
Noe større enn deg selv. 

Vi trenger å synliggjøre og styrke de 

som jobber for å gjøre noe for andre, 

både frivillige og betalte. 

 vi må våge å prøve når vi har en 

god idé 

 vi må tørre å spørre om hjelp 

 vi må utfordre oss selv når vi ser 

at det er behov for oss 

 vi må ikke være redd for de som 

er annerledes 

Samfunnet måles etter evnen til å ta 

vare på sine svakeste. KrF ønsker at alle 

innbyggerne våre skal føle seg 

inkludert og vite at de er viktige for vår 

kommune. At alle kan bidra og bety 

noe for andre, på mange nivåer. 

 

 

Verdal er godt sted å bo. 

Og, Verdal KrF ønsker å gjøre Verdal til 

et enda bedre sted å leve. Et varmere 

samfunn. 

Dette vil vi gjøre ved å styrke 

samarbeid og å utfordre til engasjement 

på tvers av mange områder i samfunnet 

vårt, både kommunale tjenester, 

næringsliv, kultur- og idretts-

institusjoner og andre lag og foreninger. 

Vi har mange ressurser blant 

 

 Flinke barn 

 Engasjert ungdom 

 Nye landsmenn 

 Driftige damer 

 Modige menn 

 Erfarne eldre 

 

Om alle bidrar med det vi kan vil 

Verdal bli et enda bedre sted å bo �. 

 

 

  

Verdal 

Kristelig 

Folkeparti 

Valgprogram 2019 – 2023 

 

Bli med på noe større enn deg selv: 

 En skole for fremtiden 

 En god alderdom i Verdal 

 Landbruk og industri i utvikling 

 Nyskapende samarbeid  

 

 

Daniel, Helena og Håkon  

 



9 konkrete saker vi vil jobbe for: 

1. Gjøre Verdal til en enda mer fristende kommune å flytte til (bolyst). 

 Legge til rette for boligbygging, både sentrumsnært og i distriktet. 

 Legge til rette for gründervirksomhet og nærmiljøtiltak av forskjellig art. 

 Synligjøre bedre hva som skjer og tilbud i kommunen. 

2. En trygg oppvekst hvor barn og unge kan utfolde og utvikle seg og får gode opplevelser. 

 Rusfrie soner for barn og unge i idrett, kultur og andre tilbud. 

 Videreføre det gode forebyggende arbeidet som gjøres i ungdomsmiljøet, 

også samarbeidet med nabokommunene. 

3. Øke bevisstheten rundt den kristne humanistiske arven. 

 Gi nødvendige økonomiske rammer for kirka. 

 Bidra til å synliggjøre Stiklestad frem mot 2030. 

4. Utvikle en god skole for alle. 

 God tilpasset opplæring slik at alle elevene mestrer og vokser, uavhengig 

av hvilket nivå de er på. 

 Trygge elever som blir ivaretatt og får hjelp ved behov. 

 Voksne som ser hver enkelt elev, med god relasjonskompetanse. 

5. Sørge for en meningsfylt alderdom i Verdal. 

 Gi tilbud for kropp og sjel i hverdagen. 

 Gi trygghet for at en får de nødvendige tjenestene, når det er behov. 

 Fortsette samarbeidet med det frivillige miljøet, f.eks. besøkstjenesten. 

 Nok mennesker i omsorgen, velferdsteknologi som en utfyllende del av 

tilbudet. 

6. Bedre tilrettelegging for variert bruksstruktur i landbruket. 

 Et marked for lokalt produsert mat, håndverk, kultur, mm. 

 Fortsatt ha et aktivt landbrukskontor som bidrar med faglig veiledning. 

7. Godt samarbeid med alle bedrifter på industriområdet vårt og deres samarbeidspartnere. 

 Spesielt med hensyn til miljøvennlige tiltak. 

 Legge til rette for lokale samarbeidspartnere. 

8. Bedre infrastruktur, både for myke og harde trafikanter. 

 En fremtidsrettet plan for behov innen transport. 

9. Ta vare på og samtidig utnytte naturressursene våre bedre. 

 Ta vare på områder med dyrket jord mot gjengroing og nedbygging. 

 

 

Valgliste for Verdal KrF 2019-2023 

 

1. Daniel Eiken (stemmetillegg) 

2. Helena Kruken Ulvin 

3. Håkon Hafell 

4. Dagny Kolberg Okkenhaug 

5. Terje Hofstad 

6. Anne Lise R. Dolmen 

7. Jarle Dolmen 

8. John Sundby 

9. Magreth Ndayiragije Hosea 

10. Ragnar Evenstad 

11. Jonny Myhre 

12. Rigmor Hafell 

14. Erling Ragnar Hermann 

15. Ingunn Mork 

16. Grete Hånde 

17. Ann Sissel Vehus 

17. Torstein Holst 

18. Greta Halvorsen 

19. Gerd Kvakland 

20. Tor-Petter Abelsen 

21. Alfhild Evenstad 

22. Erna Myhre 

23. Knut Gunnar Stiklestad 

24. Ragnhild Sundby 

25. Alfrida Minde Abelsen 

 

 

 


