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Formål med planen 
Kommuneplanens samfunnsdel er kommuneorganisasjonens overordnede strategiske plan for alle sektorer og fagområder. Den tar stilling til langsiktige utfordringer, og 
fastsetter mål og strategier for Verdal som lokalsamfunn og som kommuneorganisasjon.  

Plan- og bygningsloven setter krav om at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel.  

Handlingsdelen er et viktig strategisk verktøy som kan brukes til å sikre gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsdelen konkretiserer tiltak knyttet til 
samfunnsdelens satsingsområder, samfunnsmål og strategier. Slik legges føringer for utviklingen i kommunen og grunnlaget for kommunens konkrete prioritering av 
ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver innenfor kommunens økonomiske handlingsrom de neste fire år. Gjennom denne konkretisering kan kommunens 
innbyggere lettere forstå prioriteringene i planen og planen blir mer operativ for kommunestyret. 

 

Handlingsdel kommunens tjenesteområder 
I tabellene under beskrives tiltak, oppdrag og investeringer for Kommuneplanens handlingsdel i hver sine kapittel.  

Alle handlingspunkter (tiltak, oppdrag og investeringer) er koblet til de relevante målene og strategiene i kommuneplanens samfunnsdel. Noen handlingspunkter er 
relevante for flere strategier. De øvrige strategiene er da listet opp med nummer under «tilhørende strategier». I vedlegget til handlingsdelen er alle handlingspunkter 
fordelt på samtlige relevante strategier. 

Både tiltak, oppdrag og investeringer er fordelt på kommunens tjenesteområder. Noen av handlingene omfatter flere tjenesteområder, men de er plassert under ett 
hovedområde. Videre er handlingspunktene fordelt på år i økonomiplanperioden. Noen handlingspunkter går over flere år, mens noen er ettårige. 

Når budsjett- og økonomiplan 2023-2026 legges fram vil handlingsdelen innarbeides i denne, i publiseringsverktøyet Framsikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiltak 
Tiltak er handlinger over 100.000 kr som medfører behov for ekstra bevilgning ut over eksisterende økonomisk ramme. 

Tiltakene beskrevet under er forslag som er gjenstand for prioriteringer gjennom budsjett og økonomiplan 2023-2026. 

MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

TILTAK BESKRIVELSE ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

          SUMMER I 1000 KR 
          2023 2024 2025 2026 
NYE TILTAK HANDLINGSDEL                 
TJENESTEOMRÅDER                 
Administrasjon, styring og 
fellesutgifter 

                

3.5 Verdal møter framtida med 
kunnskap og kompetansekraft, og 
er ledende innen innovasjon og 
digitalisering. 

3.5.3 Bidra til å 
rekruttere, utvikle og 
beholde arbeidskraft 
i regionen. 

3.1.6 
3.5.1 
3.5.2 

Arrangement, 
rekruttering og 
omdømmebygging 

Øras dager, 
Vukudåggån, 
Industriens dag, 
markeringer, m.m 

100 100 100 100 

1.5 I Verdal har vi et attraktivt 
kommunesenter og livskraftige 
grender med gode møteplasser 
for alle. 

1.5.1 Legge til rette 
for inkluderende, 
mangfoldige og 
sosiale møteplasser i 
by og grend.   

1.5.2 
2.6.2 
3.1.6 

Bolystutvalg og 
sentrumsutvalg 

Oppstart og utvikling 
av ordningen med 
bolystutvalg og 
sentrumsutvalg 

100 200 200 200 
3.5 Verdal møter framtida med 
kunnskap og kompetansekraft, og 
er ledende innen innovasjon og 
digitalisering. 

3.5.4 Være en aktiv 
deltaker i forskning, 
utvikling og 
innovasjon, både 
regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt. 

  Deltakelse i FoUI-
prosjekter  

Tilrettelegge for 
FoUI-prosjektet 
innen 
tjenesteutvikling i 
alle kommunens 
sektorer  

2000 2000 2000 2000 

Sum tiltak administrasjon, styring 
og fellesutgifter  

    2200 2300 2300 2300 

Kultur og idrett                 
3.2 Verdal er stolt vertskap for 
nasjonaljubileet 2030 – den 
største begivenheten i vår 
levetid.   

3.2.5 Arbeide for å 
skape eierskap og 
begeistring hos 
innbyggere og 
næringsliv. 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4,  

Oppfølging temaplan 
nasjonaljubileet 2030 

Deltakelse i nettverk 
og styrer, 
skoleprogram, 
profilering, 
arrangement  

530 400 500 600 



MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

TILTAK BESKRIVELSE ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

          SUMMER I 1000 KR 
          2023 2024 2025 2026 
2.5 I Verdal finnes det tilstrekkelig 
og egnede arenaer til å oppleve 
og utøve et bredt spekter av 
kultur-, fritids- og 
friluftsaktiviteter. 

2.5.3 Videreutvikle 
biblioteket som 
en møteplass, 
formidlings- og 
kunnskapsarena  

2.2.5 
2.4.1,  

Utrede framtidig bruk av 
Kinogården til 
bibliotekformål  

Ferdigstille 
utredning om 
Kinogården og 
utprøving av bruk av 
lokalene 

500       

Sum tiltak kultur og idrett     1030 400 500 600 
Landbruk og næring                 
1.3 Verdalssamfunnet ivaretar 
naturmangfold, kulturmiljø og et 
aktivt og levende landbruk.   

1.3.4 Legge til rette 
for utvikling av 
utmarksnæringen. 

  Videreutvikle 
samarbeidsmodeller 
innenfor 
rovviltforvaltningen  

Organisering og 
verktøy i 
interkommunalt 
samarbeid.  

150       

3.1 Verdal har et innovativt, 
variert og inkluderende arbeids- 
og næringsliv  

3.1.1 Fortette 
eksisterende 
næringsareal og sikre 
nye næringsarealer 
ved behov. 

3.1.5 Utrede nye 
næringsområder 

Langsiktig arbeid 
med utredning av 
nye næringsarealer. 

300 300 300 300 

Sum tiltak landbruk og næring     450 300 300 300 
Plan                 
1.5 I Verdal har vi et attraktivt 
kommunesenter og livskraftige 
grender med gode møteplasser 
for alle. 

1.5.2 Utvikle trivelige, 
trygge og grønne 
sentrumsområder, 
som inspirerer både 
til opphold, lek og 
rekreasjon.  

1.5.1 
1.5.3 
2.4.1,  

Videreutvikle parkanlegg 
og uteområder i sentrum 

Forskjønning og 
utbedring i sentrum. 
Bidrag gågate m.m. 

100 150     

1.5 I Verdal har vi et attraktivt 
kommunesenter og livskraftige 
grender med gode møteplasser 
for alle. 

1.5.1 Legge til rette 
for inkluderende, 
mangfoldige og 
sosiale møteplasser i 
by og grend.  
  

1.5.2 
1.5.3 
1.5.4 

Områdeplan Vuku Helhetlig plan for 
arealer og strukturer 
i Vuku. 

300       



MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

TILTAK BESKRIVELSE ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

          SUMMER I 1000 KR 
          2023 2024 2025 2026 
1.4 Verdal har god beredskap til å 
håndtere uforutsette og uønskede 
hendelser.   

1.4.1 Arbeide 
målrettet med 
klimatilpasning i 
planleggingen og 
forebygge 
konsekvenser av 
flom, tørke, skred og 
ras.   

  Flomsikringstiltak knyttet 
til Verdalselva 

Sikring og utbedring 
på utsatte steder 
langs Verdalselva 

400 400 400 400 

Sum tiltak plan     800 550 400 400 
Barnehage                 
2.1 I Verdal opplever alle barn og 
unge trygghet, tilhørighet, 
likeverd, mestring og deltakelse i 
fellesskapet.  

2.1.2 Fremme trygge 
barn gjennom trygge 
voksen- 
barnrelasjoner.  

2.3.1 
2.3.2  

Foreldreveiledningskurs i 
barnehage 

Veiledningskurs for 
foreldre i alle 
barnehagene: Fra De 
Utrolige Årene 

200 200 200 200 

Sum tiltak barnehage     200 200 200 200 
Grunnskole                 
2.2 I Verdal deltar alle 
i utdanningsløp, arbeids- og 
samfunnsliv ut fra egne 
forutsetninger. 

2.2.2 Videreutvikle 
en variert og praktisk 
skole tilpasset 
elevens 
forutsetninger. 
  

2.1.4 
2.3.2,  

Alternative skoletilbud   Videreutvikle 
innholdet i 
alternative 
skoletilbud  

650 1300 1300 1300 

Sum tiltak grunnskole     650 1300 1300 1300 
Sosiale tjenester                 
2.1 I Verdal opplever alle barn og 
unge trygghet, tilhørighet, 
likeverd, mestring og deltakelse i 
fellesskapet.  

2.1.3 Ha et 
gjennomgående 
system- og 
familieperspektiv i og 
mellom tjenestene. 
  

2.1.4 
2.3.1 
2.3.2 

Opprette rollen som 
barnekoordinator 

Utrede krav i 
oppvekstreformen 
knyttet til rollen 
barnekoordinator  

* 
Avklares 
høst 
2022 

* 
Avklares 
høst 
2022 

* 
Avklares 
høst 
2022 

* 
Avklare
s høst 
2022 

Sum tiltak sosiale tjenester     - - - - 



MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

TILTAK BESKRIVELSE ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

          SUMMER I 1000 KR 
          2023 2024 2025 2026 
Helse og omsorg                 
2.3 Verdal er en helsefremmende 
og forebyggende kommune. 2.4 
Verdal er et aldersvennlig 
samfunn. 

2.3.2 Utvikle 
sammenhengende og 
helhetlige tjenester 
med utgangspunkt i 
innbyggernes og 
deres familiers 
behov, og med stor 
grad av 
brukermedvirkning. 

2.4.2 
2.4.3 

Innfasing av nye 
sykehjemsplasser 

Innfasing av 16 
plasser i 2023 og 16 
plasser i 2024 

7500 20000 20000 20000 

3.5 Verdal møter framtida med 
kunnskap og kompetansekraft, og 
er ledende innen innovasjon og 
digitalisering. 

3.5.5 Øke 
innovasjonstakten og 
bruken av teknologi i 
tjenesteutviklingen 
og i 
kommunikasjonen 
med innbyggere og 
næringsliv. 

3.5.4 
3.5.6,  

Velferdsteknologi og 
digitalisering i helse 

Videreutvikle e-helse 
og velferdsteknologi, 
samt videreutvikle 
ihht 
helseplattformen. 

1500 3000 3000 3000 

Sum tiltak helse og omsorg     9000 23000 23000 23000 
SUM nye tiltak handlingsplan 
2023-2026 

        14330 28050 28000 28100 

 
 
 
Oppdrag 
Oppdrag er handlinger som medfører bruk av arbeidsinnsats over 100.000 kr eller handlinger som ikke krever ekstra bevilgning ut over eksisterende økonomisk ramme. 

 



MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

OPPDRAG BESKRIVELSE 
ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

            
          2023 2024 2025 2026 
NYE OPPDRAG 
HANDLINGSDEL 

        
        

TJENESTEOMRÅDER                 
Administrasjon, styring 
og fellesutgifter 

        
        

3.4 Verdal er en 
betydningsfull aktør i et 
utstrakt regionalt 
samarbeid på 
Innherred.    

3.4.3 Vurdere samarbeid om 
kommunale tjenester og 
utviklingsarbeid der dette er 
formålstjenlig. 

1.5.1  Innherred by- og 
bygdeLAB 

Prosjekt eid av Innherred 
regionråd med tema 
metoder for 
innbyggerinvolvering og 
samskaping x       

1.5 I Verdal har vi et 
attraktivt 
kommunesenter og 
livskraftige grender med 
gode møteplasser for 
alle. 

1.5.1 Legge til rette for 
inkluderende, mangfoldige og 
sosiale møteplasser i by og 
grend.  

2.6.2 Bolystutvalg Garnes Gjennomføring av 
Bolystutvalg i Garnes i 
etterkant av 
skolenedleggelsen 

x       
3.5 Verdal møter 
framtida med kunnskap 
og kompetansekraft, og 
er ledende innen 
innovasjon og 
digitalisering. 

3.5.5 Øke innovasjonstakten og 
bruken av teknologi i 
tjenesteutviklingen og i 
kommunikasjonen med 
innbyggere og næringsliv. 

  Innovasjon i 
tjenesteutviklingen 

Innovasjonsinnsats på tvers 
av kommunens 
tjenesteområder og 
sektorarbeid på tvers av 
kommunene gjennom felles 
IKT samarbeid x x x x 

1.1 Verdalssamfunnet er 
miljøvennlig og 
bekjemper 
klimaendringene 

1.1.1 Legge til rette for 
miljøvennlig forbruk og 
sirkulære løsninger.  

1.1.2 
1.1.4 
1.2.4 

Bygge system for 
sirkulære løsninger i 
tjenestene 

Se på muligheter for felles 
innkjøp, storlager, 
avfallshåndtering, IKT-
utstyr, gjenbruk m.m x x     

1.2 Verdal er et 
lavutslippssamfunn 

1.2.3 Legge til rette for at flere 
kan reise miljøvennlig og 
redusere transportbehovet. 

1.1.1 
1.1.2 
1.2.4 

Utrede miljøvennlig 
transport i 
tjenesteleveransene 

Se på muligheten for mer 
bruk av El-bil, el,sykler, el-
maskinpark o.l i tjenestene. 

x x     



MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

OPPDRAG BESKRIVELSE 
ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

            
          2023 2024 2025 2026 
1.2 Verdal er et 
lavutslippssamfunn 

1.2.1 Kommunen skal utarbeide 
årlige klimabudsjett og 
klimaregnskap. 

1.1.5 
1.2.4 
1.3.1 
1.3.3 

Ferdigstille modell og 
system for 
klimaregnskap og 
klimabudsjett årlig 

Klimaregnskap og 
klimabudsjett for 
kommuneorganisasjonen. 

x       
1.4 Verdal har god 
beredskap til å håndtere 
uforutsette og uønskede 
hendelser.   

1.4.2 Arbeide forebyggende 
basert på oppdaterte ROS-
analyser. 

  Beredskap Ørin 
industripark 

Kartlegging av bedrifter som 
grunnlag for utarbeidelse av 
overordnet ROS-analyse. 

x       
2.5 I Verdal finnes det 
tilstrekkelig og egnede 
arenaer til å oppleve og 
utøve et bredt spekter 
av kultur-, fritids- og 
friluftsaktiviteter. 

2.5.2 Bidra til sambruk 
av offentlige bygg og 
uteområder. 

  Utvikle system og 
retningslinjer for utleie 
av offentlige bygg og 
uteområder 

 Retningslinjer, 
bookingsystem og rutiner 
må utarbeides for å få 
enklere sambruk av 
offentlige bygg. 

x x x x 
3.5 Verdal møter 
framtida med kunnskap 
og kompetansekraft, og 
er ledende innen 
innovasjon og 
digitalisering. 
 
 
  

3.5.3 Bidra til å rekruttere, 
utvikle og beholde arbeidskraft i 
regionen. 

  Utarbeide en plan for å 
rekruttere og beholde 
kompetanse. Utarbeide 
en strategi for å nå 
arbeidskraft som kan 
skoleres til å jobbe i 
helse og omsorg i 
framtida 

  

x       
Kultur og idrett                 
3.2 Verdal er stolt 
vertskap for 
nasjonaljubileet 2030 – 
den største 
begivenheten i vår 
levetid.   

3.2.4 Støtte opp om arbeidet 
med å videreutvikle og 
oppgradere Stiklestad som 
hovedarena for nasjonaljubileet. 

  Videre oppfølging av 
formildlingsarena 
Stiklestad 

Følge opp prosessen i 
etterkant av 
parallelloppdragene knyttet 
til Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter. 

x x x x 



MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

OPPDRAG BESKRIVELSE 
ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

            
          2023 2024 2025 2026 
1.3 Verdalssamfunnet 
ivaretar naturmangfold, 
kulturmiljø og et aktivt 
og levende landbruk.   

1.3.2 Legge til rette for økt 
verdiskaping og nye grønne 
næringer innenfor jord- og 
skogbruk, det krever god 
framtidsrettet nytenkende 
rådgiving for å sikre rekruttering 
til næringa. 

  Samordning og 
tilrettelegging for å 
utvikle Verdal som 
reiselivsdestinasjon mot 
2030. 

Videre destinasjonsutvikling, 
tema lokalmat 

x x x   
2.2 I Verdal deltar alle 
i utdanningsløp, arbeids- 
og samfunnsliv ut fra 
egne forutsetninger. 

2.2.4 Styrke arenaer for sosial 
inkludering og stimulere til 
samfunnsdeltakelse. 

  Integrere barne- og 
ungdomskultur i 
kommunale 
planprosesser. 

Medvirkningsprosjekt barn 
og unge – Fra Post it-
demokrati til reell 
medvirkning anno 2022 x       

Landbruk og næring                 
3.1 Verdal har 
et innovativt, variert og 
inkluderende arbeids- og 
næringsliv  

3.1.6 Styrke det strategiske 
samarbeidet mellom kommunen 
og næringslivet. 

  Utrede samlet 
næringsinnsats i 
kommunen. 

Gjennomgå kommunens 
næringsavtaler og 
medlemskap/eierskap 

x       
1.2 Verdal er et 
lavutslippssamfunn 

1.2.4 Kommunen skal redusere 
sine CO2-utslipp med 50% innen 
2030. 

1.2.2 Utvikle energiprosjekt 
med næringslivet 

Prosjektutvikling med tema 
energibruk/-produksjon 
knyttet til bedrifter på Ørin. 
Gjøres i samarbeid med 
næringslivet. 
 
 
  x x     

Plan                 
3.1 Verdal har 
et innovativt, variert og 
inkluderende arbeids- og 
næringsliv  

3.1.1 Fortette eksisterende 
næringsareal og sikre nye 
næringsarealer ved behov. 

  Videreutvikle Ørin sør Regulere mer av det avsatte 
arealet Ørin sør i tråd med 
kommunedelplanen. 

x x     



MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

OPPDRAG BESKRIVELSE 
ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

            
          2023 2024 2025 2026 
3.1 Verdal har 
et innovativt, variert og 
inkluderende arbeids- og 
næringsliv  

3.1.1 Fortette eksisterende 
næringsareal og sikre nye 
næringsarealer ved behov. 

  Videreutvikle Ørin nord Fullføre arbeidet med 
igangsatt reguleringsarbeid 
for området. 

x x x   
1.5 I Verdal har vi et 
attraktivt 
kommunesenter og 
livskraftige grender med 
gode møteplasser for 
alle. 

1.5.4 Legge til rette for 
trafikksikre, sammenhengende 
og universelt utformede traseer 
for myke trafikanter i by og 
grend. 
  

1.5.2 
1.5.3 

Utrede 
parkeringsløsninger i 
sentrum 

Fullføre arbeidet med 
mulighetsstudien og 
prioritere aktuelle løsninger. 

x       
Barnehage                 
2.3 Verdal er en 
helsefremmende og 
forebyggende kommune. 

2.3.3 Legge til rette for og 
stimulere til helsefremmende 
levevaner med fysisk aktivitet og 
et sunt kosthold.  

2.1.1 
2.2.1 
2.3.1 

EØS-Modul 1 
Helsefremmende 
barnehager - HOPP 

Modul 1 omhandler fysisk 
aktivitet og kosthold. HOPP 
er et opplæringsprogram 
rettet mot ansatte i 
barnehager, samt foreldre. x       

2.3 Verdal er en 
helsefremmende og 
forebyggende kommune. 

2.3.1 Tidlig innsats og tverrfaglig 
samhandling skal være bærende 
prinsipp i alle tjenesteområder.  

2.1.1, 2.1.2 
2.1.3, 2.1.4 
2.2.1, 2.3.2 
2.3.3   

Helsesykepleiere i 
barnehagen 

Helsesykepleiere inn i alle 
barnehager 1 gang pr mnd. 

x x x x 
Grunnskole                 
2.2 I Verdal deltar alle 
i utdanningsløp, arbeids- 
og samfunnsliv ut fra 
egne forutsetninger. 

2.2.2 Videreutvikle en variert og 
praktisk skole tilpasset elevens 
forutsetninger. 

2.1.4 Gjennomføre 
Oppfølgingsordningen 
fra UDIR 

Bedre resultatene fra 
grunnskolene i 
Verdal/utjevne forskjeller 
mellom og i skoler x x x   



MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

OPPDRAG BESKRIVELSE 
ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

            
          2023 2024 2025 2026 
2.2 I Verdal deltar alle 
i utdanningsløp, arbeids- 
og samfunnsliv ut fra 
egne forutsetninger. 

2.2.2 Videreutvikle en variert og 
praktisk skole tilpasset elevens 
forutsetninger. 

2.1.1 
2.2.3 
2.3.1 

Desentralisert 
kompetanseutvikling 
(Dekom) 

Desentralisert 
kompetanseutvikling 
(DeKom) for en styrket 
kollektiv kompetanse i 
skoler ut fra lokale behov, 
gjennom partnerskap med 
universitet eller høyskole. 
Satsingsområder er dysleksi, 
engelsk, 
begynneropplæring, 
programmering, mm 

x x x x 
2.2 I Verdal deltar alle 
i utdanningsløp, arbeids- 
og samfunnsliv ut fra 
egne forutsetninger. 

2.2.2 Videreutvikle en variert og 
praktisk skole tilpasset elevens 
forutsetninger. 

2.2.3 
2.1.1 
2.3.1 
2.3.2 

Gjennomføre 
Kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis 

Et tiltak for ledere og 
ansatte i barnehager, skoler 
og PP-tjenesten, og skal 
bidra til at den 
spesialpedagogiske hjelpen 
er tett på de barna som har 
behov for det. 

x x     
2.2 I Verdal deltar alle 
i utdanningsløp, arbeids- 
og samfunnsliv ut fra 
egne forutsetninger. 

2.2.2 Videreutvikle en variert og 
praktisk skole tilpasset elevens 
forutsetninger. 

2.2.3 
3.5.1 
3.5.2 
3.1.4 

Modulstrukturert fag- 
og yrkesopplæring for 
voksne 

Forsøk med 
modulstrukturert fag- og 
yrkesopplæring for voksne i 
noen lærefag. Målgruppen 
for forsøket er voksne med 
fullført 
grunnskoleopplæring eller 
tilsvarende. 

x x     
2.2 I Verdal deltar alle 
i utdanningsløp, arbeids- 
og samfunnsliv ut fra 
egne forutsetninger. 

2.2.2 Videreutvikle en variert og 
praktisk skole tilpasset elevens 
forutsetninger. 

2.1.1 
2.1.4 
2.3.1 
2.3.2 
3.1.4 

Dysleksivennlig skole  Satsing sammen med 
Dysleksi Norge og Nord 
Universitet. 

x x x x 



MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

OPPDRAG BESKRIVELSE 
ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

            
          2023 2024 2025 2026 
2.1 I Verdal opplever alle 
barn og unge trygghet, 
tilhørighet, likeverd, 
mestring og deltakelse i 
fellesskapet.  
 

2.1.2 Fremme trygge barn 
gjennom trygge voksen- 
barnrelasjoner. 

2.1.1 
2.1.3 
2.1.4 
2.3.1 
2.3.2 

Folkehelseprosjektet 
«Trygge Voksne – 
Trygge Barn» 

Et verdibasert 
kompetanseutviklings-
program, som har fokus på å 
bygge sterke relasjoner 
mellom voksne og barn. 

x x     
Sosiale tjenester                 
2.1 I Verdal opplever alle 
barn og unge trygghet, 
tilhørighet, likeverd, 
mestring og deltakelse i 
fellesskapet.  

2.1.3 Ha et gjennomgående 
system- og familieperspektiv i og 
mellom tjenestene. 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.4 

Implementere «Bedre 
tverrfaglig samarbeid» 
(BTS) i organisasjonen.  

BTS er et verktøy for 
samhandling, mellom alle 
som jobber med barn og 
unge, og deres familier. Inkl 
"overgangskoffert", 
systematisk kartlegging av 
risiko- og 
beskyttelsesfaktorer m.m x x     

2.3 Verdal er en 
helsefremmende og 
forebyggende kommune. 

2.3.1 Tidlig innsats og tverrfaglig 
samhandling skal være bærende 
prinsipp i alle tjenesteområder.  

2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.3.2 

Utarbeide forebyggende 
plan for adferdsvansker 
og omsorgssvikt 

Oppvekstreformen krever at 
kommunene skal utarbeide 
en forebyggende plan. 
 x       

2.3 Verdal er en 
helsefremmende og 
forebyggende kommune. 

2.3.3 Legge til rette for og 
stimulere til helsefremmende 
levevaner med fysisk aktivitet og 
et sunt kosthold.  

2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.2.3 
2.3.2 
2.3.4 

EØS-Modul 3 
Depresjonsmestring for 
ungdom 

  

x       
2.1 I Verdal opplever alle 
barn og unge trygghet, 
tilhørighet, likeverd, 
mestring og deltakelse i 
fellesskapet.  

2.1.3 Ha et gjennomgående 
system- og familieperspektiv i og 
mellom tjenestene. 

2.1.4 
2.3.1 
2.3.2 

Utrede ordning med 
familieveiledere 

Se på om en ordning med 
familieveiledere kan være et 
riktig tiltak ift 
oppvekstreformen 

x       



MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

OPPDRAG BESKRIVELSE 
ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

            
          2023 2024 2025 2026 
2.1 I Verdal opplever alle 
barn og unge trygghet, 
tilhørighet, likeverd, 
mestring og deltakelse i 
fellesskapet.  

2.1.3 Ha et gjennomgående 
system- og familieperspektiv i og 
mellom tjenestene. 

2.3.1 
2.3.2 

Samhandling barn og 
unge i nordre Trøndelag 

Arbeidsgruppe som skal 
arbeide med samarbeidet 
rundt barn og unge med 
behov for et sammensatt 
tjenestetilbud x x x   

1.5 I Verdal har vi et 
attraktivt 
kommunesenter og 
livskraftige grender med 
gode møteplasser for 
alle. 

1.5.5 Legge til rette for en variert 
boligsammensetning som bidrar 
til gode bomiljø og ivaretar 
boligsosiale behov. 

2.1.3 
2.3.2 

Videreføre økt 
startslånramme i Verdal 
kommune.  

Husbankens virkemidler må 
sikres på et nivå for å utvikle 
trygge boformer som bryter 
sosial arv og gir mulighet for 
inkludering, mangfold og 
sosiale møteplasser. 

x x x x 
1.5 I Verdal har vi et 
attraktivt 
kommunesenter og 
livskraftige grender med 
gode møteplasser for 
alle. 
 
 
  

1.5.3 Utforme uteområder, 
bygninger og digitale rom basert 
på universell utforming. 

2.4.3 Videreutvikle tverrfaglig 
boliggruppe. 

Fokus på universell 
utforming, krav til utbyggere 
og slik bidra til at alle kan bo 
hjemme så lenge mulig 

x x x x 
3.1 Verdal har 
et innovativt, variert og 
inkluderende arbeids- og 
næringsliv  

3.1.4 Bidra til et seriøst, likestilt 
og inkluderende arbeidsliv. 

3.1.3 
3.1.6 

Kunnskapsoverføring 
mellom NAV og 
næringslivet 

Delta fast på Innherred 
næringsforum med mål om 
å gi kunnskap om Nav og vår 
rolle opp mot arbeidslivet.  
 
 
  x x x x 



MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

OPPDRAG BESKRIVELSE 
ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

            
          2023 2024 2025 2026 
3.1 Verdal har 
et innovativt, variert og 
inkluderende arbeids- og 
næringsliv  

3.1.4 Bidra til et seriøst, likestilt 
og inkluderende arbeidsliv. 

2.1.4, 2.2.2, 
2.2.3, 2.4.2, 
3.1.3, 3.1.6, 
3.5.3,  

Videreføre 
Trøndelagsmodellen 

Kvalifisering av 
arbeidssøkere. 
Trøndelagsmodellen skal 
prioriteres. Prioritere de 
med lav eller ingen 
utdanning. 
 
 
  x x x x 

Helse og omsorg                 
2.3 Verdal er en 
helsefremmende og 
forebyggende kommune. 

2.3.1 Tidlig innsats og tverrfaglig 
samhandling skal være bærende 
prinsipp i alle tjenesteområder.  

2.1.3, 2.3.2, 
2.3.3, 2.3.4, 
2.4.2, 3.1.4,   

Kartlegging og 
organisering av  
tjenester innen 
forebygging/ 
helsefremming/ lærings- 
og mestringstilbud 

Sikre at det totale tilbudet 
kommunen har innenfor 
forebygging, 
helsefremming, læring og 
mestring er koordinert, og 
at tilbudet stemmer med de 
folkehelseutfordringer 
kommunen har. Vurdere 
hensiktsmessig organisering. 

x       
2.4 Verdal er et 
aldersvennlig samfunn. 

2.4.1 Legge til 
rette for inkluderende og 
helsefremmende møteplasser 
som rommer mangfoldet i 
kommunen. 

2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.3.4, 
2.4.2, 2.4.4, 
2.5.1, 2.5.2, 
2.5.3, 2.5.4, 
2.6.1, 2.6.2, 
2.6.3,    

Lavterskel 
aktivitetstilbud for eldre 
og sosiale møteplasser 

Kartlegge og videreutvikle 
løsninger ift infrastruktur og 
stimulere til lavterskeltilbud 
for eldre– sosiale 
møteplasser/ -dag-/ 
aktivitetstilbud.  

x x x x 
 

 

 



 

Investeringer 
Investeringene under er gjenstand for prioriteringer gjennom budsjett og økonomiplan 2023-2026. Tallene er ikke endelige og vil bli kvalitetssikret og justert fram mot 
framleggelsen av budsjett og økonomiplan 2023-2026. Lista er ikke integrert med eksisterende investeringsplan. Dette vil også gjøres i arbeidet med budsjett og 
økonomiplan 2023-2026. 

MÅL STRATEGI TILHØRENDE 
STRATEGIER 

INVESTERING BESKRIVELSE 
ÅR I ØKONOMIPLANPERIODEN 

          SUMMER I 1000 KR 
          2023 2024 2025 2026 
NYE INVESTERINGER HANDLINGSDEL                 
TJENESTEOMRÅDER                 
Kultur og idrett                 
1.5 I Verdal har vi et attraktivt 
kommunesenter og livskraftige 
grender med gode møteplasser for 
alle. 

1.5.2 Utvikle trivelige, 
trygge og grønne 
sentrumsområder, som 
inspirerer både til opphold, 
lek og rekreasjon.  

1.5.3, 2.5.4 Prosjekt 
Verdalelva  

Elvepark og tursti 
langs elva 

2000 2000 2000 2000 
2.5 I Verdal finnes det tilstrekkelig og 
egnede arenaer til å oppleve og 
utøve et bredt spekter av kultur-
, fritids- og friluftsaktiviteter. 
  

2.5.1 Legge til rette for 
mangfold av aktiviteter.  

  Sentralidrettsanl
egget 
kunstgressbaner 

Rehabilitering av 
kunstgressbaner 

    6000   
2.5 I Verdal finnes det tilstrekkelig og 
egnede arenaer til å oppleve og 
utøve et bredt spekter av kultur-
, fritids- og friluftsaktiviteter. 
 
 
 
 
 
  

2.5.1 Legge til rette for 
mangfold av aktiviteter.  

  Sentralidrettsanl
egget klubbhus 

Nytt klubbhus med 
garderober 

    20000   
Sum investeringer kultur og idrett     2000 2000 10000 2000 
 
 

    
    



Plan                 
1.5 I Verdal har vi et attraktivt 
kommunesenter og livskraftige 
grender med gode møteplasser for 
alle. 

1.5.4 Legge til rette for 
trafikksikre, 
sammenhengende og 
universelt utformede 
traseer for myke 
trafikanter i by og grend. 

1.5.3 Stenging av 
jernbaneovergan
gen 

Avbøtende tiltak inkl. 
konsulent 

10250       
1.4 Verdal har god beredskap til å 
håndtere uforutsette og uønskede 
hendelser.   

1.4.1 Arbeide målrettet 
med klimatilpasning i 
planleggingen og forebygge 
konsekvenser av flom, 
tørke, skred og ras.  

  Flomsikring Vuku  Arbeid startet opp i 
Vuku. Kommunens 
andel er 20% av 
kostnadene.  

5000 

      

Sum investeringer plan     15250    
Vann, avløp og renovasjon (selvkost)                 
1.4 Verdal har god beredskap til å 
håndtere uforutsette og uønskede 
hendelser.   

1.4.1 Arbeide målrettet 
med klimatilpasning i 
planleggingen og forebygge 
konsekvenser av flom, 
tørke, skred og ras.  

3.1.5 Kapasitetsutvidel
se vannverk 

  

60000 60000 40000   
1.4 Verdal har god beredskap til å 
håndtere uforutsette og uønskede 
hendelser.   

1.4.1 Arbeide målrettet 
med klimatilpasning i 
planleggingen og forebygge 
konsekvenser av flom, 
tørke, skred og ras.  

1.1.3 Utbedring 
vann/avløp i 
sentrum 

  

27000 27000 27000 27000 
Sum vann, avløp og renovasjon      87000 87000 67000 27000 
Barnehage                 
2.2 I Verdal deltar alle 
i utdanningsløp, arbeids- og 
samfunnsliv ut fra egne 
forutsetninger. 
 
 
  

2.2.1 Sørge for tilgang til 
barnehager av god kvalitet 
som bidrar til trygghet og 
utvikling på barnas 
premisser.  

2.5.2 Nye Vinne bhg Bygging av nye Vinne 
barnehage som er en 
sammenslåing av 
Vinne og Kanutten 
barnehager 

33000 56000 10000   
Sum investering barnehager     33000 56000 10000  
 
 
 

    

    



Grunnskole                 
2.5 I Verdal finnes det tilstrekkelig og 
egnede arenaer til å oppleve og 
utøve et bredt spekter av kultur-
, fritids- og friluftsaktiviteter.  

2.5.2 Bidra til sambruk 
av offentlige bygg og 
uteområder. 

  Stiklestad skole Planlegging og 
bygging av Stiklestad 
skole 

43500 117000 116400 1000 
2.5 I Verdal finnes det tilstrekkelig og 
egnede arenaer til å oppleve og 
utøve et bredt spekter av kultur-
, fritids- og friluftsaktiviteter. 

2.5.2 Bidra til sambruk 
av offentlige bygg og 
uteområder. 

  Ørmelen skole Utrede renovering 

      2000 
3.5 Verdal møter framtida med 
kunnskap og kompetansekraft, og er 
ledende innen innovasjon og 
digitalisering. 

3.5.6 Legge til rette for en 
digital infrastruktur. 

2.2.2,  IKT Grunnskole Teknisk utstyr for å 
styrke elevenes 
digitale ferdigheter i 
grunnskolen. 1000 1000 1000 1000 

Sum investering grunnskole     44500 118000 117400 4000 
Helse og omsorg                 
2.3 Verdal er en helsefremmende og 
forebyggende kommune. 

2.3.2 Utvikle 
sammenhengende og 
helhetlige tjenester med 
utgangspunkt i 
innbyggernes og deres 
familiers behov, og med 
stor grad av 
brukermedvirkning. 

2.4.2 Kjøp av 
Forbregdsmyra 

Etableres boenheter 
og aktivitetstilbud 

20000       
2.3 Verdal er en helsefremmende og 
forebyggende kommune. 2.4 Verdal 
er et aldersvennlig samfunn. 

2.3.2 Utvikle 
sammenhengende og 
helhetlige tjenester med 
utgangspunkt i 
innbyggernes og deres 
familiers behov, og med 
stor grad av 
brukermedvirkning. 

2.4.2 Utrede nye 
byggetrinn av 
VBB, samt annen 
tjenesteutvikling 

Utrede nye byggetrinn 
2 av VBB. Deretter 
byggetrinn 3, samt 
utrede samordning 
heldøgnstjenester til 
mennesker med 
nedsatt 
funksjonsevne. 

1200 1200 1200 1200 
Sum investeringer helse og omsorg     21200 1200 1200 1200 
SUM investeringer i handlingsdel         202950 264200 223600 34200 

 



Vedlegg  
Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder. Satsingsområdene skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid i Verdal, og peker på de områdene som skal 

ha ekstra oppmerksomhet i planperioden. Områdene må sees i sammenheng da de utfyller og innvirker på hverandre. 

Satsingsområdene inneholder samfunnsmål som beskriver hva vi ønsker å oppnå i verdalssamfunnet og for kommuneorganisasjonen på kort og lang sikt. Målene er 

formulert som - «slik vil vi ha det», med tilhørende strategier som beskriver hvordan målene skal nås - «slik gjør vi det». I vedlegget konkretiseres strategiene videre med 

punktene fra handlingsdelen. Flere handlinger anses som operasjonalisering av ulike strategier og er derfor gjengitt under hver enkelt strategi. 

 

 


