Oppsummering workshop «innspill til kommuneplanens samfunnsdel» 13.04.21
Deltakere: Utvalg mennesker og livskvalitet og Utvalg plan og samfunn
Spørsmål 1
Hva gjør deg stolt av å bo i Vedal?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natur, fjord, fjell
Godt tilrettelagt for friluftsliv
Stolt historie
Kulturlivet, kulturmangfoldet
Næringslivet
Innovativ og utviklende, omstillingsdyktig, mye kompetanse
Sjølående kommune med eget næringsliv
Framtidsretta landbruksnæring
Forvaltning av Olavsarven
Vi er stolte av ungdommene og godt ungdomsarbeid
God på integrering
Godt kommunalt tilbud til folk i hele livsløpet
Rikt organisasjonsliv

Spørsmål 2
Velg ut fire av bærekraftsmålene.
For hvert bærekraftsmål, lag
formuleringer for hvordan du vil ha
det på Verdal.

Mål 3: God helse- 5 grupper
Mål 4: God utdanning- 3 grupper
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst- 4 grupper
Mål 9: Innovasjon og infrastruktur- 2 grupper
Mål 10: Mindre ulikhet- 1 gruppe
Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn- 4 grupper

Mål 13: Stopp klimaendringene- 1 gruppe
Formuleringer for hvordan du vil ha det på Verdal
Mål 3 God helse- sånn vil vi ha det:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle skal ha rett til god helse
God holdninger og god forebygging
Kommunen skal være en tilrettelegger for helsefremmende tiltak, fullverdige og gode
helsetilbud
Fremme livskvalitet uansett alder
Vi satser på folkehelse
God tilgang på fastleger, fysioterapeuter, helsestasjon, psykisk helsetilbud
Humor og kultur serveres Verdalingene jevnlig
Trygt og godt
Trygge og gode rammer for innbyggere i alle aldre
Vi skal legge til rette for et aktivt liv gjennom helsefremmende tiltak som gode nærmiljø,
tiltak på forebygging og samarbeid med lag, organisasjoner og foreninger
Vi skal bygge bro mellom gammel og ung
Vi skal anerkjenne barnehagen som den viktige arenaen for sosialt samspill.

Mål 4 God utdanning- sånn vil vi ha det:
•
•
•
•

Utvikle kvaliteten i barnehage og skole for livslang læring og mestring
God utdanning uansett utgangspunkt
Verdalsskolen er den beste skolen i Trøndelag for alle elever
Trygge skoler hvor alle barn og voksne skal ha rett til tilpasset opplæring og mestring i
hverdagen

Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst- sånn vil vi ha det:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legge til rette for at industri, landbruk og næringsliv fortsatt har de beste forutsetninger
for bærekraftig utvikling og vekst
Tilrettelegge for et allsidig næringsliv, både handel, servicenæringer og industri
Tilrettelegge for mer turisme
Slippe til industri som bidrar til mange arbeidsplasser og som har et behov for et
mangfold av arbeidstakere
Tilby heltidsstillinger
Verdal har arbeidsplasser der all får tatt i bruk sine ferdigheter, kunnskap og kompetanse,
og alle får bidra med det de kan
Verdal har et mangfold av arbeidsplasser, vi skal ha et mål om at alle arbeidsføre har en
jobb å gå til, med en lønn de kan leve av
Verdal har gode skole som legger et godt grunnlag for rekruttering til arbeidslivet
Vi er stolte over at vi har sikret gode forhold, motivasjon og tilvekst til landbruket
Vi skal legge til rette for at menneskene skal kunne leve sine liv i Verdal gjennom
attraktive arbeidsplasser for begge kjønn, vi vil fremme en aktiv politikk for å utvikle
arbeidsplasser.
Vi skal fremme at økonomisk vekst skjer bærekraftig og ikke går på bekostning av
biologisk mangfold
God utdanning og innovasjon infrastruktur

Mål 9 Innovasjon og infrastruktur- sånn vil vi ha det:
•
•
•
•
•

En foregangskommune som tilrettelegger for innovasjon i næringslivet
God infrastruktur i hele kommunenen og således tilrettelegger for næringsvirksomhet i
alle deler av kommunen
Innovasjon og entreprenøriell tenkning i alle deler av næringslivet og at næringslivets
aktører deler informasjon med hverandre for å styrke et bærekraftig næringsliv, slik at
man sikrer et stabilt og voksende næringsliv
Verdal har bredbånd til alle innbyggere
Verdal har veier med god standard i alle dalfører og i hele bygda

•
•
•

Verdal har utviklet og utvidet industriområdet med nødvendig infrastruktur som vei,
strøm mv.
Verdal har transportbånd for kalk liggende under jorda ned mot industriområdet
Verdal har ny E6 som tilrettelegger for effektiv pendling mellom byene, samt god
trafikkavvikling lokalt

Mål 10 Mindre ulikhet- sånn vil vi ha det:
•
•
•

Verdal kommune har utviklet et godt system for flest mulig heltidsstillinger i samarbeid
med fagorganisasjonene
Fokus på lik lønn for likt arbeid og reell likestilling mellom kvinner og menn når det gjelder
lønns- og arbeidsvilkår
Jobbe for inkludering ved at kostnadene i idrett og kulturliv holdes nede

Mål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn- sånn vil vi ha det:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdal kommune er tilrettelagt for myke trafikanter med gang- og sykkelvei mellom
grendene
Det grønne skiftet er en rød tråd i by og samfunnsutvikling
Verdal har et aktivt og levende sentrum både på Øra og i Vuku med muligheter for utvikling
Verdal har godt tilrettelagte friområder og turområder, for rekreasjon og gode
naturopplevelser.
Verdal er et attraktivt handelssentrum, både for verdalingene og tilliggende kommuner.
Verdal har aktive unge i utformingen av samfunnet, ved at det inkluderes godt i
beslutningsprosesser som for eksempel kommunestyre, råd og utvalg
Det skal være like bra å bo i byen som på landet
Bygdene blir sett og satset på, by og land. Hand i hand
Gjensidig forståelse av hvordan det er å bo i bygdene og i byen
I Verdal klarer vi å ta bærekraftige beslutninger med å se helhet, ha god kommunikasjon
og kontakt på tvers av sektorer i samfunnet, med tilrettelegginger for vekst og muligheter i
forhold til samfunnsutviklingen

Mål 13 Stopp klimaendringene- sånn vil vi ha det:
•
•

Spørsmål 3
Ta de to tildelte bærekraftsmål med
tilhørende målformuleringer og
beskriv hva vi skal gjøre for å nå
målene.

Kommunene som organisasjon jobber aktivt mot et mål om nullutslipp.
Klimagassutslippene i Verdal kommune synker i takt med de nasjonale målsettingene

Mål 3 God helse -slik gjør vi det:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Vi vil at Verdal kommune skal legge til rette for god helse.
Ved at Verdal kommune oppfordrer og støtter opp lokale og frivillige aktører
(frivilligheten), slik at de kan legge til rette for helsefremmende og trivelige tiltak.
Kommunen skal ta en overordnet og synlig rolle som organisator for frivilligheten som
legger til rette for helsefremmende tiltak, feks. kaffevenn, besøksvenn, turvenn.
Verdal kommune skal fortsette med å tilrettelegge og ha fokus på å være en attraktiv
kommune for leger, helsepersonell og andre helsearbeidere i form av gode ordninger og
avtaler og mulighet for heltidsstillinger, og ha en aktiv og løpende dialog med lege og
helseforeningene.
Verdal kommune skal gjennom politiske vedtak og initiativ/ avtaler med frivilligheten,
lag og foreninger og grunneiere, samt gjennom å involvere og lytte til innbyggerne legge
til rette for et mangfoldig kultur- og idrettsliv og folkehelse - som kommer hele
befolkningen til gode.
Verdal kommune skal gjennom politiske vedtak legge til rette for bolyst og attraktive
bomiljø i hele kommunen.
Trygg og stabil fastlege-ordning med gode og forutsigbare rammeavtaler
Stimulere til, og støtte opp om, økt engasjement rundt frivilligheten og organisasjonslivet
Drive aktivt forebyggende arbeid innen skolehelsetjenesten
Legge til rette for at folk kan bo hjemme lengst mulig, bl.a. gjennom innovasjon i
helsetjenesten
Bygge ut helsetjenesten ift. den demografiske utviklingen

Mål 4 God utdanning- slik gjør vi det:
•

Sikre gode tilbud og god oppfølging av alle elvene, dette gjelder også voksenopplæring.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikre god nok informasjon om alle tilbudene verdal kommune har innenfor utdanning.
For å sikre god utdanning må det også være trygt å gå på skolen.
Miljøet du har på skolen og forholdet man har til de voksne på skolen er grunnleggende
for å få en god utdanning. Bedre tiltak og fokus på utvikling av nye tiltak som fjerner
mobbing og trakassering.
Ønsker å skape gode fagmiljø for alle ansatte i skolen.
Vi satser på kompetanseutvikling for alle yrkesgrupper.
Vi satser også på spesialisering og fagmiljøer innenfor ulike utfordringsbilder.
Vi skal ha allsidig næringsliv som spiller på lag med utdanningsinstitusjoner og
kommune
Vi skal ha oppdaterte fagmennesker i skolen som speiler utviklingen i samfunnet
Vi skal bidra til å sikre fullførelse av utdanningsløp gjennom å ta i bruk metoder og tiltak
som har vist seg å ha effekt
Vi skal ha systemer for godt samspill mellom skole og forelder.

Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst- slik gjør vi det:
•
•
•
•
•
•
•
•

Legge til rette for næringsarealer og infrastruktur for næringsaktørene i hele kommunen
Proaktiv i forhold til i forhold til nyetableringer og ønske dem velkommen
Aktivt fokus på renomèbygging for seriøse arbeidsplasser og nulltoleranse for useriøse
aktører
Synliggjøre næringslivet og mulighetene som finnes i Verdal i landet gjennom aktiv og
målrettet markedsføring
Vi ønsker et næringsliv som satser på trygge lokale arbeidsplasser med fokus på lokal
rekruttering og sysselsetting
Stabil og sikker økonomi, det trygges gjennom langsiktige, bærekraftige realistiske
økonomiske mål og planer
Sikre at mellomledere og kommunalsjefer har rett kompetanse og at de har fokus på
vedtatte planer og mål
Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

•
•

•
•
•
•
•

Tilrettelegge for et allsidig privat næringsliv i kommunen, både handel, servicenæringer,
industri.
Tilrettelegge for enda mer turisme til kommunen, dette vil gi ringvirkninger for handel,
restauranter, SNK mv. Slippe til industri som bidrar med mange arbeidsplasser og har
behov for et mangfold av arbeidstakere Kommunen må ta en aktiv rolle i det å skaffe et
mangfoldig næringsliv.
Kommunen skal tilby heltidsstillinger til de som ønsker det.
Kommunen skal ha gode skoler
Nye og rehabiliterte skolebygg der det trengs, med gode utearealer som innbyr til leik og
aktivitet, gode lærere
Gode ledere, godt arbeidsmiljø og tilbud om utviklingsmuligheter gir motiverte, gode
lærere.
Vi må ha en god økonomi som sikrer god og jevn bemanning av skolene.

Mål 9 Innovasjon og infrastruktur- slik gjør vi det:
•
•
•
•
•

Bredbånd til alle må likestilles som en nødvendighet på lik linje med strøm, og være et
nasjonalt ansvar.
Barnehagen på industriområdet flyttes til mer egnet sted.
Fortsette mase og å stå på opp mot fylket for å bli prioritert når det gjelder vegbygging.
Ny E6 må ta minst mulig dyrka mark, fire felt og 90 km/t kan være den beste løsningen.
Elektrifisere jernbanen, sørge for hyppigere avganger, sørge for at tog blir en god og reell
pendlermåte.

Mål 10 Mindre ulikhet- slik gjør vi det:
•
•
•
•

Mindre ulikhet Verdal kommune har utviklet et godt system for flest mulig
heltidsstillinger i samarbeid med fagorganisasjonene. - Klare mål og kontinuerlig arbeid –
Årlig heltidsmelding Verdal kommune har fokus på lik lønn for likt arbeid, og reel
likestilling mellom kvinner og menn når det gjelder arbeidsforhold og lønnsvilkår.
Klare mål og kontinuerlig arbeid - Årlig likelønnsmelding –
Fastsette maksimalt lønnsgap mellom topp og bunn i organisasjonen.

•
•
•
•

Kommunen jobber for inkludering ved at kostnadene i idrett og kulturliv holdes nede. Hall- og baneleie holdes lavt. - Sikre og videreutvikle satsningen på Bua –
Kommunen deltar fortsatt aktivt for å få frem gode idrett- og aktivitetsanlegg med høy
spillemiddelandel.
SFO er gratis.
Årlig rapport om fattigdom i kommunen.

Mål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn- slik gjør vi det:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolyst handler om et allsidig arbeid og fritidstilbud i alle bygdene.
Vei, bredband og mobildekning med minimum et stabilt 4g nett er avgjørende for å få til
bærekraftig samfunn. Sikre industrien areal og framtidens behov for strømdekning.
Bred tilgang til ladestasjoner for elbil i hele kommunen.
En aktiv arealpolitikk
Forutsigbare og fremtidsrettede rammebetingelser
Tilrettelegging for aktivitet og bolyst, med å ta hele kommunen i bruk
Et mangfoldig boligtilbud som gjør oss attraktiv for ulike grupper i samfunnet for
tilflytting.
Skape arbeidsplasser gjennom tilrettelegging for innovasjon, entreprenørskap og
næringsetableringer
Skape entusiasme og tilhørighet gjennom å ha et aktivt kultur- og friluftsliv
Vi skal legge til rette med rikt og godt bomiljø i hele Verdal og ta hele kommunen i bruk
Vi skal bygge byene slik at de gir tilgang på grunnleggende tjenester som boliger, energi,
transport for innbyggerne, god avfallshåndtering og reduser forurensing og bruke
ressursene på en bærekraftig måte.
Vi skal være med i prosesser slik at Verdal by skal være et unikt sted for ideer, næring,
kultur, vitenskap og sosial samhandling.
Vi skal være restriktiv til omregulering av matjord- bærekraftig tiltak slik at
nestegenerasjoner kan videreføre jordbrukstradisjonene og ha næringsgrunnlag

Mål 13 Stopp klimaendringene- slik gjør vi det:

•
•
•
•
•
•

Kommunen som organisasjon jobber aktivt mot et mål om nullutslipp.
Kommunen bruker klimaregnskap og klimabudsjett aktivt i hele organisasjonen.
Klimagassutslippene i Verdal kommune synker i takt med de nasjonale målsettingene. –
Kommunen har utarbeidet en egen temaplan for klima- og energi –
Kommunen har ansatt egen klimarådgiver.
Verdal kommune som oppdragsgiver stiller strenge klimakrav i forbindelse med egne
prosjekter.
• Verdal kommune har tilrettelagt for myke trafikanter med gang- og sykkelvei mellom
grendene (elsykkelrevolusjonen).

Spørsmål 4
Bærekraftsmål 17:
Samarbeid for å nå målene.
For å lykkes med bærekraftsmålene
trengs det nye og sterke partnerskapMyndigheter, næringslivet og
sivilsamfunnet må samarbeide for å
oppnå bærekraftig utvikling.
Hvordan kan kommunen bli en best
mulig samarbeidspartner for å nå
målene?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om Verdal kommune ønsker å nå FNs bærekrafts-mål bør kommunen ta en overordnet og
aktiv rolle som tilrettelegger og sørge for at frivilligheten, næringslivet og innbyggerne
kan møtes og inngå dialog.
Kommunen kan stille med lokaler og lede møtene og orientere om målene.
Oppgaveutvalg kan være en mulig løsning for å sikre bredest mulig involvering fra alle
samfunnsaktørene.
Kommunen må sitte frampå stolen og ønske samhandling og tilrettelegge for samhandling
med innbyggerne, frivilligheten, næringsliv, forskningsmiljø, fylkesadministrasjon.
Avgjørende å samarbeide for å utvikle næringslivet.
Må ha brukermedvirkning, innbyggerne må føle at de blir hørt, har en stemme.
Politikken må ta avgjørelser, og så gå videre.
Kan ikke henge seg opp i tidligere saker som man ikke kan gjøre noe med.
Moderne, oppdatert hjemmeside.
Vurdere å ha en næringssjef, som blir et synlig kontaktpunkt, en som koordinerer og tar
helhetlig ansvar. Fortsatt ha et oppegående næringsforum; Dette er svært bra i dag.
Viktig med samarbeid i Innherredsregionen.
Verdalsbruket er en viktig samarbeidspartner, de eier store deler og er viktig med godt
forhold til dem for også videre god tilrettelegging av turer i skog og mark (og fjell).
Må etablere god dialog og godt samarbeid med interesseorganisasjoner.

•
•
•
•
•
•
•
•

Arrangere en årlig kommunal bærekraftskonferanse med bred deltakelse fra næringsliv,
idretten, frivilligheten osv.
Kommunen må bruke administrative ressurser for å tilrettelegge for treffpunkt for å
styrke samarbeid ellers i året.
Gjennom: : Innbyggerinvolvering, informasjon, samspill, dialog, kunnskap, åpen
for/legge til rette for kreativitet og idémyldring, jobbe MED innbyggerne (ikke mot eller
for), være i forkant i forhold til samfunnsutviklingen
Fokus på innbyggerinvolvering, får anledning til å bli tatt med på råd og en stemme inn
der avgjørelser blir tatt.
Innbyggere skal møte en løsningsorientert kommune
Folkevalgte mer ut der tjenesten produseres
Utadvendt administrasjon
Spinne videre på oppgaveutvalg der samskiping er i fokus

