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1 Kommuneplanens handlingsdel og forholdet til økonomiplan etter 

kommuneloven 

Kommuneplanens handlingsdel inngår i den helhetlige kommuneplanen sammen med 

samfunnsdelen og arealdelen. 

Kommuneplanen skal som en del av samfunnsdelen ha en handlingsdel. Handlingsdelen skal 

inneholde et handlingsprogram for å gjennomføre kommuneplanens samfunnsdel for de fire 

påfølgende budsjettår eller mer. 

Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og 

samarbeidsoppgaver. Kommuneplanens handlingsdel skal konkretisere tiltakene innenfor 

kommunens økonomiske rammer. 

Kommuneplanens handlingsdel skal oppdateres årlig. Dette er i samsvar med plikten etter 

kommuneloven til å utarbeide økonomiplan, som kan inngå i handlingsdelen. Kommuneloven 

pålegger kommuner å utarbeide økonomiplan. Kommuneloven § 5 stiller krav om at 

kommuneplanleggingen skal ses i sammenheng med tilgjengelige økonomiske ressurser og 

økonomiplanen. Kommuneloven § 44 stiller krav om at kommuner skal utarbeide en fireårig plan for 

sin egen økonomi, med oversikt over forventede inntekter, bruken av midlene og prioriterte 

oppgaver. Økonomiplanen skal rulleres årlig og er et sentralt verktøy for å samordne de politiske 

målsettingene med de økonomiske rammene, jf. også ny § 3–1 nr. 3. 

Kommuneloven § 44 nr. 6 fastslår at kommunestyret vedtar økonomiplanen etter innstilling fra 

formannskapet. Etter nr. 7 skal innstillingen til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 

dager før behandling i kommunestyret. Dersom økonomiplanen samordnes med kommuneplanens 

handlingsdel, vil det være bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 11–4 om minst 30 dagers periode 

for offentlig ettersyn som vil gjelde. Bestemmelsen i kommuneloven om at formannskapet skal 

innstille til vedtak om økonomiplan vil gjelde også når økonomiplanen er samordnet med 

kommuneplanens handlingsdel. For å oppnå en best mulig samordning av prosess og innhold, legger 

departementet derfor til grunn at det er formannskapet som innstiller til det samlede planvedtaket 

når kommuneplanens handlingsdel omfatter økonomiplanen. 

Handlingsdelen er konkret på kommunens prioriteringer i et langsiktig perspektiv (minst 12 år) og på 

tiltak. Plandelen er ”bindeleddet” mellom de langsiktige mål og strategier i samfunnsdel og arealdel 

og prioriteringer som gjøres i økonomiplan (kommunelova § 44) og årsbudsjett. 
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2 Om handlingsdelen 2012 – 2025 

Kommuneplanens handlingsdel for Nordreisa kommune 2012 – 2025 består av to hoveddeler: 

1. Langsiktige prioriteringer for Nordreisa kommune. Perspektiv 12 år. 

2. Handlingsprogram for inneværende kommunestyreperiode (2012-2015), samt uprioriterte 

tiltak. 

Handlingsdelen skal på en klar og entydig måte angi hvordan Nordreisa kommune skal imøtekomme 

og gjennomføre de intensjonene som samfunnsdelen og arealdelen legger opp til. 

 

3 Langsiktige prioriteringer for Nordreisa kommune mot 2025 

Kommuneplanens samfunnsdel beskriver mål for kommunesamfunnet og organisasjonen. I den 

planen legges det ikke opp til spesifikke prioriteringer mellom gode tiltak og prosesser. Dette gjøres i 

handlingsdelen. 

I handlingsdelen 2012 – 2025 legges det opp til følgende langsiktige prioritering ut fra det vi vet i dag; 

For perioden 2012 – 2019:  

Skole og oppvekstforhold for barn og unge. 

 Fordi en god oppvekst og sunne barn og unge vil kreve mindre behov for behandling og 

ekstra tiltak i voksen alder og i alderdom. 

 Fordi tidlig innsats tidlig i utdanningsløpet gir grunnlaget for gjennomføring av det helhetlige 

utdanningsløpet. 

 

Perioden 2019 – 2025: 

Helse, pleie og omsorg. 

 Fordi behovet for helse- og omsorgstjenester øker vesentlig. 
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4 Tiltaksplan 2012 – 2015 

Tiltaksplanen innarbeides som del av økonomiplanen og revideres årlig. Kommunestyret kan endre 

status på tiltak fra ”prioritert” til ”ikke-prioritert” eller omvendt, i den årlige prioriteringen 

(økonomiplan) eller ved behandling av handlingsdelen. 

4.1 Prioriterte tiltak 

Tiltak navn Beskrivelse 

Kostnads-
kalkyle 

(ikke kval. 
sikret) 

Finansiering 

Budsjett år 
Kommune 

Andre 
lokale 

Andre 
offentlige 

Planlegging / 
prosjektering 
Halti 2 

Planlegging og 
prosjektering av Halti 2 

5,5 mill     2012 

Utbygging  
Halti 2 

Utbygging av Halti 2 jf. 
Prosjekterings-
grunnlaget. 

79 mill eks. 
prosjekt-
adm. og 
prosjekter-
ing 

   2013-2014 

Guleng 3 Bygging av 
omsorgsboliger 

38 mill    2013/2014 

Grunnkjøp Skogeiendommen og 
Saga skistadion 

2 mill    2013/2014 

Opprusting av 
kommunalt 
veinett 

 1 mill årlig    2013-2020 

Planlegging og 
utbygging 
Høgegga 
barnehage 

Planlegging, 
prosjektering og 
utbygging av 2 
avdelinger i tilknytning 
til Høgegga barnehage. 

8-12 mill,- 
(Kr 220´ pr 
plass – 36 
plasser) 

   2014 

Planlegging 
kirkegård 
Storslett 

Reguleringsplan og 
prosjektering av 
utbygging. 

600 000,-    2014-2015 

Planlegging og 
utbygging av 
Moan skole 

Planlegging og 
utbygging av Moan 
skole inkl. gymsal for å 
dekke fremtidig 
skolebehov for 1.-4. 
trinn. 

15 mill    2014-2015 

Utbygging 
kirkegård 
Storslett 

Utbygging av kirkegård 
Storslett (inkl grunnkjøp 
og prosjektledelse) 

3 mill    2015 

Dagsentertilbud Dagsentertilbud til 
psykiskutviklings-
hemmede 

    2015 
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4.2 Ikke prioriterte tiltak 2012-2030 

Tiltak navn Beskrivelse 
Kostnads
-kalkyle 

Finansiering 
Budsjett 

år Kommune 
Andre 
lokale 

Andre 
offentlige 

Oppvekst, helse og næring 

Rovdas barnehage Planlegging og bygging av 
3 barnehageavdelinger på 
Rovdas. 

     

Svømmehall Planlegging av 
renovering/nybygg av 
svømmehall.  

     

Tiltak fra Stedutviklingsprogrammet 2010-2017 

Stedsutvikling. 
Sørkjosen tiltak 1: 
Havnepromenade, 
trekai langs kommunal 
vei 

Rivning av eksisterende 
mur/forebygging ca 130 
meter 
Fjerning av fyllmasser ca 
1300 m3 
Muring av 
tørrmur/trapper totalt ca 
115 meter 
Endring / flytting av 
innfesting for båthavna 
Elektrisk arbeid 
Kunst (4 kultursymboler) 
 

4,6 mill     

Stedsutvikling. 
Sørkjosen tiltak 2: 
Havnefront v/ 
eksisterende 
forbygning/mur 

Endring av E6. Økt 
svingradius. 
Bygge nytt kryssområde 
mellom E6 og kommunal 
vei. 
Ny gang- og sykkelvei ved 
gammelgården ca 70 m. 
Etablere 
parkanlegg/parkering 
nord for hotell sør for 
kommunal vei til havna ca 
1500 m2. 
Forareal hotell inkl 
busslomme ca 400 m2 
 

3,4 mill     

Stedsutvikling. 
Sørkjosen tiltak 3 
Omlegging av E6. Nytt 
kryssområde mot 
kommunal vei. Gang 
og sykkelvei ved 
gammelgården. Park 
og parkering nord for 
hotellet. Opprusting 
området ved 
Reisafjord hotell. 
 

Endring av E6. Økt 
svingradius. 
Bygge nytt kryssområde 
mellom E6 og kommunal 
vei. 
Ny gang- og sykkelvei ved 
gammelgården ca 70 m 
Etablere parkanlegg/ 
parkering nord for hotell 
sør for kommunal vei til 
havna ca 1500 m

2
. 

Forareal hotell inkl 
busslomme ca 400 m

2
. 

1,6 mill     

Stedsutvikling. 
Sørkjosen tiltak 4 

Veilengde ca 80 meter. 
Total veibredde 6 meter. 

0,4 mill     
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Omlegging av 
Ringveien 

Kjørefelt 4 meter. 

Stedsutvikling. 
Sørkjosen tiltak 5 
Opprusting ved 
Gammelgården. 
Parkering, torg, 
hageanlegg 

Etablering av ny 
parkeringsplass ca 350 
m2. 
Etablere nytt torg ca 320 
m2. 
Hageanlegg 420 m2. 

1,2 mill     

Stedsutvikling. 
Storslett. 
Tiltak 1: Handlegate 
Storslett 

Etablering av ny 
parkeringsplass ca 350 
m

2
. 

Etablere nytt torg ca 320 
m

2
. 

Hageanlegg 420 m2. 

4,2 mill     

Stedsutvikling. 
Storslett. 
Tiltak 2: Nytt kryss E6 
og Dalaveien 

Ny avkjøring fra E6. Ny vei 
ca 120 meter. 
Avgrensninger veikanter. 
Avkjøringer til Bios. 
Nye gang- og sykkelveier 
langs ny vei. 
Beplantning. 

4,5 mill     

Stedsutvikling. 
Storslett. 
Tiltak 3: 
Festivalplass Storslett 
v/kommunehuset 

Opparbeide ny plass. 
Opparbeide nye 
gangveier. 
Parkering/torg ved 
Haganbygget. 
Kunst (2 innstallasjoner 
og 4 kultursymbol). 

6,5 mill     

Stedsutvikling. 
Storslett.  
Tiltak 4: Ny vei og 
parkering bak 
kommunehuset 

Ny vei fra Kirkeveien via 
bakområdet 
kommunehuset og til 
Mounioveien. 
Parkeringsplass. 

1,5 mill     

Stedsutvikling. 
Storslett. 
Tiltak 5: Parkering/torg 
ved Imo/Bios 

Opprusting torg/plass ca 
1300 m2. 

1,7 mill     

Stedsutvikling. 
Storslett. 
Tiltak 6: Siktlinje/plass 
Prix – Kirkeveien 

Opprydding, 
oppstramming av plass. 
Forskjønning. 
Kollektivtiltak. 
Trafikksikkerhet. 

0,6 mill     

Idrett og fritidsanlegg  

Idrettsanlegg. 
Travbane Gorosmoen. 
Planlegging. 

Avklaring gjennom 
arealplanprosessen. 

     

Idrettsanlegg. 
Travbane Gorosmoen. 
Utbygging. 

Avklaring gjennom 
arealplanprosessen. 

     

Idrettsanlegg. 
Fotballhall. 
Planlegging. 

Avklaring gjennom 
arealplanprosessen. 

     

Idrettsanlegg. 
Fotballhall. Utbygging. 

Avklaring gjennom 
arealplanprosessen. 
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Infrastruktur       

Infrastruktur. Gang-
sykkelvei Tømmernes. 

Avklaring gjennom 
arealplanprosessen. 

     

Infrastruktur. Gang-
sykkelvei Snemyr. 

Avklaring gjennom 
arealplanprosessen. 

     

Infrastruktur. Gang-
sykkelvei Tretten. 

Avklaring gjennom 
arealplanprosessen. 

     

Infrastruktur. 
Avlastingsvei 
Mounioveien – E6. 

Avklaring gjennom 
arealplanprosessen. 

     

Infrastruktur/næring. 
Havn og 
industriområde 
Hjellnes. Plan. 

Avklaring gjennom 
arealplanprosessen. 

     

Infrastruktur/næring. 
Havn og 
industriområde 
Hjellnes. Utbygging. 

Avklaring gjennom 
arealplanprosessen. 

     

Friluftsliv       

Friluftsliv/næring. 
Allaktivitetsløypa. 
Planlegging. 

Avklaring gjennom 
arealplanprosessen. 

     

Friluftsliv/næring. 
Allaktivitetsløypa. 
Utbygging. 

Avklaring gjennom 
arealplanprosessen. 

     

 

 


