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Mål og strategier for viktige samfunnsområder. 

Når vi vet hvordan vi har det, hvor vi er, kan vi beskrive hvor vi vil, 

våre mål, og hvordan vi kommer til målene, vår strategi. 

 

Trygghet og livskvalitet 
 

Helse-, omsorgs- og 

sosialtjenestene 

Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig 

av alder, kjønn, bosted, inntekter og 

ressurser, skal sikres god tilgang på 

offentlige helse- og sosialtjenester av 

god kvalitet. 

 Nordreisa kommune skal være pådriver 

og medvirke til helsefremmende og 

forebyggende arbeid innenfor hele 

tiltakskjeden.  

 Nordreisa kommune skal fremme 

økonomisk og sosial trygghet, bedre 

levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt 

likeverd og likestilling samt forebygge 

sosiale og helsemessige problemer.  

 Nordreisa kommune skal utvikle tverr-

faglige arenaer hvor familier kan få 

individuell hjelp og støtte på et tidlig 

tidspunkt. 

 Nordreisa kommune skal sikre bruker-

medvirkning og trygge den enkeltes 

rettssikkerhet. 

 Nordreisa kommune skal møte den 

enkeltes individuelle behov gjennom god 

samhandling med tjenestemottaker og 

pårørende.  

 Nordreisa kommune skal gi brukere rett 

tjeneste på rett nivå og sikre god flyt i 

tjenestetilbudene. 

 Nordreisa kommune skal opparbeide og 

videreutvikle et godt omdømme for å 

styrke rekrutteringen til sektoren. 

 Nordreisa kommune skal være en god 

vertskommune for regionale tjeneste-

tilbud. 
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 Nordreisa kommune skal sikre at 

brukernes individuelle planer følger 

brukerne og bestemmer hvilket tilbud 

brukerne skal få.  

 Nordreisa kommune skal arbeide for at 

det åpnes for større samhandling og 

kommunikasjon mellom ulike data-

programmer for helse- og omsorgs-

sektoren.  

 Nordreisa kommune skal prøve ut 

fleksible arbeidstidsordninger innenfor 

helse- og omsorgssektoren. 

 Nordreisa kommune skal opprette et 

faglig etisk råd for anke-/klagesaker i 

helse- og omsorgssektoren. 

 Nordreisa kommune i samarbeid med 

nabokommunene skal sikre og videre-

utvikle dagens tilbud ved Distrikts-

medisinsk senter i samarbeid med UNN. 

 Nordreisa kommune skal ha et faglig og 

likeverdig tilbud av spesialisthelse-

tjenester rettet mot innbyggernes behov. 

 Nordreisa kommune skal ha en arena 

for samhandling mellom kommuner, 

helseforetak, universitet, høgskole og 

videregående skoler. 

 Nordreisa kommune skal satse på bruk 

av «Inn på tunet»-tjenester i 

helsesektoren. 
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Folkehelsen 

Nordreisa kommune skal være 

pådriver og jobbe aktivt med 

forebyggende og helsefremmende 

aktiviteter for hele befolkningen. 

 Nordreisa kommunes tjenestetilbud og 

helsetjenester skal dreies mot mer fore-

byggende og helsefremmende fremfor 

behandlende. 

 Nordreisa kommune skal ha god 

kunnskap om befolkningens helse og de 

utfordringer som finnes gjennom 

helseprofiler. 

 Nordreisa kommunes befolkning skal ha 

tilbud om veiledning i forhold til 

kosthold/ernæring, fysisk aktivitet, rus og 

psykisk helse. 

 Nordreisa kommune skal ha fokus på 

forebyggende barnevern rettet mot 

barnehager og skoler. 

 Nordreisa kommune skal styrke skole-

helsetjenesten og lavterskeltilbudet til 

barn og unge for å fremme fysisk og 

psykisk helse og forebygge sykdom og 

skade. 

 Nordreisa kommune skal legge til rette 

for turløyper og turalternativer i hele 

kommunen. En del av disse skal være 

universelt utformet. 

 Nordreisa kommune skal ha kultur-

aktiviteter som favner bredt og sikrer 

inkludering. 

 Nordreisa kommune skal ha gode 

lekeområder for barn og unge i alle 

boligområder og en sammenhengende og 

funksjonell grønnstruktur og løypenett 

som binder friluftsområder og bygge-

områder sammen. 

 I Nordreisa kommune skal alle ha tilgang 

til idrettslig aktivitet eller annen organi-

sert fysisk trening og finne tilrettelagte 

tilbud som passer til deres nivå og 

forutsetninger. 

 Nordreisa kommune skal ha en sikker og 

trygg skolevei for barn og unge. 

 I Nordreisa kommune skal alle nye bygg 

og ny infrastruktur være universelt 

utformet. 

 Nordreisa kommune skal i løpet av 

planperioden lage retningslinjer for 

universell utforming.  
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Utdannings- og oppvekstpolitikk 

Nordreisa skal være et attraktivt og 

helhetlig utdannings- og oppvekst-

samfunn forankret i kunnskap om vår 

kultur, vår natur og vårt miljø. 

Nordreisa kommune skal styrke den 

helhetlige ledelsen i oppvekst-

sektoren. 

 

Barnehager 

 Nordreisa kommune har som mål at alle 

som ønsker barnehageplass skal få det når 

de trenger det. 

 Nordreisa kommunes barnehager skal 

være 2–4-avdelingsbarnehager som 

holder til i godkjente, permanente 

bygninger med effektiv drift tilpasset 

formålet.  

 Nordreisa kommunes barnehager skal 

være en læringsarena med høy kvalitet og 

starten på et helhetlig opplæringsløp. Det 

pedagogiske arbeidet etter rammeverket 

skal basere seg på lokale fortrinn som 

natur, kultur og miljø.  

 Nordreisa kommunes barnehager skal ha 

fokus på å tilrettelegge for en positiv livs-

førsel fra ung alder med fokus på fysisk 

aktivitet og kosthold. 

 Nordreisa kommune skal ha en åpen 

barnehage som et lavterskeltilbud og en 

tiltaksarena for familier som trenger støtte 

og stimulering. Den skal også være en 

arena for lek og samvær for foresatte og 

barn uten ordinær barnehageplass. 

Grunnskolen og SFO  

 Nordreisa kommune skal ha en grunnskole 

med et godt læringsmiljø som har fokus på 

faglige resultater og sosial kompetanse.  

 Nordreisa kommune skal jobbe for at alle 

de kommunale skolebyggene skal tilfreds-

stille gjeldende regelverk. 

 Nordreisa kommune skal ta inn lokale 

fortrinn som natur, kultur og miljø, samt 

økt fysisk aktivitet, i eksisterende 

læreplan. Planen skal preges av 

kommunens status som nasjonalpark-

kommune og av de tre stammers møte.  
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 Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig 

innsats for å redusere behovet for spesial-

undervisning. 

 Nordreisa kommunes grunnskole skal ha 

fokus på fysisk aktivitet og kosthold som 

forebygging mot fremtidige helseplager. 

 Nordreisa kommunes kulturskole skal 

samordnes som en del av oppvekst-

strukturen i Nordreisa.  

 Nordreisa kommune skal ha trygge og 

gode skoleveier. 

Voksenopplæringen 

 Nordreisa kommunes voksenopplæring 

skal tjene innbyggerne og næringslivet i 

forhold til norskopplæring/integrering av 

fremmedspråklige.  

 Nordreisa kommunes voksenopplæring 

skal bidra til kvalifisering av arbeidskraft 

som gjenspeiler behovet i samfunnet. 

Videregående opplæring 

 Nordreisa kommune skal være en viktig 

samarbeidspartner for å redusere frafallet 

i videregående skole.  

 Nordreisa kommune skal synliggjøre Nord-

Troms videregående skole som en viktig 

del av det sammenhengende utdannings-

løpet. 

 Nordreisa kommune skal tilby lærling-

plasser i aktuelle fagområder. 

Høyere utdanning 

 Nordreisa kommune skal gjennom aktiv 

eierskap innta en regionsenterfunksjon 

innen høyere utdanning ved å videre-

utvikle Nord-Troms studiesenter sammen 

med Nordreisa bibliotek som læringsbase. 

 Nordreisa kommune skal innta en aktiv 

samfunnsutviklerrolle i forpliktende 

samarbeid med FoU-miljøer i landsdelen. 

 Nordreisa kommune skal ha en aktiv 

holdning til rekruttering av folk med 

høyere utdanning gjennom å gi muligheter 

til unge med utdanning, f.eks. internship, 

etablererhjelp osv.  

Nordreisa bibliotek 

 Nordreisa kommune skal utvikle Nord-

reisa bibliotek til en viktig møteplass i 

kommunen. 

 Nordreisa kommune skal utvikle Nord-

reisa bibliotek til å bli et kunnskapssenter 

og en læringsarena for barnehager og 

grunnskoler i kommunen. 

 Nordreisa kommune skal videreutvikle 

studiebiblioteket og bibliotektjenestene 

til voksne som tar utdanning. 

 Nordreisa kommune skal tilby gode 

flerkulturelle bibliotektjenester, spesielt i 

forhold til samisk og finsk/kvensk. 
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Kultur 

I Nordreisa skal kulturarbeidet være 

preget av åpenhet og inkludering og 

være forankret i vår egen 

flerkulturelle historie og identitet. 

 Nordreisa kommune skal samarbeide med 

både frivillige og profesjonelle kultur-

aktører, det lokale næringsliv og eksterne 

aktører for å skape et best mulig kultur-

tilbud. 

 Nordreisa kommune skal legge til rette for 

et bredt, helårig kulturtilbud for alle deler 

av befolkningen. 

 Nordreisa kommune skal i Halti-bygget 

tilrettelegge for produksjoner og kultur-

opplevelser for regionens befolkning. 

 Nordreisa kommune skal ha en godt 

utbygd kulturskole der det er plass til de 

som ønsker det. 

 Nordreisa kommunes kulturskole skal 

være en meningsfylt og stimulerende 

fritidsaktivitet som skal tilrettelegge for og 

utvikle elevenes kunstneriske og skapende 

evner samt fremme forståelse, opplevelse 

og interesse for kunst og kultur. 

 Nordreisa kommunes kulturskole skal i 

samarbeid med det øvrige skoleverket 

legge til rette for møter mellom elever og 

profesjonelle kunstnere. 

 Nordreisa kommune skal ta vare på og 

gjøre kulturarven synlig – både den 

norske, kvenske og samiske. Det gjelder 

både materielle og immaterielle kultur-

minner. Fysiske spor, kulturminner knyttet 

til bruk av naturen, bygninger, anlegg, 

stedsnavn, navnetradisjoner og muntlig 

kunnskap er eksempler på denne kultur-

arven. 

 Nordreisa kommune skal – med bakgrunn 

i krigshistorien i Nord-Troms – bidra til 

bevaring av bygninger, anlegg og kultur-

minner fra før og under andre verdenskrig 

og fra gjenreisningen. 

 Nordreisa kommune skal bruke kultur-

arven som en ressurs for å fremme bolyst 

og attraktivitet i samarbeid med andre 

offentlige institusjoner, frivillige og private 

aktører. 
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Bosettings- og boligforhold 

Nordreisa skal ha boliger, boformer og 

bomiljø som bidrar til mangfold og 

god livskvalitet. Nordreisa kommune 

skal være en attraktiv kommune å bo 

i, og alle skal kunne etablere seg og ha 

egen bolig. 

 Nordreisa kommune skal arbeide for å 

utvikle attraktive og positive bomiljø ut 

fra et livsløpsperspektiv og åpne for 

mangfold i boligbyggingen. 

 Nordreisa kommune skal bidra til tilrette-

legging for private boliger som kan være 

med på å inkludere personer som har 

utfordringer på boligmarkedet, herunder 

individuell rådgivning og oppfølging for at 

hver enkelt skal kunne bo i og beholde 

egen bolig. 

 

 Nordreisa kommune skal legge til rette 

for bosetting i alle deler av kommunen. 

Det skal legges vekt på langsiktighet mht. 

det kommunale tjenestetilbudet. 

 Nordreisa kommune skal etablere 

omsorgsboliger og nødboliger sentralt og 

i nærhet til de private og offentlige 

tjenestene. 

 Nordreisa kommune skal i samarbeid med 

NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk. 
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Frivillighet 

Nordreisa vil at frivillige lag og 

foreninger skal være en viktig ressurs i 

samfunnsutviklingen, og kommunen 

ønsker å støtte opp om dette. 

 Nordreisa kommune skal være en aktiv 

samarbeidspartner for å støtte den unike 

ressursen som frivillige lag og foreninger 

representerer gjennom idealisme, 

engasjement, dugnadsånd og forutsigbart 

samarbeid. 

 Nordreisa kommune skal bidra med 

kompetanse og legge til rette for både 

anleggsutvikling og planlegging. 

 Nordreisa kommune skal støtte opp om 

idrettsarrangement, rusfrie arrangement 

for unge, festivaler og andre kulturtilbud. 

 I Nordreisa kommune skal alle ha lik rett 

til å dyrke sine interesser og sin identitet 

uavhengig av økonomi, alder og funksjons-

nivå.
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Bærekraftig samfunnsutvikling 

 

Sysselsetting- og næringspolitikk  

Nordreisa skal ha et næringsliv som er 

preget av nyskaping, bærekraft og 

vekst. I dette legger kommunen opp 

til å være en ja-kommune som i sin 

forvaltning av arealer gir forutsigbar-

het og gode rammevilkår for utvikling. 

Kommunen skal aktivt være en dør-

åpner opp mot investorer og øvrig 

virkemiddelapparat. 

Handel og service 

 Nordreisa kommune skal utvikle Storslett 

sentrum til en levende landsbykjerne med 

fokus på handel og aktiviteter som bygger 

opp om reiseliv og bolyst i henhold til 

stedsutviklingsplanen. 

 Nordreisa kommune skal styrke nettverk 

og samarbeid slik at det blir sterkere 

synergier for næring, offentlig og frivillig 

sektor når det skjer noe, som for eksempel 

festivaler, turneringer osv. 

 

 

Industri, anlegg og transport 

 Nordreisa kommune skal styrke 

eksisterende bedrifter med gode 

rammebetingelser og arealavklaringer slik 

at ønsket ekspandering kan skje. 

 Nordreisa kommune skal styrke 

samferdsel og infrastruktur for næringen 

med bedre infrastruktur i skjærings-

punktet hav, vei og fly. 

 Nordreisa kommune skal stimulere til økt 

regionalt samarbeid og nettverksbygging 

slik at lokale bedrifter kan ta del i 

nordområdesatsingen. 

 Nordreisa kommune skal legge til rette 

for verdiskaping av mineralressurser som 

ikke står i motsetning til naturmangfold 

og Nordreisa sin status som nasjonalpark-

kommune. 
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Petroleum- og maritim sektor 

 Nordreisa kommune skal samarbeide 

med den øvrige regionen for å avklare og 

satse på vår posisjon i forhold 

petroleumsutviklingen i nord. 

 Nordreisa kommune skal styrke 

regionens synlighet i nordområdene som 

en lokalisering i olje- og gassbransjen. 

 Nordreisa kommune skal sikre 

tilstrekkelig tilgjengelige arealer og 

infrastruktur for bransjens nåværende og 

fremtidige behov. 

 

Nasjonalparksatsingen 

 Nordreisa kommune skal styrke 

vertskapsfokuset for offentlig, privat og 

frivillig virksomhet med mål om å bli best 

i Norge. 

 Nordreisa kommune skal styrke 

lønnsomhet og verdiskaping gjennom 

kompetanseheving og involvering. 

 Nordreisa kommune skal gjennom 

skoleverket styrke barn og unges 

tilknytning gjennom aktiviteter og 

opplevelser i natur og kulturarv. 

 I Nordreisa kommune skal stedsutvikling i 

hele kommunen ha en kvalitet og design 

som skal være gjenkjennbar både i 

forhold til reguleringer og friluftsliv. 

 

Nyetablering og innovasjon 

 Nordreisa kommune skal øke kompe-

tansen til entreprenørskap i skolen. 

 Nordreisa kommune skal som region-

senter bidra til at trippel helix-

samarbeidet (offentlig, næring og 

forskning) skal være unikt og gi lønnsom-

het til regionen gjennom sterkere 

samarbeid med Nord-Troms studiesenter 

og Halti næringshage.  

 

 

 

Jordbruk 

 Nordreisa kommune skal aktivt bidra til 

rekrutteringen i næringen, herunder 

legge til rette for eierskifter og 

generasjonsskifte. 

 Nordreisa kommune skal bidra til å 

utvikle eksisterende produksjonsmiljø og 

til å koble næring, rådgivning og forskning 

i et suksessfullt nettverk.  

 Nordreisa kommune skal bidra til at 

jordvernet har en fremtredende posisjon 

i samfunnsutviklingen gjennom en 

restriktiv holdning til omdisponering av 
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dyrkbar mark. Drivverdige jordarealer i 

Nordreisa skal fortrinnsvis forbeholdes 

jordbruksproduksjon, og ikke 

omdisponeres til formål som forringer 

eller ødelegger denne ressursen. 

 Nordreisa kommune skal jobbe for å få 

ned andelen leiejord og dermed styrke 

bruk som er i produksjon.  

 Nordreisa kommune skal jobbe aktivt for 

å sikre beitenæringen.  

 Nordreisa kommune skal ha noe fokus på 

økologisk produksjon i landbruket og 

bidra til vekst i økologisk produksjon, der 

økologisk dyrkede arealer, forbruk og en 

omsetning av økologisk og lokal mat har 

en andel på 15 % innen 2023.  

 Nordreisa kommune skal legge til rette 

for utvikling av tilleggsnæringer basert på 

landbrukets premisser. 

 Nordreisa kommune skal bidra til å skape 

et matmangfold i næringen basert på 

naturgitte forutsetninger og støtte opp 

under lokal mat og matfestival.  

 Nordreisa kommune skal satse på «Inn på 

tunet»-tjenester.  

 Nordreisa kommune skal jobbe aktivt 

med å få endret rovviltforvaltningen med 

sikte på å oppfylle Stortingets krav til 

maksimumsbestander. 

 

Skogbruk 

 Nordreisa kommune skal ha en langsiktig 

og restriktiv arealpolitikk som sikrer de 

mest verdifulle skogarealene mot 

omdisponering og oppdeling. 

 Nordreisa kommune skal jobbe for å 

forbedre skogsvegnettet og dermed legge 

til rette for økt uttak av skogvirke. 

 Nordreisa kommune skal videreføre 

satsingen på bioenergi og være en aktiv 

kunde gjennom å bruke posisjonen vi har 

som stor eier av bygningsmasse. 
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Fiskeri og havbruk 

 Nordreisa kommune skal gjennom sitt 

næringsutviklingsarbeid bidra til å opprett-

holde rekrutteringen til fiskerinæringen, 

herunder legge til rette for fartøykjøp, 

bygging av flytende fortøyningsanlegg m.v.  

 Nordreisa kommune skal ha et bærekraftig 

perspektiv i arbeidet med planlegging av 

eksisterende og fremtidige produksjons-

miljø i sjø. 

 

 

 

Reindrift 

 Nordreisa kommune skal styrke sitt ansvar 

som vertskommune både historisk, 

kulturelt, næringsmessig og som tjeneste-

yter overfor reindriftsfamiliene som bor i 

kommunen store deler av året. 
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Naturressurs-, miljø- og 

energipolitikk 

Nordreisa skal ha en naturressurs- og 

miljøpolitikk som er bærekraftig og 

sikrer natur og miljø for fremtidige 

generasjoner. 

 Nordreisa kommune skal jobbe for at 

kommunens innbyggere, ansatte, barn og 

næringsliv skal få større forståelse for 

hvilken betydning lokalt klimaarbeid har 

på den globale utviklingen. 

 Nordreisa kommune skal i henhold til 

klima- og energiplan jobbe for reduserte 

klimagassutslipp og økt bruk av fornybar 

energi. 

 Nordreisa kommune skal gjennom sin 

planlegging ta hensyn til naturmangfoldet 

i kommunen ved å balansere behovene 

for bruk og vern av arealer, naturressurser 

og biologisk mangfold på land, i sjø og 

vassdrag. 

 Nordreisa kommune skal jobbe for å rydde 

opp i forsøpling i kommunen. 
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Samferdsel 

Nordreisa skal ha en helhetlig 

samferdselspolitikk som legger til 

rette for økt samhandling mellom 

distrikt og sentrum. 

 Nordreisa kommune skal være et 

kommunikasjonsknutepunkt for 

samferdsel i Nord-Troms med høyt nivå på 

tjenester og service som etterspørres av 

trafikkoperatørene og befolkningen.  

 Nordreisa kommune skal jobbe for å 

oppnå økt regularitet og fremkommelig-

het for samferdselen gjennom innspill og 

regional samhandling rettet mot Nasjonal 

transportplan (NTP), gjennom regional 

transportplan og gjennom helhetlig 

planlegging i kommunens arealplan. 

 

 Nordreisa kommune skal prioritere frem-

tidig utviklingsbehov for flyplassen i areal-

saker tilknyttet flyplassens nærområder. 

 Nordreisa kommune skal ferdigstille 

bredbåndsutbyggingen slik at alle steder i 

kommunen kan styrke sin befolkning og 

sitt næringsliv. 

 Nordreisa kommune skal gjennomføre et 

forprosjekt hvor man ser på behov og 

muligheter rundt en dypvannskai i 

kommunen.  
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Nord-Troms region 

Nordreisa skal være et utviklingsorientert 

regionsenter basert på godt naboskap og 

samarbeid. 

 Nordreisa kommune skal styrke region-

senterfunksjonen gjennom å satse på 

attraktive arbeidsplasser, et rikt kulturliv 

og gode levekår. 

 Nordreisa kommune skal fortsatt ha et 

godt og omfangsrikt interkommunalt 

samarbeid.
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Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Nordreisa skal ha en risiko- og 

sikkerhetspolitikk som gir oversikt 

over risiko og farer og tiltak som 

forebygger uønskede hendelser. 

 Nordreisa kommune skal gjennom risiko- 

og sikkerhetsvurderinger på alle plannivå 

opprettholde tilfredsstillende sikkerhet og 

beredskap.  

 Nordreisa kommune skal ha økt fokus på 

helse, miljø og sikkerhet for ansatte i egen 

organisasjon og for arbeidslivet generelt. 
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Organisasjon – mennesker og ressurser 

 

Nordreisa skal ha en tjenesteutvikling 

og personalpolitikk som bidrar til godt 

arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og 

rekruttering av riktige fagfolk og 

kompetanse. 

 Nordreisa kommune skal organiseres og 

drives ut fra helhetstenkning og løsninger 

som gir plusseffekter for kommunen som 

helhet. 

 Nordreisa kommune skal ha en effektiv, 

utviklingsorientert og tilpasningsdyktig 

organisasjon. 

 Nordreisa kommune skal se på de ansatte 

som sin viktigste ressurs for å nå 

kommunens målsettinger. Nordreisa 

kommune vil derfor gjennom aktive 

personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare 

på og utvikle denne på en god måte.  

 Nordreisa kommune skal ha et omdømme 

som gjør oss attraktiv og bidrar til arbeidet 

med rekruttering til kommunens samlede 

organisasjon. 

 Nordreisa kommune skal heve kompe-

tansen i hele kommuneorganisasjonen 

gjennom målrettet etter- og videre-

utdanning. 

 Nordreisa kommune skal arbeide for at 

alle som har ufrivillige deltidsstillinger skal 

få mulighet for full stilling. 
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Kommunalt eierskap 

Nordreisa skal ha en eierskapspolitikk 

som legger til rette for eierskaps-

forhold som er tilpasset og til nytte for 

samfunnet og for kommunens drift og 

utvikling.  

 Nordreisa kommune skal gjennom sin 

eierskapspolitikk få gjennomført politiske 

mål og tiltak som er valgt i kommuneplan 

og sektorplanene. Utøvelse av eierskapet 

skal være en supplerende del til 

kommunens normale tjenesteyting. 

 Nordreisa kommunes samfunnsoppgaver 

skal løses og utføres gjennom en sam-

handling mellom kommunens egen 

organisasjon og en struktur av selskaper 

som utfører hele eller deler av disse 

oppgavene. Kommunen skal ha en egen 

eierskapspolitikk. 

 Nordreisa kommune skal gjennomføre sin 

eierskapspolitikk basert på aktivt eierskap 

og årlige eierskapsmeldinger. 

 Nordreisa kommune skal påse at alle 

tjeneste-/vareleverandører til kommunen 

oppfyller kravene til helse, miljø og 

sikkerhet. 
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Kommunale bygg og anlegg 

Nordreisa skal ha en forvaltnings-, 

drifts- og vedlikeholdspolitikk som 

ivaretar kommunens verdier tilpasset 

kommunens organisasjon og 

tjenestenivå. 

 Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- 

og vedlikeholdskostnader for kommunale 

bygg og infrastruktur skal være så lave 

som mulig, men uten at dette går på 

bekostning av et godt, preventivt 

vedlikehold. 

 Nordreisa kommune skal forvalte 

kommunens eiendommer til beste for 

fellesskapet.

 


