikrer at Arken fortsatt kan være en viktig arena for frivillige lag 

og organisasjoner. 

 Sikre Panzer ressurser til å videreutvikle det gode ungdomstilbudet, med god bemanning.  

 Realisere friidrettsanlegg, klatrehall og basishall rundt Stiklestad skole. 

 Øke støtten til idrettslag uten kommunalt idrettsanlegg.  

 Arbeide for å få biblioteket ned på bakkeplan og utvide åpningstidene.  

 Støtte arbeidet med Destinasjon Vera.  

 Arbeide for at skuespillerutdanninga fortsatt blir lokalisert i Verdal.  

 Realisere småbåthavn på Havfrua 

 

Stiklestad 2030 

Nasjonaljubileet i 2030 nærmer seg med stormskritt.  

Markeringen av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad, og konsekvensene av slaget som formet 

Norge, blir en stor og viktig begivenhet for Verdal. 

For Verdal kommune vil det kreve en aktiv samhandling med Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), 

kirka og den andre eieren av SNK, Fylkeskommunen. 

1000-års markeringa gir store muligheter for nye satsninger på Stiklestad gjennom ny infrastruktur, 

modernisering og utvikling av området og nytt innhold. 

Det er viktig at hele Verdals befolkning involveres, engasjeres og får eierskap til nasjonaljubileet. 

Dette vil bygge stolthet, identitet, fellesskap og samhold.  

I arbeidet fram mot nasjonaljubileet i 2030 vil Senterpartiet arbeide for at: 

 Bred involvering av innbyggerne når innholdet i nasjonaljubileet skal skapes 

 Spesiell satsing på barn og unge for å sikre rekruttering av framtidige aktører, publikummere 

og ikke minst som framtidens frivillige.  

 Frivilligheten skal fortsatt være en viktig bidragsyter i utviklingen av innholdet på Stiklestad.  

 SNK utvider og fornyer sin formidling av Olavsarven og Slaget på Stiklestad. 

 Sikre at ny infrastruktur på Stiklestad gjøres gjeldende også i etterkant av 1000-års 

markeringa.  


