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1. INNLEDNING 

1.1 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven av 2008. Av plan- og bygningsloven 

(pbl) fremgår det at planleggingen bør være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig (§ 

3-1). Et viktig formål med planstrategi er å styrke den politiske styringen over hvilke planoppgaver som 

skal prioriteres i kommunestyreperioden. Planstrategien skal også gi bedre og mer systematisk vurdering 

av hvilke behov kommunen har for planer for å møte utfordringer, eget behov, planlegging i 

nabokommuner og på regionalt nivå. Planstrategien skal vedtas senest ett år etter konstituering av 

kommunestyret (pbl § 10). 

 

Den kommunale planstrategien er ikke en kommunal plan. Følgelig skal strategien ikke ta stilling til mål 

og strategier, men drøfte utviklingstrekk og behov i kommunen som grunnlag for å vurdere planbehov. 

Planstrategien er retningsgivende og det kan ikke fremmes innsigelse mot denne. 

 

Utarbeidelse av planstrategi gir også en arena for interkommunal og regional samhandling mht. å løse 

planoppgaver. Kommunen har en samrådningsplikt med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige 

organer. Dette skal også bidra til å avklare behov for å avklare planbehov utover kommunegrensene (§ 10). 

 

 

1.1.2 Kommunal planstrategi og kommuneplanlegging 

Gjennom vedtaket av planstrategi skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis 

skal revideres. I tillegg skal det også tas stilling til behov for andre planer i kommunen.  Dette vises i 

følgende figur: 

 

 
 
Denne løsningen innebærer at dersom kommuneplanen skal helt eller delvis revideres, så må det etter 

vedtak av planstrategi utarbeides og vedtas et planprogram for kommuneplanarbeidet. Slik endring kan 

være ny boligpolitikk, næringspolitikk eller nye innsatsområder. Planprogrammet danner rammen for 

revisjonsarbeidet videre.  

 

Planstrategien kan også slås sammen med og være en del av oppstarten med kommuneplanen. Planprogram 

for kommuneplanen (§ 11-13) og planstrategi slås da sammen. Arbeidet med planstrategien vil da være en 

del av selve revisjonen av kommuneplanen.  
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2. BESKRIVELSE OG SENTRALE UTVIKLINGSTREKK 
 

2.1 GENERELL BESKRIVELSE 
Naturressursene har dannet grunnlaget for bosettingen og sysselsettingen i kommunen. Den spredte 

bosettingen i kommunen gjenspeiler mangfoldet i nyttiggjøringen av naturressursene. Tradisjoner og kultur 

knyttet til reindrift, fjordfiske, jordbruk og laksefiske i elva kombinert med høsting av fisk, vilt og bær har 

tidligere vært avgjørende for valg av bosted i kommunen. Industri, transport, varehandel og privat og 

offentlig tjenesteyting har fått økende betydning for sysselsettingen. Dette har igjen skapt grunnlag for 

tettstedutvikling. Størstedelen av befolkningen er i dag sysselsatt i tjenesteytende næringer.  

 

Historiske funn og kildeskrifter vitner om eldgammel bosetting i Tana, både ute ved fjorden og opp 

gjennom Tanadalen. I følge folketellingen fra ca. 1887 var det i Tana sokn 349 finnlendere, 856 samer og 

622 nordmenn. I 1913 ble Tana delt i tre kommuner: Tana, Gamvik og Berlevåg som også utgjorde hver 

sitt sokn i Tana prestegjeld. I 1964 ble det i Tana og Polmak kommune oppnådd enighet om å slå sammen 

disse to kommuner til Tana kommune og etablere et nytt kommunesenter ved Tana bru. 

 

Tana bru er et sentralt plassert og viktig trafikknutepunkt i Øst-Finnmark med sentrale veiforbindelser til 

omkringliggende kommuner. Men trafikken ut av kommunen er om vinteren hemmet av værforhold på 

fjellovergangen mot Båtsfjord og Berlevåg og dårlige vinterveier over Ifjordfjellet. Kommunens hovedkai 

er i Smalfjord. Det er også kaianlegg i Leirpollen (kvartsittbruddet), i Sjursjok og i Torhop. Nærmeste 

flyplass er i Vadsø, ca. 70 km fra kommunesenteret.  

 

 

2.2 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK  
Befolkningstallet har gått ned med om lag 100 personer siden 2006. Dette er en nedgang på tre prosent. 

Inn- og utflyttingstallene har ikke vært spesielt høye sammenlignet med tidligere år, men viser jevnt over 

høyere utflytting enn innflytting. Utflyttingen var lav i 2008 og 2011. I 2011 var innflyttingen større enn 

utflyttingen, men et fødselskunderskudd bidro til en befolkningsreduksjon i 2011. Antall fødte er lave de 

siste syv årene i forhold til tidligere år. Fødselstallene er synkende. 

 

Det er forskjeller i befolkningsutviklingene i de ulike grunnkretsene i kommunen. Befolkningsutviklingen 

viser en sentrum-periferi mønster, der de mest perifere grunnkretsene har størst befolkningsnedgang. Men 

også enkelte grunnkretser nært kommunesenteret har hatt befolkningsnedgang. Grunnkretser som har hatt 

positiv befolkningsutvikling siden 2006 er Boftsa/Rustefjelbma, Østre-Seida, Skiippagurra, Tana bru og 

Båteng/Laksjok. Befolkningen er de siste fire årene blitt mer sentralisert og konsentrert i området Tana bru, 

Østre-Seida og Skiippagurra som har økt sin befolkningsandel fra 41 % til 43 % siste fire år. 

 
 
Kommunedel/år 1960 1970 1980 1990 2000 2006 2010 

Øvre del – gamle Polmak kommune 1067 1021 1070 1047 959 957 920 

Kommunesenteret Tana bru 2 121 513 499 604 605 616 

Nedre del – gamle Tana kommune 2212 1893 1735 1647 1511 1444 1376 

         

Sentrumsområdet[1] 479 571 992 1112 1256 1223 1241 

Øvrige kretser 2803 2490 2352 2124 1818 1783 1671 

Sum innbyggere 3282 3061 3344 3236 3074 3006 2912 

 

       Befolkningsandel i sentrumsområdet 
[1]

 15 % 19 % 30 % 34 % 41 % 41 % 43 % 

[1]  Grunnkretsene Tana bru, Skiippagurra og Østre-Seida 
      

Tabell 1: Befolkningsutvikling etter geografiske områder i kommunen 1960-2010 (Kilde: SSB) 
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2.2.1 Befolkningsutvikling og -struktur 
Det er gjennomgående flere innbyggere i yrkesaktive alder og med barn som flytter ut enn det som flytter 

inn. Det medfører endringer i befolkningens alderssammensetning. 
 

  1960 1970 1980 1990 2000 2006 2010 
 

2012 
Endring i % 

2006-2012 

0-6 år (0-5 år) 417 420 333       227        222        199           161  171      -14  

6-15 år (7-15 år) 615 467 611       415        399        399           373  358        -10  

16-19 år 240 254 224       273        160        157           161  159         +1  

0-19 år 1 272 1 141 1 168 915 781 755 695 688        -9  

20-44 år 
   

    1 164      1 048        974           872  862      -11  

45-66 år             724        848        853           886  878         3  

20-66 år 1 690 1 635 1 832     1 888      1 896      1 827        1 758  1740        -5  

67-79 år 209 223 268       300        275        307           340  351       14  

80 år og over 62 67 76         92        122        117           119  117         0  

Over 67 år 271 290 344 392 397 424 459 468         10  

SUM   3 233    3 066    3 344      3 195      3 074      3 006        2 912  2 896        -4  

Tabell 2: Antall personer i ulike aldersgrupper 1960-2012 (Kilde: SSB) 

 

Tabell 2 viser at mens befolkningstallet har gått ned med fire prosent siste seks år, så er det blitt tre prosent 

flere i aldersgruppen 45-66 år og 10 prosent flere over 67 år. Det er blitt 14 prosent færre barn i 

aldersgruppen 0-6 år (førskolealder), ni prosent færre under 19 år og 11 % færre i aldersgruppen 20-44 år. 

 

Figur 1 viser befolkningsstrukturen i 2002 

og 2012. I 2002 var det mange innbyggere 

i aldersgruppen 10-19 år. Antall kvinner 

pr. menn i aldersgruppen 30-39 år var lav. 

Kjønnssammensetningen har jevnet seg ut 

fram til 2012. Det er i dag betydelig flere 

menn i aldersgruppen 30-34 år og i 

aldersgruppene 45-49 år og 55-64 år.  

 

Kjønnskjevheten i aldersgruppen 55-64 

kan få betydning for fremtidig etterspørsel 

etter tjenester for disse gruppene. Lavt 

antall unge i aldersgruppen 25-34 år 

medfører lavt antall fødsler i forhold til 

tidligere samt at utsiktene til økning i 

fødselstallene ikke er realistisk. 

 

Barn og unge som var i aldersgruppen 10-

19 år i 2002 er i dag i aldersgruppen 20-29 

år. Figuren viser at svært få av denne 

aldersgruppen er vendt tilbake til Tana i 

perioden.  

 

Befolkningsstrukturen er et resultat av at 

det har vært ungdom og barnefamilier som 

har vært de mest mobile. Det har vært en 

betydelig reduksjon i aldersgruppen 25-34 

år, dvs. blant unge som er i en 

etableringsfase. Kommunen ser ut til å 

være lite attraktiv som bosted for denne 

gruppen. Mange av de som var i 

aldersgruppen 10-25 år i 2002 er i dag ute 

av kommunen. Utdanning er en viktig 

årsak til det. 

 
Figur 1: Antall innbyggere etter kjønn og alder 2002 og 2012 (kilde: SSB) 
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Den yngre delen av befolkningen er gjerne mer geografisk orientert enn godt voksne og sammenligner i 

større grad Tana med andre plasser når det gjelder bosted. En synkende andel ungdom er et tegn på at 

ungefinner det bedre å bo andre plasser enn i Tana.  

 

 
Figur 2: Antall personer i aldersgruppen 0-5 år og 25-34 år på primæraksen og sum innbyggere på sekundærakse 

2002-2012. Kilde: SSB 

 

Figur 2 viser sammenfallet i befolkningsreduksjonen i perioden 2002-2012 i forhold til aldersgruppe. 

Antall fødsler er redusert (ca -20 %). Antall 1-5 åringer er redusert med ca 50 (-25 %) i perioden og antall 

25-34 åringer er redusert med mer enn 200 personer i perioden (-40 %). Denne figuren tyder på at 

kommunen har mistet mange småbarnsfamilier siste 10 år. Det innebærer både tap for tilgang på 

arbeidskraft samt redusert behov for barnehageplasser og reduksjon i antall elever som begynner på skolen.  

 

 
Figur 3: Antall personer i aldersgruppen 6-24 år og 35-49 år 2002-2012. Kilde: SSB 

 

Figur 3viser at antall innbyggere i aldersgruppen 6-24 år og 35-49 år er forholdsvis stabil i perioden 2002 

til 2012. Det viser en viss stabilitet når det gjelder familier med barn i skolepliktig alder. Det høye antall 

personer i aldersgruppen 35-39 år rundt år 2007-2009 er barna av etterkrigsgenerasjonen.  
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Figur 4: Antall personer i aldersgruppen 20 år og over 1986-2012. Kilde: SSB 

 

Denne figuren illustrer en stor økning i antall personer i aldersgruppen 60-79 år. Særlig markert er 

økningen det siste tiåret. Økningen er på mer enn 150 personer siden 2002 (+30 %). I aldersgruppen 20-49 

år så er det en reduksjon i antall personer. Reduksjonen er på ca 200 personer (-30 %) siden 1994. Siden 

1994 er reduksjonen jevn.  

 

Innvandring 

Tall fra 2011 viser at andelen førstegenerasjonsinnvandrere utgjør om lag syv prosent av befolkningen. Det 

er som gjennomsnittet for fylket og noe lavere enn landsgjennomsnittet. Innvandrerne representerer i alt 30 

nasjonaliteter og kommer i hovedsak fra Finland, Russland og andre nordiske land (82 %). Antall første og 

andre generasjonsinnvandrere (barn av innvandrerforelder) utgjør 517 personer. Det er nesten 18 % av 

befolkningen i Tana. Av første og andre generasjonsinnvandrere er 309 fra Finland (60 %), 56 fra Russland 

(11 %) og 59 fra Sverige og Danmark (11 %). Innvandringen til Tana bidrar til å dempe nedgangen i 

befolkningsutviklingen og bidrar positivt til arbeidsstyrken, jfr. Figur 5. 

 

 
Figur 5: Nettoinnvandring og netto innenlands flytting 1999-20011 Tana, begge kjønn. Kilde SSBs kvartalsvise 

statistikk. 
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2.2.2 Befolkningsfremskrivninger 

Alle modellene til Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsprognoser viser en forventet nedgang i 

befolkningen fram mot 2040. Lav nasjonal vekst, lav innvandring, ingen nettoinnvandring og sterk aldring 

vil gi sterkest reduksjon med fra 13 til 21 prosent i perioden. Høy nasjonal vekst, høy nettoinnvandring, 

svak aldring og ingen flytting vil gi lavest befolkningsreduksjon (se tabell 3). Alle modellene utenom 

”Ingen flytting” vil gi synkende kvinneandel i aldersgruppen 20-39 år fra dagens 48 % til 46 %.  
 

TANA befolkningsprognoser 2012 2015 2020 2030 2040 2012 - 2030 i % 

Middels nasjonal vekst MMMM     2 896        2 847        2 787        2 626        2 445                     -9  

Lav nasjonal vekst LLML     2 896        2 830        2 702        2 433        2 153                   -16  

Høy nasjonal vekst HHMH     2 896        2 879        2 864        2 863        2 879  -1 

Lav innvandring MMML     2 896        2 834        2 726        2 509        2 268  -13 

Høy nettoinnvandring MMMH     2 896        2 874        2 841        2 802        2 781                     -3  

Sterk aldring LHML     2 896        2 835        2 723        2 516        2 284  -13 

Svak aldring HLMH     2 896        2 876        2 843        2 782        2 751  -4 

Ingen nettoinnvandring MMM0     2 896        2 759        2 578        2 288        2 048  -21 

Ingen flytting MM00     2 896        2 881        2 859        2 844        2 770  -2 

 

Tabell 3. Ulike befolkningsprognoser 2015-2040. Kilde: http://www.ssb.no/emner/02/03/folkfram/ 

 

 

 

Befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst (MMMM) 

 

 
Figur 6: Befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst 2012-2040 (Kilde: SSB) 

 

SSBs befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst viser en fortsatt utvikling med reduksjon i 

befolkningstallet. Antall barn under fem år forventes å gå noe ned de neste åtte årene med ca 15 personer (-

10 %). Modellen tilsier større reduksjon blant barn og unge i aldersgruppen 6-19 år med nesten 100 

personer (-15 %). Reduksjonen fordeler seg nokså likt på grunnskole og ungdomsskole nivå.  

 

Basert på en modell om middels nasjonal vekst vil det i 2020 være ca. 120 flere eldre over 67 år enn i dag. 

Prognosen tegner også en reduksjon på ca. 130 personer i aldersgruppen 20-66 år, dvs. i normalt 

arbeidsadler. Antallet i aldersgruppen 20-44 forventes å synke kraftig mot år 2040 med nærmere 250 

personer (-30 %).   
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2.2.3 Bostedspreferanser 
Flyttemotiver er sammensatte og motivene er gjerne ulike fra person til person. Arbeid trekkes ofte frem 

som den viktigste faktor for flytting. Men stedskvaliteter er blitt stadig viktigere for valg av bosted. Det har 

gitt grobunn for offentlig satsing på bolyst og stedsutvikling.  

 

Undersøkelser viser at reiseavstand til sentra har betydning for befolkningsutviklingen. For små sentra med 

mellom 1 000 og 10 000 innbyggere er befolkningsutviklingen positiv i grunnkretser innenfor en 

reiseavstand på ca. 10 minutter fra senteret. Dette ser også ut til å passe for utviklingen i Tana der 

grunnkretsene Tana bru, Skiippagurra og Østre-Seida har økt sin andel av befolkningen i kommunen.  

 

En undersøkelse Norsk Monitor har utført indikerer at det er betydelig færre som vil bo i bygd eller 

spredtbygd strøk enn som er oppvokst i slike strøk. Omtrent 40 % av de spurte var oppvokst i 

bygd/spredtbygd strøk, men bare ca 40 % av disse foretrekker å bo i et slikt strøk. Det er flere som ønsker å 

bo på et tettsted i en landkommune enn det er personer som er vokst opp på et slikt sted. Disse 

preferansene tilsier en ytterligere sentralisert bosetting omkring kommunesenteret.  

 

I følge avisa Nationen kunne nesten halvparten av den norske bybefolkningen tenkt seg å flytte til distrikts-

Norge og mer enn 400 000 nordmenn kunne tenkt seg et småbruk. Det er livstilskvaliteter som frihet, plass, 

nærhet til dyr og natur, gode oppvekstvilkår med mer som det traktes etter. En hindring er at det er få 

småbruk til salgs i forhold til interessen nasjonalt og mange vil av ulike grunner ikke vil selge når de legger 

ned gårdsdrift. Ønskene presentert i avisa Nationen representerer et tilflyttingspotensial. 

 

I følge forskning vil ikke tilbakeflytting av tidligere utflyttede være nok til å demme opp for 

befolkningsnedgang. Fokus må vris på ”tilflytting”. Det er den potensielle tilflytteren som må nås. I følge 

Lønning (2008)
1
 handler det om ”samfunnsutvikling, tilrettelegging, dialog med dei interesserte og om å 

gjera eigne komparative fortrinn og særtrekk kjende og tilgjengelige”. Lønning og Teigen (2009)
2
 mener at 

å arbeide for tilflytting innebærer at en tar på alvor bolyst og menneskets frihet til å bosette seg der en vil. I 

tillegg markedsføre eget sted der en får fram fortrinnene ved å bo her og legge best mulig til rette for de 

som kommer. 

 

 

Utfordringer 

Et sentralt utviklingstrekk er reduksjon i antall barn i førskolealder og i aldersgruppen 25-34 år. 

Kommunen virker å være lite attraktiv for denne befolkningsgruppen. Det er en sentral utfordring å få 

denne befolkningsgruppen til å bli værende i kommunen og aller helst få flere til å etablere seg og stifte 

familie i kommunen. Det er behov for mer kunnskap i forhold til flyttemotiver for denne gruppen og tiltak 

som kan rettes mot denne gruppen.  

 

Prognosen tilsier økt kamp om arbeidskraften i aldersgruppen 20-66 år, samt at behovet for tjenester for 

befolkningen over 67 år vil øke betydelig de 8-20 år. Samtidig vil behovet for grunnskoleplasser gå ned. 

Offentlig sektor vil ventelig etterspørre mer arbeidskraft til tjenesteyting for innbyggere over 

pensjonsalder, mens tilgang på arbeidskraften går ned. Utviklingen får også konsekvenser for privat 

næringsliv som også etterspør arbeidskraft.  

 

Med synkende antall i førskolealder og i grunnskolen, medfører det  at stadig større del av barnehage og 

skolebudsjettet går til å drifte bygninger i forhold til å gi et pedagogisk tilbud. En sentral utfordring for 

kommunen blir å foreta strukturendringer knyttet til tjenestetilbud rettet mot redusert behov i førskolealder 

og grunnskole og mot økt behov innen eldreomsorgen. Det får konsekvenser i forhold til økt gap mellom 

behov og bygninger og i forhold til type arbeidskraft som det vil være størst behov for. Utviklingen kan gi 

betydelige større rekrutteringsutfordringer mht. arbeidskraft de neste åtte årene.  

 

                                                           
1
 Lønning, Dag Jørung 2008: Fra permanens til endring. Ein alternativ bygdeutviklingsmodell med utgangspunkt i 

Heraklit sine 2500 år gamle tanker. I Almås, Hauge, Villa og Ryde (Red.): Den nye bygda. Trondheim: Tapir 

akademisk forlag. 
2
 Lønning, Dag Jørung og Håvard Teigen 2009: Tilflytting til småstader og distrikt. Kva tiltak verkar? Ein 

kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009. Rapport på oppdrag av 

Kompetansesenteret for Distriktsutvikling. 
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En trend med mer sentralisert befolkning vil også ventelig medføre press på arealene i sentrumsområdet og 

lavere press og etterspørsel etter tomter i distriktene. Med samme utvikling vil mange bygder fortsatt 

kjempe om å opprettholde det som finnes av tjenstetilbud der.  

 

Med målsetting om å stimulere til fysisk aktivitet i kommunesentret, er det en utfordring å tilrettelegge for 

gangavstand til tjenestetilbud på kommunesenteret. 

 

 

Muligheter 

Prognosealternativene til SSB tilsier at modellene med høy nasjonal vekst, svak aldring, ingen flytting og 

høy innvandring vil være positivt for befolkningsutviklingen
3
. En gjennomgående positiv faktor i disse 

alternativene er høy innvandring og middels til høy fruktbarhet. Innvandrerkvinnene får flere barn enn de 

norske. Innvandring bidrar til å øke fruktbarheten i befolkningen i Norge. 

 

Kommunen kan legge til rette for mer innvandring og økt bolyst med siktemål å redusere utflytting fra 

kommunen. Tilgang på boliger og arbeid er en nøkkelfaktor i en slik satsing. Et tjenestetilbud og bo-

/nærmiljø som får flere til å bli i kommunen utpeker seg også som viktige satsingsområder. En annen 

mulighet er å få mer kunnskap om flyttemotiver lokalt og forsøke å forbedre tjenestetilbudet for grupper 

som i stor grad flytter ut eller innflyttere som blir videreflyttere. I tillegg vil det være viktig med både 

profilering, markedsføring og/eller omdømmebygging i forhold til å tiltrekke seg mer arbeidskraft og nye 

innbyggere. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel sier også at ”vi trenger et sterkt kommunesenter, samtidig må man satse på 

bygdene slik at de får utvikle seg”. Strategisk næringsplan hadde et eget innsatsområde om utvikling av 

kommunesenteret. Dette er ikke videreført i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens 

samfunnsdel er det et eget satsingsområde for å ”styrke bygdene”, mens det ikke er noen definerte 

satsingsområder knyttet til utvikling av et sterkt kommunesenter. Kommunesenteret huser omtrent all 

næringsaktivitet utenom bergverk og primærnæringer, primærnæringsrelaterte bransjer, aktivitetsbaserte 

reiselivsprodukter og husflidvirksomhet. Tana bru har på en del måter ikke fått sin identitet som 

kommunesenter blant Tanas befolkning og politikere. I enkelte sammenhenger omtales Tana bru som 

”bygd” og ikke som kommunesenter, mens det i andre sammenhenger ytres ønsker om at senterfunksjoner 

blir plassert ute i bygder i stedet for i kommunesenteret.  

 

 

Planbehov og tiltaksbehov 

Kommuneplanens samfunnsdel er den planen som ”best” omhandler befolkningsutviklingen. Men i planen 

savnes det: 

 Mer konkrete mål, strategier og tiltak i forhold til rekruttering av arbeidskraft. 

 En boligplan som ikke bare tar for seg ”vanskeligstilte” på boligmarkedet, men også fokuserer på 

tilflytting og innvandring.  

 Økt kunnskap om lokale flyttemotiver og tiltak for å beholde/rekruttere unge barnefamilier. 

 Eget satsingsområde for ”stedsutvikling og bolyst”.  

 Satsingsområde for å styrke Tana bru som kommunesenter. 

 

Av planleggingskapasitetsmessige grunner kan de siste to punktene legges på vent i forhold til nytt 

planbehov. Det kan også være formålstjenlig å ta disse to punktene opp og se på ulike scenarioer knyttet til 

fortsatt sentralisert befolkningsutvikling og nedgang i barne- og ungdomstallet i Tana. Dette kan 

gjennomføres i slutten av perioden og som innledning til kommunevalget i 2015. 

 

 

  

                                                           
3
 ”Ingen flytting” er et høyst urealistisk alternativ, men illustrerer meget godt flyttingen/innvandringens betydning for 

befolkningsutviklingen. 
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2.2.3 Utdanning og kompetanse 

 

 Grunnskolenivå Videregående nivå Universitet og høgskole 

   Totalt Menn Kvinner  Totalt Menn Kvinner  Totalt Menn Kvinner 

Hele landet 31 15 16 46 24 22 30 14 16 

Finnmark 41 22 19 41 23 18 24 10 15 

Deatnu/Tana 43 25 18 38 21 17 19 7 13 

Tabell 3: Høyeste utdanningsnivå (over førskolenivå) for befolkningen 16 år og over (prosent). Landet, fylket og 

kommuner 2010. Kilde: SSB 

 

Tabellen viser at befolkningen i Tana kommune har lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet for fylket og 

for landet. 43 % av befolkningen har grunnskole som høyeste utdanning, 38 % videregående skole og 19 % 

universitet og høgskole som høyeste utdanning. Kvinnene har høyere utdanning enn menn og forskjellen er 

størst på universitets og høgskolenivået. Syv prosent av mennene står registrert med universitet og 

høgskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå. Det er betydelig lavere enn for fylket og landet.  

 

 
Figur 6: Utdanningsnivå etter andel høyeste utdanning og etter kjønn 2000-2010. Kilde: SSB 

 

Figuren viser at det er kvinner som har tatt utdanning og bidrar mest til å heve utdanningsnivået i 

befolkningen i perioden 2000 til 2010. Utdanningsnivået har også økt blant menn men i liten grad siste 10 

år. Utviklingen i utdanning fordelt på kjønn følger mønsteret for fylket, der det er kvinnene som i økt grad 

tar universitets- og høyskoleutdanning og bidrar mest til å øke det formelle utdanningsnivået i 

befolkningen. Kjønnsforskjeller i utdanning kan relateres til et svært kjønnsdelt arbeidsmarked i Tana. 

Omtrent 2/3 kvinner arbeider i offentlig sektor, mens 2/3 av mennene arbeider i privat sektor. Privat 

næringsliv etterspør i mindre grad universitets- og høyskoleutdanning enn offentlig sektor. 

 

Barnehage 
 

Barnehagedekningen 1-5 år 3-5 år 1-2 år 

Tana november 2011 90 % 94 % 84 % 

Tana oktober 2010 90 % 100 % 77 % 

Tana oktober 2009 80 % 92 % 60 % 

Hele landet 90 % 97 % 79 % 

 

Nesten alle barn over 1 år har i dag barnehageplass. I dag er de fleste barnehagene helt fullt opp av barn, 

men på grunn av svært lave fødselstall de siste årene forventes det overkapasitet på barnehagesektoren i 
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årene framover.  Vi ser imidlertid at barn i dag ofte søkes inn i barnehagen fra de er 9 måneder gamle. 

Dette skaper utfordringer i forhold til bemanning. 

 

Grunnskole 

Elevtallet i grunnskolen i Tana reduseres. Denne trenden forventes å fortsette framover.  
 

Elevtallsutvikling 2008/09 2010/11 2011/12 2012/13 

Austertana 48 34 25 28 

Boftsa  59 51 46 45 

Seida 136 140 142 136 

Sameskolen 69 76 81 84 

Sirma 19 13 13 10 

SUM 331 308 307 303 

 

Nedgangen i elevtallet er en av grunnene til at det i økonomiplanen fra høsten 2014 er forutsatt en samling 

av ungdomstrinnet på Seida skole og ved Deanu sámeskuvla 

 

Videregående skole og høyere utdanning 

Tana videregående skole har tre-årig tilbud om videregående opplæring knyttet til studieretning for 

naturbruk. Studiet gir også muligheter for å ta generell studiekompetanse for senere studier ved universitet 

og høgskole. Det er også et grunnkurstilbud ved Tana bru knyttet til ”Lokal Opplæring i Samarbeid med 

Arbeidslivet” (LOSA). For å ta annen videregående utdanning må elevene reise ut av kommunen. 

Utdanningsløp utenfor kommunen svekker båndene til lokalsamfunnet og medfører at mange elever og 

studenter sentere etablerer seg der de har tatt videregående og høyere utdanning. Gjennom studiesenteret er 

det mulig å ta kurs og videreutdanning.  

 

Utfordringer 
Kunnskaper, ferdigheter og holdninger på alle plan er viktig for å sikre en positiv utvikling og til å utnytte 

de fortrinn vi har til å skape en attraktiv og bæredyktig kommune. Den formelle utdanningen er lavere enn 

fylket. Kommunen mangler et bredt skoletilbud på videregående skole og universitets/høgskolenivå slik at 

mange reiser bort for å ta ønsket utdanning. Men en god del gjennomfører kurs og utdanning gjennom 

studiesenteret. Det er utfordringer knyttet til et bredere tilbud på videregående skolenivå og til å skape et 

studiemiljø eller ”Campus” følelse for de som tar videre utdanning. Det er også en sentral utfordring å få 

næringsliv til å etterspørre arbeidskraft med høyere utdanning og til å få flere menn til å ta høyere 

utdanning. 

 

Muligheter og planbehov 

Barnehage og grunnskolene har sine egne virksomhetsplaner. I dag ser det ikke ut til å være behov for 

ytterligere planer utover de kommunen allerede har.  

 

 

2.2.4 Sysselsetting og næringsliv 

 

Sysselsettingsandel 

Andelen sysselsatte i forhold til befolkningen i aldersgruppen 15-74 år var i 2009 på 68 % og i 2010 på 65 

prosent. Sysselsettingsandelen var lik for begge kjønn. Sysselsettingen siste 10 år viser en nedadgående 

trend fra 1490 i 2000 til 1412 i 2010 (-5 %). I perioden 2007-2009 økte sysselsetting i likhet med fylket for 

øvrig. Men i 2010 gikk sysselsettingen betydelig ned med nærmere 80 personer. Det var særlig i 

aldersgruppene 15-39 år at sysselsettingen falt fra 2009 til 2010. Det gjelder begge kjønn. Antall helt 

ledige menn i aldersgruppen 20-29 økte fra 2009 til 2010, men nedgangen i sysselsettingen skyldes i 

hovedsak utflytting. Utviklingen i perioden 2000-2010 samsvarer med generell befolkningsutvikling i 

kommunen. 

 

Sysselsetting i ulike sektorer 

Viktige bransjer og sektorer for sysselsetting er helse- og sosialtjenester, undervisning, varehandel, 

primærnæringer, bygg og anlegg og offentlig administrasjon. Tana har et betydelig mer kjønnsdelt 
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arbeidsmarket enn landsgjennomsnittet. Halvparten av kvinnene arbeider i undervisning, helse- og 

sosialtjenester og andre sosiale og personlige tjenester, men bare en av fire menn gjør det samme. Andre 

viktige bransjer for sysselsetting av kvinner er offentlig administrasjon, varehandel, hotell og restaurant. 

To av tre kvinner arbeider i offentlig sektor. Tre av fire menn er sysselsatt i privat sektor. Sysselsettingen 

for menn er mer spredt og jevnt fordelt på bransjene. De viktigste bransjene sysselsettingsmessig for menn 

er bygg og anlegg, primærnæringene, varehandel, hotell og restaurant og industri og bergverk. Varehandel 

er viktigste bransje for ungdom under 25 år for både kvinner og menn. Det er gjennomgående bra 

aldersfordeling (rekruttering) til de fleste bransjene. Det er dog få unge menn i undervisningssektoren. Dog 

er det bra andel unge kvinner i alderen 25-39 år i undervisningssektoren i 2010. I perioden 2007 til 2010 

var det sterkest økning av sysselsatte innenfor transport og operatørvirksomhet (+30 %), samt i akademiske 

(+15 %) og lederyrker (+12 %). Det var sterkest reduksjon i primærnæringene (-18 %) samt i salgs- og 

serviceyrker (-9 %).  

 

Deltid 

Ca 20 % av mennene arbeider under 30 timer pr. uke. For kvinner er det litt mer enn 40 %. Utviklingen har 

vært veldig stabil i perioden 2001 til 2010. Varehandelen har høyest andel sysselsatte i deltidsstillinger. I 

tillegg er det betydelig andel deltidsarbeidende i helse- og sosialtjenester, undervisning og i 

primærnæringene. Varehandel er særlig viktig sysselsettingsarena for ungdom under 25 år. 

 

Pendling 

Tana har ca 100 flere som pendler ut enn det som pendler inn i kommunen. Det utgjør omtrent syv prosent 

av samtlige sysselsatte. Det er ikke spesielt høyt. Det er flere menn enn kvinner som pendler. Til 

kommunen er det høy nettoinnpendling innenfor renovasjon og transport. Det er forholdsvis høy 

nettoutpendling innenfor bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet og innenfor ulike typer forretningsmessig 

tjenesteyting. 

 

Arbeidsledighet 

Finanskrisen i 2008 medførte at antall helt arbeidsledige har økt på landsbasis. For Finnmark medførte 

krisen ikke økning i antall ledige. Fylkesnivået ligger i dag på landsnivået etter å ha vær høyere siden 

1995. Innflyttingen til Finnmark har også økt siden ”Finanskrisen”, slik at denne krisen også har vært bra 

for Finnmark mht. befolkningsutvikling og arbeidsledighet.  

 

Antall helt arbeidsledige kvinner har i hele perioden 1998-2011 ligget under fylkesnivået. Den er gått ned 

siden 2005 og utgjør i dag ca 1,5 % av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten blant menn har også gått ned 

siden 2005, men ikke i samme grad som for fylket. Den lå i 2011 på 4 % som er gjennomsnittet for fylket. 

Siden 2007 har andelen arbeidsledige menn ligget over fylkesgjennomsnittet. De siste to årene har antall 

helt arbeidsledige vært størst blant menn i alderen 20-29 år og blant kvinner i alderen 50-67 år. 

Samlet sett har Tana gått fra kommunen med lavest arbeidsledighet i 2000 i Finnmark og til midt på treet i 

2011. Utviklingen innebærer at Tana kommune i mindre grad enn tidligere kan bruke lav arbeidsledighet 

som viktig argument for valg av Tana som bosted. Arbeidsledigheten blant kvinner er dog lav og medfører 

at de i mindre grad vil flytte pga. mangel på arbeid, men at andre bostedsfaktorer/stedskvaliteter er 

viktigere mht. flyttemotiver.  

 

 

Næringsliv 

Utenom primærnæringene har kommunen i dag fortrinn innen transport og bygg- og anlegg og virksomhet 

knyttet til drivstoff og motorkjøretøyer målt i omsetning pr. innbygger. Bergverk og 

næringsmiddelproduksjon har også stor betydning. Innenfor forretningsmessig tjenesteyting og varehandel 

ligger kommunen omsetningsmessig under fylkesnivå.  

 

Næringsutvikling og attraktivitet 

Tana kommune er best av de samiske kommunene i NæringsNM siste fem år og nr 61 i landet av 430 

kommuner. NæringsNM måler nyetableringer, vekst og lønnsomhet i næringslivet. Det er særlig på 

indikatorene lønnsomhet og vekst i næringslivet kommunen gjør det bra og plasserer kommunen helt i 

landstoppen. Det som hindrer en enda bedre plassering er at det er forholdsvis få nyetableringer og at 

næringslivets andel av samlet sysselsetting i kommunen kunne vært større. 
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I attraktivitetsmodellen inngår attraktivitet som bosted, besøkssted og attraktivitet for bedrifter i 

basisnæringer. I forhold til bostedsattraktivitet kommer kommunen ut som nr. seks blant de samiske, men 

kun som nummer 260 på landsbasis. Når det gjelder besøksnæringer og basisnæringer så havner 

kommunen ca. midt på treet på landsbasis og som nr. åtte blant de samiske kommunene.  

 

I forhold til samlet attraktivitet havner Tana på en fjerdeplass blant de samiske kommunene og på en 193 

plass i landet. Bosettingsattraktiviteten trekker ned. Kommunen har hatt større befolkningsreduksjon enn 

det utviklingen i næringslivet skulle tilsi. For mer informasjon om NæringsNM se http://naringsnm.nho.no. 

 

Næringslivet går generelt godt og mange virksomheter og bransjer gjør det svært bra. Likevel registreres 

det at gjennomsnittlig alder går oppover og det registreres færre unge som etablerer seg med egen 

virksomhet. Kvinneandelen blant styrelederne er lav og ”annen varehandel” enn dagligvarehandelen sliter 

mer med økt konkurranse..  

 

I næringslivet vil flere bedriftseiere og næringsdrivene nå pensjonsalder i løpet av de neste 5 årene i 

forhold til i dag. Antallet i pensjonsalderen vil deretter ventelig øke i ca 10 år etter det. Privat næringsliv 

står foran en betydelig generasjonsskifte i løpet av de neste 5-15 årene. Dersom etterkommere ikke vil 

overta og bedriftene vil få problemer med rekruttering av arbeidskraft, kan det medføre betydelig 

strukturendringer i næringslive eksempelvis i form av nedleggelser, sammenslåinger eller filialisering 

lokalt. Varer og tjenester vil da i økt grad bli kjøpt utenfra kommunen. Redusert verdiskaping, høy 

handelslekkasje og økt avhengig av offentlig sektor kan bli resultatet.  

 

Utfordringer 

Kommunen har gjennom mange år mistet mange offentlige arbeidsplasser, og har i dag relativt få statlige 

arbeidsplasser. Det er målsetting å få flere interessante offentlige arbeidsplasser i planperioden. Endringer i 

Statens politikk overfor kommunene, vil virke kraftig i forhold til kvinners yrkesdeltakelse og muligheter 

til å få seg arbeid. Med økende befolkningsandel eldre er det mye som tyder på økt etterspørsel etter 

arbeidskraft til helse- og omsorgsbaserte yrker i årene framover. Varehandel har høy andel deltidsstillinger 

og er den sektoren som sysselsetter i størst grad unge under 25 år. Det er en sentral utfordring at 

varehandelen utvikler seg positiv, særlig mht. til å beholde og rekruttere ungdom. Med synkende andel 

under 35 år, vil det også være en sentral utfordring å få til økt entreprenørskap og kreativitet blant unge, 

bla. Med sikte på generasjonsskifte i næringslivet.  

 

Utviklingen i Tana går også i retning av økt sysselsetting innenfor universitets- og høgskoleyrker. Innenfor 

disse yrkene er det i dag relativ mye større utpendling enn innpendling. Det er en sentral utfordring i å 

tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser – utenom offentlig sektor.  

 

I forhold til andre kommuner i Finnmark, kan Tana i mindre grad enn tidligere spille på det å ha lav 

arbeidsledighet. Arbeidsledighetstallene er nå lavere i halvparten av andre Finnmarkskommuner, særlig for 

menn. For å rekruttere arbeidskraft bør det være mer fokus på bostedskvaliteter og stedsutvikling.  

 

Sentrale utfordringer er å få flere unge etablerere: 

 Økt entreprenørskap og kreativitet 

 Flere etablerere innen næringsvirksomhet 

 Flere og mer allsidige arbeidsplasser 

 Rekruttering av arbeidskraft, økt tilflytting 

 Øke bokvalitetene 

 

Muligheter og planbehov 

Ved bruk av moderne teknologi kan flere statlige og/eller kompetansearbeidsplasser kunne flyttes til og 

etableres i distrikts-Norge. Det er mulig å tilrettelegge infrastruktur for dette. I tillegg vil det være viktig 

med både profilering, markedsføring og/eller omdømmebygging i forhold til å tiltrekke seg mer 

arbeidskraft og nye innbyggere. Det er også en mulig strategi å øke satsingen for å styrke Tana bru som 

kommune- og handelssenter. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel har et eget satsingsområde knyttet til næringsutvikling. Det inkluderer også 

entreprenørskap. Det er således ikke behov for en ny plan på området. Tiltakene rulleres årlig, slik at nye 

http://naringsnm.nho.no/
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kan tas med. Imidlertid setter kommuneplanens samfunnsdel mindre fokus på rekruttering av arbeidskraft 

generelt og stedsutvikling av kommunesenteret og det å skape økt bolyst. 

  

 

2.2.5 Folkehelse  

All statistikk er basert på kommunegrenser i 2011. Temaområdene er valgt ut i fra et 

forebyggingspotensial, det gjelder også området helse og sykdom. Indikatorene tar høyde for kommunens 

alders og kjønnssammensetning. Tall og tekst i fra folkehelseinstituttet pr. januar 2012.  

 

Befolkningen 

 Det har vært en reduksjon i befolkningen i kommunen i 2010. 

 Andelen eldre over 80 år er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

 Forventet levealder for menn er lavere enn landsgjennomsnittet. 
 

 

Levekår 

 Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig. 

 Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet når det gjelder andelen personer i 

husholdninger med lav inntekt. 

 Arbeidsledigheten er høyere enn landsgjennomsnittet. 

 Andel uføretrygdede under 45 år er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 
 

Miljø 

 Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultat mhp E. coli, i 

prosent av befolkning tilknyttet rapportpliktig vannverk, ser ut til å være lavere enn ellers i landet. 

Kan skyldes manglende rapportering. 

 Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker er ikke entydig forskjellig fra 

landsgjennomsnittet. 
 

Skole 

 Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter trivsel hos 10.-

klassinger. 

 Tallgrunnlaget for mestringsnivå i lesing er utilstrekkelig for statistisk testing. 

 Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 
 

Levevaner 

 Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen gravide som røyker 

ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av befolkningen. 

 Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse. 
 

Helse og sykdom 

 Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, 

sammenlignet med resten av landet. 

 Hjerte- og karsykdom, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus, er ikke entydig forskjellig fra 

landsgjennomsnittet. 

 KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, basert på bruk av 

legemidler (45-74 år). 

 Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere enn ellers i 

landet (30-74 år). 
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Sosial ulikhet i helse 

De siste 30 årene har alle grupper i 

landet fått bedre helse, men 

helsegevinsten har vært størst for 

personer med lang utdanning og høy 

inntekt. For eksempel har denne gruppen 

lengre forventet levetid enn personer 

med lavere utdanning og inntekt. Særlig 

de siste ti årene har helseforskjellene 

økt, det gjelder både fysisk og psykisk 

helse, og både barn og voksne. 

Utjevning av sosiale helseforskjeller er 

derfor en viktig målsetting i 

folkehelsearbeidet.  

 

Store forskjeller i utdanning og inntekt 

kan være en pekepinn på at det også er 

store sosiale helseforskjeller i 

kommunen. 

 

Figur 1 er et bilde på inntektsulikhet i kommunen i 2009 sammenlignet med landet. Inntektsulikhetsmålet 

(Ginikoeffisienten) som vises varierer mellom 0, som vil si at det ikke er inntektsforskjeller, og 1, som vil 

si at én person eier all inntekt eller formue i kommunen. Gini-koeffisienten blir sterkt påvirket av 

ekstremverdier, for eksempel hvis få personer har svært høy inntekt. Den må derfor tolkes med varsomhet. 

 

 

Arbeidsdeltakelse og sykefravær 

Lange sykmeldinger øker risikoen for 

senere uførepensjon. Etter uføretrygding 

er det ofte mindre sjanse for å komme 

tilbake til arbeidslivet igjen.  

 

Årsakene til sykefravær og uførepensjon 

er ofte sammensatte. Det er derfor viktig 

å tolke arbeidsledighet, sykefravær og 

uførhet i lys av kunnskap om lokale 

forhold. 

 

Figur 2 viser andel uføretrygdede under 

45 år i kommunen sammenlignet med 

landet (treårig glidende gjennomsnitt, 

standardisert for alder og kjønn). Året 

2010 betyr her et gjennomsnitt for 

perioden 2008-2010. 

 

Dagens velferdsordninger gir den 

enkelte et viktig sikkerhetsnett, men det kan også være uheldig for helsa dersom man ikke lenger har et 

arbeid å gå til. Man mister blant annet det sosiale nettverket som man har på jobben. Grupper som står 

utenfor arbeidsliv og skole har ofte dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn personer som er i 

arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykmelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre 

OECD-land. 
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Skolemiljø og utdanning 

Trivsel i undervisningssituasjonen påvirker 

elevenes motivasjon for læring og deres evne 

til å mestre faglige utfordringer. Trivsel og 

skoleprestasjoner i grunnskolen påvirker 

dermed mulighetene til å fullføre 

videregående utdanning. Gruppen som faller 

ut av videregående skole, har oftere dårligere 

helse, mindre sunne levevaner og dårligere 

økonomi.  

 

Utdanning bidrar til å fremme helse videre i 

livet gjennom arbeid og deltakelse i 

samfunnet. Skolen er dessuten en viktig sosial 

arena som gir venner, fellesskap og følelse av 

tilhørighet. 

 

Data om faglige ferdigheter, trivsel og fravær 

av mobbing i barne- og ungdomsskolen kan 

sammen gi en bredere forståelse av skolemiljøet i kommunen og peke på områder for å forebygge frafall i 

videregående skole. 

 

Figur 3 viser andel elever på 10. trinn som trives på skolen i 2011. Kommunen er sammenlignet med 

landet, og tallene er standardisert for kjønn. Året 2011 betyr her et femårig gjennomsnitt for perioden 

2007-2011. Begrenset tallgrunnlag kan føre til at kommunens verdier ikke vises. 

 

Skader og ulykker 

Dødeligheten av skader og ulykker har gått 

jevnt ned siden 1950-tallet. Likevel er skader 

og ulykker fortsatt et betydelig helseproblem, 

spesielt blant barn, unge og eldre. Blant eldre 

er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan 

medføre redusert funksjonsevne og behov for 

hjelp, og dermed redusert livskvalitet. En sterkt 

medvirkende årsak til brudd blant eldre, særlig 

for kvinner, er lav benmasse (osteoporose). 

Blant ungdom og unge menn forårsaker 

trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. 

 

Figur 4 viser personskader etter ulykker 

behandlet i sykehus (alle aldre) i 2010. 

Kommunen er sammenlignet med landet, og 

tallene er standardisert for alder og kjønn. Året 

2010 betyr her et treårig gjennomsnitt for perioden 2008-2010. Begrenset tallgrunnlag kan føre til at 

kommunens verdier ikke vises. 

 

Statistikk over dødsårsaker og sykehusbehandlede personskader viser kun omfanget av de alvorligste 

ulykkesskadene. I tillegg er det mange mindre alvorlige ulykkesskader. Det arbeides med å få bedre 

oversikt over ulykker og skader i Norge.  
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Levevaner 

Røyking er den levevanen som i dag har 

størst betydning for folkehelsa. Selv om 

andelen røykere har gått ned, røyker fortsatt 

en stor del av befolkningen. Hos eldre ser vi 

at mange rammes av røykerelaterte 

sykdommer som lungekreft, kols og hjerte- 

og karsykdommer. Forekomsten av slike 

sykdommer i kommunen sier noe om tidligere 

års levevaner, se også punktet ”helse og 

sykdom” nedenfor. 

 

Figur 5 viser røyking blant gravide ved første 

svangerskapskontroll i kommunen 

sammenlignet med landet 

(tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert 

for alder). Året 2010 betyr her et 

gjennomsnitt for perioden 2001-2010. 

Begrenset tallgrunnlag kan føre til at 

kommunens verdier ikke vises. 

 

Fysisk aktivitet, kosthold, sosiale aktiviteter og bruk av rusmidler er eksempler på andre levevaner som har 

stor betydning for fysisk og psykisk helse i alle aldersgrupper. Tilrettelegging for fysisk aktivitet, gode 

nærmiljøer og stimulering av sosiale aktiviteter er eksempler på områder hvor kommunen har muligheter 

til å påvirke folkehelsa på en positiv måte. 

 

 

Helse og sykdom 

Forekomsten av hjerte- og karsykdommer, 

kols, diabetes og røykerelaterte 

kreftsykdommer forteller noe om 

befolkningens tidligere levevaner. Vi har 

imidlertid lite statistikk om forekomst av 

livsstilssykdommer i kommunene. 

 

Figur 6 er basert på dødsårsaksregisteret og 

viser utviklingen i dødeligheten av hjerte- og 

karsykdommer i aldersgruppen 0- 74 år. 

Kommunen er sammenlignet med landet 

(tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert 

for alder og kjønn). Året 2009 betyr her et 

gjennomsnitt for perioden 2000-2009. Hvis 

dødeligheten er høy, er det ofte et signal om 

høy sykelighet av blant annet infarkt og 

hjerneslag. Begrenset tallgrunnlag kan føre 

til at kommunens verdier ikke vises.  

 

Også legemiddelstatistikken kan indirekte si noe om forekomsten av livsstilsykdommer, men data fra 

Reseptregisteret må tolkes varsomt. Forskrivningspraksis kan variere mellom kommuner, og et legemiddel 

brukes ofte mot flere ulike sykdommer. 

 

Utfordringer 

Tana kommer ikke særlig godt ut på folkehelsebarometeret. På områdene forventet levealder menn, 

grunnskole som høyeste utdanning, arbeidsledighet, barn av enslige forsørgere, drikkevann, trivsel på 

skolen 10 klasse, røyking kvinner, sykehusbehandling, hjerte og karsykdommer, Kols og diabetes kommer 

kommunen dårligere ut enn for landet. For å kunne redusere presse på helse- og sosialutgiftene er det en 

utfordring med økt forebygging og økt fokus på folkehelse.  
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Muligheter og planbehov 

Mulighetene ligger innen fokus på fysisk aktivitet, herunder tilrettelegging og gjennomføring av tiltak. 

Kommunen har i dag en kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med en handlingsdel som rulleres 

årlig. Denne planen vurderes som tilstrekkelig til å dekke planbehov og det er vil ikke være behov for en 

egen folkehelseplan.  

 
 

2.3.6 Klima og energi 

Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen 

verdenssamfunnet står overfor. Klimaet på kloden er i ferd med å endre seg, og FN’s klimapanel har 

fastslått at det er menneskeskapte utslipp av klimagasser som forårsaker endringene. En økning i den 

globale gjennomsnittstemperaturen på 1-2 grader utgjør en betydelig risiko for økosystemene på jorda. 

Utslippene er i hovedsak knyttet til forbruk av fossilt brensel, avskogning og landbruksvirksomhet. Det er 

ikke mulig å stoppe klimaendringene nå, men begrense skadevirkningene av den.  

 

Transport er den viktigste kilde til utslipp av klimagasser i Tana og bidrar til over halvparten av samlet 

utslipp i kommunen. Landbruk og avfallsdeponi bidrar med ca 26 % og 18 % hver av total utslipp. Det 

totale utslippet i Tana har økt med 38 % i perioden 1991-2007. Det er utslipp fra transport som har 

forårsaket utslippsøkningen i perioden.  

 

Uten tiltak så forventes det samlede klimagassutslippet å ligge på samme nivå som i dag. Utslipp fra 

landbruk og avfallsdeponi forventes redusert (-12 %), mens utslippene fra transport forventes fortsatt å øke 

(+13 %). Energikildene kommer hovedsakelig fra fossilt brensel til transport (52 %) og elektrisitet (38 %). 

Av elektrisitet forbruker husholdningene 58 %, lokalt næringsliv 34 % og kommunen 8 %.  

 

Energiforbruket i kommunale bygninger er redusert fra 7,4 GWh i 1991 til 5,5 GWh i 2008 (-25 %) 

hovedsakelig som følge av kommunens deltakelse i et energioppfølgingsprosjekt. Men fremdeles ligger 

kommunens energiforbruk over ”normtall” for tilsvarende bygninger. 

 

Utfordringer 

Utslippene i Norge øker. Det er en stor utfordring å kunne bidra til å oppfylle Norges forpliktelse om 

reduksjon i klimagassutslippene. Generelt er det uttrykt stor skepsis til å utnytte vindkraft til 

energiproduksjon. Framtidige klimaendringer med økt fare for flom, økt nedbør, temperaturendringer kan 

medføre utfordringer for arealbruken i kommunen og som må tas hensyn til ved all langsiktig planlegging. 

 

Muligheter og planbehov 

Virkningene av klimaendringene er ikke bare negative. De gir også nye muligheter innenfor produksjon av 

matvarer, mer klimavennlig teknologi, produksjon av bioenergi med mer eller mer effektiv utnyttelse av 

dagens ressurser. Det er også stort potensial for produksjon av energi basert på vindkraft (30 GWh pr år, 

fra produksjon av biobrensel (15 GWh) og småskala vannkraft (6 GWh). Kommunen har i dag en pålagt 

klima- og energiplan og det er derfor ikke behov for ytterligere kommuneplaner på området. Det er en 

utfordring å få fulgt opp eksisterende plan, ikke minst i forhold mer miljøvennlig drift av kommunens egen 

virksomhet. 

 
 

2.3.7 Andre forhold som kan påvirke samfunnet og gjennomføring av plan  

 

Globalisering 

Det innebærer nedbygging av grenser, økt mobilitet og at verden kommer tettere inn på oss. Ny teknologi 

øker samhandling på tvers av grenser og at barrierer nedbrytes. Nedbygging av grenser gir også økt og 

lettere tilgang på varer og tjenester og muligheter for å rekruttere arbeidskraft. Det kan være en trussel for 

utvikling av eget næringsliv, samtidig som økt globalisering gir alle innbyggerne større tilgang på varer og 

tjenester via Internett. En sentral utfordring er å gjøre seg mer interessant for resten av verden både i 

forhold til Tana som reisemål og i forhold til bosted for nye innbyggere. 
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Europeiske strømmer har hatt blikket på regionalisering, partnerskap og nettverk. Det er blitt viktigere å 

tilhøre miljøer og nettverk innenfor en region enn nasjon. Det europeiske subsidiaritetsprinsippet 

vektlegger lokal styring og forvaltning, der beslutningene skal tas på lavest mulige nivå som er effektivt. Et 

ønske om mer forvaltningsansvar og myndighet bør følges opp ved å vise at vi er kompetent til å ha det. 

Det kan gjøres gjennom å vedlikeholde og øke den utviklingskapabilitet som kommunen allerede har, men 

også gjennom interkommunalt og regionalt samarbeid. 

 

Egne holdninger 

Egne holdninger kan være en stor barriere for å utvikle næringsliv og kommunen som samfunn i den 

retning som kommuneplanen ønsker. Utviklingen har gått mot mer ”privatisering” av fritiden samtidig som 

engasjementet omkring frivillig arbeid og politikk er under press. Det er en tendens til at flere vil kjøpe seg 

fri fra forpliktende arbeid eller dugnad på fritiden. Utvikling skapes ikke uten at folk engasjerer seg. Det er 

viktig å stimulere og utvikle det lokale engasjement som finnes. Samfunnet bør også bli mer inkluderende i 

forhold til tilbakeflyttere, innflyttere og innvandrere. Proteksjonistiske holdninger som ”Tana for 

Tanaværinger” innbyr ikke til å utvikle egen sosial kompetanse og utviklingskapabilitet eller bidrar til at 

Tana får et godt omdømme utad. Kommunens omdømme blir av viktigere betydning for rekruttering av 

arbeidskraft og for å få flere innbyggere i kommunen.   

 

2.3.8 Oppsummering sentrale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 

 

Sentrale utviklingstrekk 

 Stadig mer sentralisert bosettingsmønster 

 Færre barn og unge under 15 år og færre unge i aldersgruppen 25-34 år 

 Økt antall eldre over 67 år 

 Økt kamp om arbeidskraft, særlig om aldersgruppen 20-49 år. 

 Innvandringen bidrar positivt til befolkningstallet og i arbeidslivet 

 Arbeid er viktig for valg av bosted, men stedskvaliteter påvirker også valg av bosted i økende grad 

 Statistiske modeller tyder på fortsatt befolkningsreduksjon mot år 2040. Antall barn og unge forventes 

redusert betydelig, men antall eldre vil øke mere. 

 Avstand til tjenestetilbud er viktig for bosettingsmønsteret i kommunen 

 Kvinnene øker sin formelle utdanning mens mennene henger igjen 

 Synkende sysselsetting i ulike sektorer, herunder sterkest i primærnæringene. Økning i mer 

kompetansekrevende yrker samt transportvirksomhet. 

 Personer i kompetansekrevende yrker pendler i større grad ut av kommunen. 

 Reduksjon i arbeidsledigheten, men ikke i samme grad som for fylkesnivå. Arbeidsledigheten blant 

menn er ikke tilsvarende redusert. Tana har ikke lenger lavest arbeidsledighet i fylket. 

 Et lønnsomt næringsliv som gjør det godt i NæringsNM. Næringslivet i Tana har over flere år vært 

blant de beste i Finnmark og periodevis best.  

 Generelt dårligere folkehelse enn for landet 

 Økt levealder og økt behov for fokus på tilrettelegging for bedre helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

 Høyere klimagassutslipp, særlig fra transport. 

 

Viktige utfordringer 

 Få til større bostedsattraktivitet blant unge og unge barnefamilier 

 Økt kamp regionalt og nasjonalt om arbeidskraft. Rekruttering av arbeidskraft er en sentral utfordring. 

 Tilpasning av kommunens tjenestetilbud i forhold befolkningsendringene og endring i 

bosettingsmønsteret. 

 Press på arealer i sentrumsnære områder 

 Øke utdanningsnivået lokalt og opp til fylkesnivået. Det vil virke positivt også for å utjevne sosiale 

forskjeller og kunne gi bedre folkehelse. 

 Et næringsliv som også etterspør arbeidskraft med høyere utdanning 

 Flere kompetansearbeidsplasser og flere allsidige arbeidsplasser 

 Flere etableringer i privat næringsliv 

 Økt etterspørsel etter arbeidskraft til helse- og omsorgstjenester 



21 

 

 Varehandel viktig sysselsettingsarena for ungdom. Varehandelen møter økt konkurranse regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Økt satsing på Tana bru som handelssenter. 

 Få til økt entreprenørskap 

 Dårligere folkehelse enn landsgjennomsnittet. Få opp folkehelsenivået på land 

 Klimagassutslippene øker, mens målet er reduksjon 

 Klimaendringer medfører konsekvenser for plan- og byggesaker, samt aktiviteter i kommunen 

 Generell skepsis mot vindkraft 

 Dra nytte av de mulighetene økt globalisering gir 

 Proteksjonistiske holdninger kan legge demper på hvorvidt utviklingsmuligheter blir tatt ti bruk 

 

Sentrale muligheter 

 Få til økt innflytting 

 Satsing på innvandring fra andre land 

 Bedre boligtilbud og gode tjenestetilbud mht. rekruttering av arbeidskraft 

 Satsing på kommunesenteret, herunder som et handelssenter 

 Økt fokus på bolyst og stedsutvikling 

 Bruke teknologi til å tilrettelegge for jobbpendling evt. kompetansearbeidsplasser. 

 Profilering og omdømmebygging 

 Tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet 

 Ta i bruk mer nøytrale energikilder som vindkraft, biobrensel og småskala vannkraft. Redusere 

energibruken – i egen virksomhet. 

 
 

 

3. SEKTORENES VIRKSOMHET 

Kommuneplanen og -delplaner omfatter de fleste kommunale sektorenes virksomhet. Kommuneplanen 

med delplaner omfatter i liten grad barnehage og grunnskolesektorens virksomhet knyttet til mål, visjoner 

og tiltak. Planer som eksisterer innefor disse sektorene kan mest betraktes som virksomhetsplaner. 

 

Fødselstallene de siste årene har ligget i underkant av 30 pr. år og viser en synkende tendens. Det er 

utvilsomt utfordringer knyttet til drift av fem kommunale skoler når elevtallet går ned. I tillegg er det en 

privat skole. Det er også en utfordring å også ha fokus på det pedagogiske innholdet i både barnehage og 

grunnskole og samtidig ta hensyn til økonomiske rammer som kommunen har. Det er i dag begrenset 

ressurser for å utarbeide egne tema-/sektor eller kommunedelplaner for barnehage og grunnskole. I 

Kommuneplanens samfunnsdel er det et innsatsområde knyttet til ”barn og unge” (kap. 9.6), slik at behov 

for nye mål og tiltak kan inntas i denne planen. Økonomiplanen 2012-15 tar også for seg forhold knyttet til 

strukturendringer knyttet til ungdomsskolen. 

 

Fra en av avdelingene innen pleie- og omsorg er det kommet innspill på en ny handlingsplan for 

eldreomsorg (1998-2001). Strukturendringer innenfor pleie- og omsorg er tidligere omtalt i økonomiplan 

2011-2014 og omtales også i økonomiplanen for 2012-2015. Det er gjort en rekke utredninger og analyser 

knyttet til grunnlaget for fremtidig tjenestetilbud på området. Disse er referert til i kap 9.8 i 

kommuneplanens handlingsdel. Det er en stor utfordring nu å gjennomføre de planene som foreligger mht. 

struktur og tjenestetilbud i denne sektoren. Det kan være hensiktsmessig med egen sektorplan på området, 

men kommunen har veldig knapt med ressurser til å utarbeide flere planer.  
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4. ERFARINGER MED KOMMUNEPLANEN 

4.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019 

Planen ble utarbeidet i perioden 2006-2008 med bred medvirkning fra befolkningen. Samfunnsdelen 

omfatter også det viktigste i kommunedelplanene og alle tema/sektorplaner unntatt ”Plan for 

kompetanseheving innen lindrende behandling 2009-2012”.  Det vil være enkelt å ta også denne planen inn 

i kommuneplanens samfunnsdel dersom det er ønskelig. At tema/sektorplaner er inne i kommuneplanen 

hever statusen til disse planene opp til kommunedelplannivå. 

 

Kommunen har også en fireårig handlingsdel til kommuneplanen. Den skal rulleres årlig og ble sist rullert i 

desember 2011. Denne handlingsplanen inkluderer også handlingsdelene til alle kommunedelplanene 

unntatt ”Idrett og fysisk aktivitet” og omfatter alle tema/sektorplaner uten ”Vei og trafikksikkerhetsplanen” 

og ”Plan for kompetanseheving innen lindrende behandling”. Det er behov for å rullere ”Vei- og 

trafikksikkerhetsplanen” slik at den bedre kan integreres i den samlede kommuneplanen. Handlingsdelen 

til kommunedelplan for ”Idrett og fysisk aktivitet” er såpass omfattende at det har vært lite hensiktsmessig 

å ta den inn i kommuneplanens handlingsdel.   

 

At kommunedelplaner er integrert i handlingsdelen medfører at det ikke er behov for separate årlige 

rulleringsprosesser for kommunedelplanene. Det virker ressurssparende på kommunens planarbeid. Det er 

ikke et lovkrav at planer som ikke har status som kommuneplan/-delplan skal ha et handlingsprogram som 

skal rulleres årlig. Den store fordelen med å integrere kommunedelplanene og tema/sektorplanene inn i 

kommuneplanen er at det gir bedre oversikt og informasjon omkring kommunens virksomhet og 

mål/visjoner for kommunen og kommunens virksomhet. Det er også med på å gi et bedre 

grunnlagsdokument for det årlige budsjett- og økonomiplanarbeidet.  

 

Som politisk og administrativ styringsverktøy er det en stor utfordring å vedlikeholde kommuneplanen. 

Ofte skjer ting mellom planen er til behandling slik at tiltak i planen ikke har korrekt status. En annen stor 

utfordring er at det ikke er enkelt å integrere handlingsdelen sammen med økonomiplanen. Årsaken er at 

kommuneplanens handlingsdel omfatter andre tiltak enn årsbudsjett/økonomiplan og at handlingsdelen 

ikke omfatter alt av kommunens virksomhet som etterspør ressurser fra kommunens budsjett. Ambisjonene 

er derfor at A-tiltak i kommuneplanens handlingsdel som etterspør midler fra budsjettet/økonomiplanen 

skal være inne i årsbudsjettet og økonomiplanen. Det er formålstjenlig å bruke kommuneplanens 

handlingsdel som grunnlagsdokument og rullere den før årsbudsjett og økonomiplanbehandlingen og så 

justere A-tiltakene i handlingsdelen i henhold til årsbudsjett og økonomiplanvedtaket i desember måned. 

 

Innhold i kommuneplanens samfunnsdel 

Planen dekker mesteparten av kommunens virksomhet, men det er behov for å gjøre noen mindre 

endringer i planen. Situasjonsbeskrivelsen er forholdsvis utdatert. Denne kan dog oppdateres uten at planen 

rulleres. Det kan gjøres administrativt etter vedtak om planstrategi.  

 

På enkelte områder samsvarer ikke planen mht. det som er signalisert politisk og det som er vedtatt i 

økonomiplan. Det gjelder for eksempel forhold knyttet til ”kommunal tjenestetilbud” i kap. 9.4 Styrke 

bygdene. I tillegg er ikke tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel lengre i samsvar med dagens situasjon. 

De kan være gjennomført eller av ulike grunner ikke lengre aktuelle å gjennomføre. Mindre endringer i 

planen kan gjøres samtidig med rullering av kommuneplanens handlingsdel. Er det et politisk ønske om 

større og mer aktiv medvirkning fra befolkningen omkring temaer og spørsmål knyttet til samfunnsdelen 

eller kommuneplanens handlingsdel, så kan dette tas inn i vedtaket om planstrategi.  

 

For å gjøre dokumentet mer oppdatert er det en mulighet å ta ut tiltakene fra samfunnsdelen da de fremgår 

av kommuneplanens handlingsdel og ta ut situasjonsbeskrivelsen og legge dette i et eget dokument som 

oppdateres i forbindelse med utarbeidelse av planstrategi i neste kommunestyreperiode. Et mer 

ressurskrevende alternativ er at tiltakene oppdateres fortløpende slik at de er i samsvar med 

kommuneplanens handlingsdel. For å holde ressursbruken på et lavt nivå, forutsetter det at 

administrasjonen får fullmakt til fortløpende oppdatere tiltakene etter kommuneplanens handlingsdel er 

behandlet politisk. 
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Universell utforming, barn og unge  

Kommunen har en målsetting om å legge ”universell utforming” til grunn for all infrastruktur og 

kommunal virksomhet. Dette er enklest å ta hensyn til for nye prosjekter. I dag mangler en fullstendig 

oversikt over status over eksisterende infrastruktur. Noe kartlegging er gjort, men en del gjenstår. En 

fullstendig kartlegging er hensiktsmessig for en eventuell utarbeidelse av plan for universell utforming. 

 

Kommunen har beholdt ”barn og unges representant i plansaker” som en særskilt ordning for å ivareta barn 

og unges behov i kommunal planlegging. Dette kan ses som en minimumsløsning. Det kan være 

formålstjenlig å gjennomføre et ”Barnetråkk” prosjekt i sentrumsområdet (Tana bru, Seida, Skiippagurra) i 

forbindelse med rullering av arealdelen til kommuneplanen for å styrke barn og unges interesser i 

plansammenheng ytterligere. 

 

Endringsbehov i kommuneplanens samfunnsdel 

I følge analysekapitlet er det aktuelt å tilføye følgende til innsatsområdene i eksisterende plan: 

 En boligplan som ikke bare tar for seg ”vanskeligstilte” på boligmarkedet, men også fokuserer på 

tilflytting og innvandring. Disse endringene kan gjøres ved å rullere denne temaplanen. 

 Økt kunnskap om lokale flyttemotiver og tiltak for å beholde/rekruttere unge barnefamilier. 

 Mer konkrete mål, strategier og tiltak i forhold til rekruttering av arbeidskraft  

 Eget satsingsområde for ”stedsutvikling og bolyst”.  

 Satsingsområde for å styrke Tana bru som kommunesenter. 

 

Dersom ønskelig kan de tre siste punktene tas inn i planprogrammet og rulleres samtidig som arealdelen 

rulleres. De vil da behandles som egen tema i rulleringsprosessen. 

 

4.2 Kommuneplanens arealdel 2002-2013 

 

Kommuneplanens arealdel for Tana kommune 2002 – 13 ble vedtatt 25.04.2002 og går ut i løpet av neste 

år. Det er derfor behov for å utarbeide en ny arealdel for hele kommunen, for å ha en oppdatert plan for 

arealbruken i hele kommunen.  

 

Erfaringene med kommuneplanens gjeldende arealdel 

Arealdelen som ble vedtatt i april 2002, avklarte i stor grad de viktigste problemstillingene knyttet til 

arealbruken i kommunen. Det ble avsatt byggeområder for bolig, næring og fritidsformål i hele kommunen. 

Arealdelen har bidratt til å forenkle saksbehandlingen og gjøre saksbehandlingen mer forutsigbar. 

 

Det viktigste grepet som ble tatt, var å innføre en retningslinje om en lempelig dispensasjonspraksis når det 

gjelder boligbygging utenfor sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra. Dette har gitt kommunen 

en hjemmel for å gi tillatelse til boligbygging i LNF-områder der dette ikke er i konflikt med andre 

interesser. Denne retningslinjen har ført til at folk som ønsker å bygge utenfor sentrumsområdet i stor grad 

har fått oppfylt ønskene sine.  

 

Det var tre forhold som ikke ble fullstendig løst gjennom arealdelen. Det gjelder: 

 Boligbygging på strekningen Seida – Skiippagurra.  

 Differensiert forvaltning av vassdragene, dvs. avklaring av bygging til bolig og fritidsformål i de 

vassdragsnære områdene (på elvesida av hovedveinettet). 

 Gamme- og hyttebygging i utmark 

 

Boligbygging på strekningen Seida – Skiippagurra  

På strekningen Seida – Skiippagurra, hadde det vært stor boligetterspørsel før arealdelprosessen startet. 

Derfor hadde kommunen særlig oppmerksomhet mot å identifisere areal for boligbygging i dette området 

under rulleringen av arealdelen. Kommunen mente å ha funnet en løsning ved å avsette flere områder for 

boligbygging, men det viste seg i etterkant at de private grunneierne ikke ønsket å selge tomter ut av 

familien. På bakgrunn av dette ble arbeidet med en delplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – 

Skiippagurra påbegynt i 2004. Pga. lav bemanning og andre viktige planoppgaver, er planen ikke ferdigstilt 

ennå. Det vil ventelig skje i løpet av 2012.  
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Bolyst-undersøkelser viser at folk har sterke følelser knyttet til bosted, og at det er viktig å ha et bredt 

spekter av boligtomter å tilby, for at folk skal bosette seg i Tana kommune. I Tana mangler det tomter nær 

Tana bru, utenfor de regulerte boligfeltene. Det er særlig tomter på strekningen Tana bru – Seida som er 

etterspurt. Tomter kan sikres her gjennom a) den private reguleringen av Bjørkelia Nordre, b) utbygging av 

det private feltet Storlaksen og/eller de private eiendommene rundt idrettsstadioen, c) regulering og 

opparbeiding av tomter fra Seida skole – Søndre Luftjok. 

 

Differensiert forvaltning av vassdragene 

Når det gjelder forholdet til bygging langs vassdragene, Tanavassdraget spesielt, var planen å behandle 

dette som ledd i rulleringen av flerbruksplanen for Tanavassdraget. Målet da arealdelen ble vedtatt, var å 

utarbeide et plankart for områder der det kunne tillates bebyggelse. Den store kompleksiteten i dette 

arbeidet, gjorde at det ikke ble rom for å gjennomføre det i forbindelse med flerbruksplanen. 

 

Gamme- og hyttebygging i utmark 

Gamme- og hyttebygging i utmark har vært et gjennomgangstema i kommunen de siste 30 årene. I 

arealplanprosessen søkte kommunen å finne en løsning. I det første planutkastet som var til forhåndshøring 

i 2001, foreslo kommunen 3 områder overfor Sirbmá/ Sirma, overfor Alletnjárga/ Alleknjarg og Holmfjell/ 

Gulbojok, foreslått med utbygging for totalt 11 nye gammer. Det ble reist innsigelse mot disse områdene 

fra reindriftsnæringa og fylkesmannen, og de ble tatt ut i planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

I den gjeldende arealdelen er følgende omtale av gammeproblematikken tatt med i planbeskrivelsen: 

”Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har det vært 

bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske og bærplukking eller 

i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled godt inn i terrenget, og om de gikk 

ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til naturen. Gammene var en viktig del av 

økonomien hos den enkelte familie og viktig for utnyttelsen av naturressursene. Mange har et sterkt 

forhold til gammetradisjonen, og ønsker å ha mulighet til å føre opp gammer i sine utmarksområder.  

 

I dag står vi foran et veiskille når det gjelder gammebygging. Den tidligere bruken av disse 

byggverkene er i ferd med å erstattes av fritidsbruk. Med en generelt romsligere økonomi følger 

ønskene om høyere standard, økt privatisering og gammene ender opp som torvkledde hytter. 

Kommunen kan ikke åpne for en spredt utbygging til fritidsformål i utmarka. Tana kommune har store 

naturområder uten større inngrep, og det er viktig å ta vare på den egenarten og den ressursen dette 

representerer. Det er viktig å presisere at dette kun er hovedtrekket. En finner fortsatt et betydelig 

antall personer som først og fremst bruker gamma i forbindelse med utmarkshøsting.  

 

Det er vanskelig for kommunen å forholde seg til dette sakskomplekset gjennom arealplanleggingen, da 

det er svært mange momenter som er relevante. Tana kommune har imidlertid en prinsipiell holdning 

om at gammebygging for lokalbefolkningen bør tillates i tråd med tradisjonell bruk av gammene. Det 

er imidlertid viktig å understreke dette. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at 

kommunen mener gammebygging har en plass. Tana kommune mener derfor det bør etableres et 

forskningsprosjekt der målet er å kartlegge den tradisjonelle bruken av utmarka og dokumentere 

tidligere gammeplasser. På bakgrunn av dette materialet vil kommunen i samarbeid med 

lokalbefolkningen kunne utarbeide en plan for evt. framtidig lokalisering av gammer i kommunen.” 

  

Etter at arealdelen var vedtatt arbeidet kommuneadministrasjonen videre med spørsmålet om 

gammebygging i utmark, og det ble bl.a. utarbeidet en prosjektbeskrivelse for ”Framtidig gammebygging i 

Tana kommune”. Tida og utviklingen ser imidlertid ut til å ha løpt fra utgangspunktet for prosjektet: Enkle 

byggverk med tanke på kollektiv bruk knyttet til tradisjonell utmarkshøsting. I dag er ønskene byggverk 

med høy standard som gir grunnlag for en mer intensiv bruk enn den som er knyttet til tradisjonell 

utmarkshøsting. 

 

Nye utfordringer og føringer for arbeidet med arealdelen 

Den viktigste oppgaven for arealforvaltningen i Tana kommune er å legge til rette for at folk kan bo og 

drive næringsaktivitet i kommunen. Det må skje på en måte som gjør at framtidige generasjoner kan gjøre 

det samme i uoverskuelig framtid. Å ha tilstrekkelige arealer regulert til bolig og næringsformål er derfor 
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svært viktig.  Samtidig er det avgjørende at kommunen sikrer produksjonsgrunnlaget for primærnæringene 

landbruk og reindrift for framtida.  

 

I gjeldende arealdel er det i praksis forbud mot nyetablering av hytter på strekningen Luftjok – 

Skiippagurra. Det henger sammen med den store etterspørselen etter boligtomter i dette området, og fra 

entydige signaler om at kommunen må prioritere boligbygging. I forbindelse med forhåndshøringen av et 

planutkast i 2006, vedtok formannskapet at kommunen gjennom delplanarbeidet skal tilrettelegge for 

fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder, men at dette ikke må komme i konflikt med interessene til 

lokalbefolkningen. 

 

Ut fra erfaringene med gjeldende arealdel og henvendelser om arealbruk, sammen med en vurdering av de 

nasjonale forventningene til arealplanleggingen, anbefaler administrasjonen følgende føringer for arbeidet 

med en ny arealdel: 

 Hovedtrekkene i gjeldende arealdel videreføres i ny arealdel. Det gjelder  

o Byggeområder og områder lagt ut til spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse. 

o Retningslinjen om en lempelig dispensasjonspraksis for boligbebyggelse  

o Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde 

 Areal for framtidig boligbygging i Holmesund må identifiseres 

 Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet må vurderes i forhold til utbyggingsformål. 

 Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for fritidsbebyggelse. 

Fjordområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle områder i tillegg til 

sentrumsnære områder. 

 Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig gamme- og 

hyttebygging. 

 Det må fastsettes regler for størrelse og antall bygg på fritidseiendommer og punktfester for 

fritidsformål. 

 Dyrka arealer skal ikke bygges ned og reindriftas arealer skal sikres. 

 Rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen må drøftes og vurderes. 

 Eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i plankartet, og areal for fysisk 

aktivitet og framtidig idretts- og friluftslivsformål må settes av.  

 Det må foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne en hensiktsmessig bruk av 

eksisterende tak til lokalbefolkningen. 

 Energiforsyning og –omlegging/ effektivisering i områder avsatt til utbyggingsformål vurderes og 

utredes særskilt. 

 Inngrepsfrie naturområder vektlegges 

 Viktige landskapsverdier vurderes og synliggjøres. 

 Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i 

kommunen, jf. vannressurslovens § 11. 

 Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 

 Det må vurderes om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte 

lokaliteter i Tanafjorden, eller om det kommer i konflikt med statusen som nasjonal laksefjord. 

 Risiko og sårbarhet knyttet til naturgitte forhold, bl.a. som følge av evt. klimaendringer, må utredes 

og vektlegges særskilt. 

 

Pågående og framtidige arealplanprosesser 

Tana kommune arbeider allerede med mange reguleringsplaner i tillegg til kommunedelplan for 

sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra. Nedenfor er påbegynte planprosesser og aktuelle, 

framtidige planer listet opp i prioritert rekkefølge. 

1) Detaljregulering: Ny Tana bru og E6 trasé 

2) Reguleringsendring: Reguleringsplan for Tana bru sentrum og Industriområdet nord for FFR 

(Døgnhvileplass, nytt industriareal og endrete atkomstforhold) 

3) Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra Detaljregulering: 

Industriområde nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru 

4) Detaljregulering: Ny trasé for FV 98 over Ifjordfjellet 

5) Detaljregulering: Havneområder i Tana kommune 

6) Detaljregulering: Boliger på elvesida av Skiippagurra veistasjon 
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7) Kommuneplanens arealdel: Ny plan 

8) Detaljregulering: Sieiddajohguolbba boligfelt, trinn 2 

9) Detaljregulering: Friluftsområder:  

- Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/ Kaldbakknes 

- Hárrejávri/ Harrevann 

- Sieidá/ Seida (Guolbba/ Gilbagargu) 

- Sieiddaguoikgáddi/ Seidastryket 

10) Private reguleringsplaner: 

o Detaljregulering: Ridesenter og motorsportsanlegg i Holmfjell 

o Detaljregulering: Bjørkelia Nordre, boligformål 

o Detaljregulering: Leavvajohka, fritidsformål 

 

Planer det ikke er ressurser til å gjennomføre i gjeldende valgperiode, men som vil bli prioritert i perioden 

2015-2019: 

11) Plan for universell utforming i Tana kommune 

12) Plan for sikring av kulturminner og kulturmiljøer i Tana kommune 

13) Plan for sikring av naturmangfoldet i Tana kommune 

14) Detaljregulering: Gang-/ sykkelsti på strekningen Seida - Skiippagurra  

15) Detaljregulering: Boligområde nord for flerbrukssenteret og/ eller boligområde i Seida/ Søndre 

Luftjok 

16) Detaljregulering: Friluftsområdet Sieiddaguoikgáddi/ Seidastryket 

17) Private reguleringsplaner: 

o Detaljregulering: Framtidige hyttefelt avsatt i ny arealdel med totalt 100 hytter (1-3 i 

fjordområdene, 2 i nærhet av elva, 1 i sentrumsområdet og 2 øvrige felt) (FeFo el. andre 

private aktører vil stå for regulering og utbygging) 
 

 

 

 

5. REGIONALE OG NASJONALE FØRINGER  

5.1 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 

Etter plan- og bygningslovens kapittel 6 skal kommunene ta hensyn til nasjonale forventninger til 

kommunal og regional planlegging. I tillegg skal kommunen etter kapittel 7 legge til grunn 

fylkeskommunens planstrategi for eget planarbeid.  

 

Nasjonale forventninger til planleggingen skal bidra til at viktige utfordringer i samfunnet tas opp i 

planleggingen. Forventningene vil være retningsgivende men ikke bestemmende og tar sikte på å ivareta 

nasjonale interesser og nasjonal politikk. Den nasjonale forventningen er også ment å bidra til at 

planleggingen blir mer målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig.  Nasjonale forventninger til 

regional og kommunal planlegging sv juni 2011 er tematisert slik: 

 Klima og energi 

 By- og tettstedsutvikling 

 Samferdsel og infrastruktur 

 Verdiskaping og næringsutvikling 

 Natur, kulturmiljø og landskap 

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø  

 

I planstrategien er de nasjonale forventninger tatt hensyn til i kapittelet om folkehelse. I tillegg tas de i 

betraktning når det gjelder rullering av arealdelen til kommuneplanen. 
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5.2. Regionale planstrategier og planer 

Kommunen har en rett og en plikt i arbeid som gjelder regional planstrategi når det berører kommunens 

virkeområde (§ 8-3).  

 

Fylkeskommunen har fått økt sin myndighet som regional samfunnsutvikler. Finnmark skal fremstå som 

internasjonalt sentrum på områder som mat, engeri, opplevelser, kultur og grensesamarbeid. Sentrale 

utfordringer knyttes til å utnytte fylkes satsingsområder innen reiseliv, matfylket Finnmark, satsing på 

kulturarbeidsplasser, olje og gass og grenseoverskridende samarbeid. 

 

Fylkestinget har foreslått følgende satsingsområder 

 Infrastruktur og kommunikasjon  

 Næringsutvikling og verdiskaping  

 Kompetanse og forskning  

 Kultur, aktivitet og stedsutvikling  

 Folkehelse og universell utforming  

 Vekst og vern  

 

Fylkeskommunens foreløpige administrative forslag til regionale planer pr. februar 2012: 
 

Plan Plantype Behov 2012 2013 2014 2015 

Regional arealplan Regional plan Ny  X   

Regional vannforvaltningsplan for Finnmark Regional plan Ny X X X X 

Regional plan for kulturminner og kulturmiljø Regional plan Ny  X   

Regional transportplan Regional plan Ny     

Regional vindkraftplan Regional plan Ny     

Regional plan for grunnopplæring Regional plan Rulleres  X   

Regionalt utviklingsprogram (RUP) 2010-

2013 

Strategidokument Rulleres  X   

Regional kulturstrategier for Finnmark Strategidokument Rulleres   X  

Fiskeri- og havbruksstrategi 2011-2014 Strategidokument Rulleres   X  

Energistrategier for Finnmark 2010-2013 Strategidokument Rulleres  X   

Mineralstrategier Strategidokument Ny  X   

Internasjonale strategier 2011-2014 Strategidokument Rulleres   X  

Folkehelseplan Strategidokument? Ny X    

Tannhelseplan for Finnmark Temaplan Rulleres  X   

 

De fleste forslag til regionale planer og strategier får betydning for kommunen i mer eller mindre grad. 

Kommunen har fra før innsatsområder i kommuneplanens samfunnsdel som dekker det meste av disse 

planene/temaene. Unntak er kulturminner, mineralplan, internasjonale strategier og tannhelseplan. Med 

bakgrunn i de signalene som fylkeskommunen her har gitt, vurderer kommunen at det ikke er behov for 

egne planer på kommunalt nivå utover de planer som kommunen allerede har. 
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6.  KOMMUNALE PLANER I TANA KOMMUNE 

 

Plantype/Navn på plan Vedtatt 

 

Rullert Behov for rullering? 

Hele eller deler av plan? 

Kommentar 

Kommuneplanen     

Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019 19.06.08 Nei Delvis, men ikke et 

prekært behov 

Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Kommuneplanens arealdel 2002-2013 25.04.02 Nei Ja, hele planen. Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 28.11.08 15.12.2011 Ja, krav om årlig rullering  

     

Kommunedelplaner     

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012 15.12.09 Nei Ja.  Rulleres nå. Ferdig høsten 2012. 

Flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-2016 28.06.06 Nei Nei. Planen bør utgå og 

erstattes av regional 

vannforvaltningsplan. 

Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Hovedplan for vannforsyning 2012-2017 17.11.11  Nei Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 13.12.01 11.11.2010 Ja, på slutten av perioden Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Kommunedelplan for reisemålsutvikling 2007-2011 28.06.07 Nei Nei. Bør utgå som egen 

plan. 

Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

     

Tema-/sektorplaner     

Boligplan for Tana kommune 2010-2013  15.12.2009 Ja Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Selvmordsforebyggendeplan 2009-2013 17.12.09 Nei  Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 15.03.10 Nei Ja Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

Veg- og trafikksikkerhetsplan 1998-2007 1997 Nei Ja Noen tiltak med i kommuneplanens handlingsdel 

Plan for kompetanseheving innen lindrende behandling 

2009-2012 

11.10.10 Nei   

Veiplan 2011-2012 25.08.11 Ja, tiltakene Ja Tiltak inne i kommuneplanens handlingsdel 

     

Planer under utarbeidelse Forventet ferdig:    

Kommunedelplan - Hovedplan for avløp 2012    

Kommunedelplan - Kulturbygg 2012   Utarbeides samtidig med plan for idrett- og fysisk aktivitet 

Utmarksplan Våren 2012   SEG har oppdraget med å utarbeide planen. 

     

Reguleringsplaner under oppstart/utarbeidelse     

Harrevann friluftsområde 2012    

Havneområder i Tana 2012/2013    

Kommunedelplan for sentrumsområdet 2013    

Industri-/næringsareal ved Tana bru  2012    
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7. KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 
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7.1 Forslag til vedtak kommunal planstrategi 2012-2015 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: 

 

1. Kommuneplanens samfunnsdel av 2008-2019 videreføres uten fullstendig rullering til å omfatte 

perioden 2012-2023.  

2. Situasjonsbeskrivelsen i planstrategien 2012-2015 erstatter situasjonsbeskrivelsen i kommuneplanens 

samfunnsdel 2012-2023. 

3. Tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel tas ut. Disse fremgår i kommuneplanens handlingsdel. 

4. Mindre endringer i planen knyttet til langsiktige mål og strategier foretas i forbindelse med årlig 

rullering av kommuneplanens handlingsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel: 

1. Hele kommuneplanens arealdel 2002-2013 skal revideres. 

2. Hovedtrekkene i gjeldende arealdel videreføres i ny arealdel. Det gjelder  

a. Byggeområder og områder lagt ut til spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse. 

b. Retningslinjen om en lempelig dispensasjonspraksis for boligbebyggelse  

c. Eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde 

3. Areal for framtidig boligbygging i Holmesund må identifiseres 

4. Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet må vurderes i forhold til utbyggingsformål. 

5. Hele kommunen må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for fritidsbebyggelse. 

Fjordområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle områder i tillegg til 

sentrumsnære områder. 

6. Det må vurderes om noen utmarksområder kan være aktuelle for framtidig gamme- og hyttebygging. 

7. Det må fastsettes regler for størrelse og antall bygg på fritidseiendommer og punktfester for 

fritidsformål. 

8. Dyrka arealer skal ikke bygges ned og reindriftas arealer skal sikres. 

9. Rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen må drøftes og vurderes. 

10. Eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper må settes av i plankartet, og areal for fysisk aktivitet og 

framtidig idretts- og friluftslivsformål må settes av.  

11. Det må foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne en hensiktsmessig bruk av 

eksisterende tak til lokalbefolkningen. 

12. Energiforsyning og –omlegging/effektivisering i områder avsatt til utbyggingsformål vurderes og 

utredes særskilt. 

13. Inngrepsfrie naturområder vektlegges 

14. Viktige landskapsverdier vurderes og synliggjøres. 

15. Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i kommunen, jf. 

vannressurslovens § 11. 

16. Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 

17. Det må vurderes om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte lokaliteter i 

Tanafjorden, eller om det kommer i konflikt med statusen som nasjonal laksefjord. 

18. Risiko og sårbarhet knyttet til naturgitte forhold, bl.a. som følge av evt. klimaendringer, må utredes og 

vektlegges særskilt. 

  

Øvrige kommunedelplaner og tema-/sektorplaner 

1. Kommunedelplanene for ” Idrett og fysisk aktivitet” og ”klima og energi” rulleres i henhold til eget 

planprogram og som skissert i dette kapitlet. Kommunedelplan for Tanavassdraget og for 

vannforsyning rulleres ikke i perioden. Kommunedelplan for Tana som reisemålsutvikling 

(reiselivsplanen) rulleres ikke og utgår. Tiltakene inngår i kommuneplanens handlingsdel som rulleres 

årlig 

2. Tema-/sektorplaner rulleres slik det fremgår av tabell oversikten. 

 



32 

 

Tabeller 

 

Kilde: www.livskraftigekommuner.no/SSB 

 

  

http://www.livskraftigekommuner.no/
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FOLKEHELSEBAROMETER FOR TANA KOMMUNE 
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommune og fylke med landstall. Kommuner og fylker kan ha en alders- og 
kjønnssammensetting som avviker fra landsgjennomsnittet, og dette tas det hensyn til i tallkolonnene til venstre og i figuren. I kolonnene til 
høyre finner du nøkkeltallets omfang uten alders- og kjønnskorrigering. 
 
Figuren fremstiller forholdstallene på en skala som øker fra 50 til 200 eller synker fra 200 til 50, avhengig av indikator. Forholdstall som er 
lavere enn 50 eller høyere enn 200 vises som en halvsirkel i figurens ytterkant. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for 
statistisk signifikans, se www.fhi.no/kommunehelsa 

 

 
”Grønn” verdi for et helsemål kan likevel innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen, da landsnivået ikke nødvendigvis 
representerer et ønsket nivå. Les mer på www.fhi.no/kommunehelsa og se Kommunehelsa statistikkbank http://khs.fhi.no. 
 

 
Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
Forkortelser: IAS=Indirekte aldersstandardisering, IKS=Indirekte kjønnsstandardisering 
 
1. Per 1000, 2010. 2. %, 2010. 3. %, 16-66 år, 2011. 4. %, 2011. 5. % i 2020. 6/7. Beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet, 15 års gjennomsnitt, 2009.8. 
%, 30-39 år, IAS, IKS, 2010. 9. % personer som bor i husholdninger med inntekt lavere enn 60 % av medianinntekt (EU), 2009. 10. Mål på inntektsforskjeller. 
Skala 0-1 der høyere verdi indikerer større ulikhet, 2009. 11. % av personer i arbeidsstyrken, 2010. 12. %, 18-44 år, IAS, IKS, 2010. 13. % av alle barn det 
betales barnetrygd for, 2010. 14. Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater m.h.p. E.coli i prosent av befolkning 
tilknyttet rapportpliktig vannkilde, 2009. 15. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 16. %, 5-årig gjennomsnitt, IKS, 2011. 17. %, 5-årig gjennomsnitt, 
IKS, 2011. 18. % av 5. klassinger, 2-årig gjennomsnitt, IKS, 2010. 19. %, 2-årig gjennomsnitt, 2010. 20. % av kvinner på første svangerskapskontroll, 10-årig 
gjennomsnitt, IAS, 2010. 21. Data mangler. 22. Data mangler. 23. Per 1000, ekskl.psykiatrisk sykehus, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 24. Inkludert 
polikliniske konsultasjoner, per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 25. Per 1000, 0-74 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 26. Per 1000, 3-årig 
gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 27. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2009. 28. Per 1000, >45 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 29. 
Per 1000, 45-74 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 30. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2009. 31. Per1000, 30-74 år, 3-årig 
gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 32. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 33. %, 10-årig gjennomsnitt, 2010. 34. %, 10-årig gjennomsnitt, 
2010. 
Datakilder: Statistisk sentralbyrå, Dødsårsaksregisteret, NAV, Utdanningsdirektoratet, Vannverksregisteret, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister og 
Reseptregisteret. For mer informasjon om indikatorene, se http://khs.fhi.no 

http://khs.fhi.no/


KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015

PLANTYPER/Plan 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H

Kommuneplanens samfunnsdel Rulleres ikke i perioden A

Kommuneplanens arealdel H B B B B A R R R R I R R R R R U R R

Kommuneplanens handlingsdel H B B B B A R R R R R R R R R R R R I

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012 H B A R R I

Flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-2016 Rulleres ikke i perioden A

Hovedplan for vannforsyning 2012-2017 Rulleres ikke i perioden A

Kommunedelplan for klima og energi  2010-2015 H B A U R R R

Kommunedelplan for reisemålsutvikling 2007-2011 Utgår. Erstattes av samfunnsdelen A

Boligplan for Tana kommune 2010-2013 H A

Selvmordsforebyggendeplan 2009-2013 H A R

Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 H A R

Veg- og trafikksikkerhetsplan 1998-2007 H B A

Plan for kompetanseheving innen lindrende behandling 2009-2012 H A R

Veiplan 2011-2012 H A

Kommunedelplan - Hovedplan for avløp H B A R U

Kommunedelplan - Kulturbygg H B A R R

Utmarksplan (temaplan) H B A

Kompetanseplan for pleie og omsorg (sektorplan) H A R

Arealplaner
Kommunedelplan for sentrumsområdet H B A R R R R R R R R R

Detaljregulering: E6 Tana bru H B B R R R R R A

Reguleringsendring: Industriområdet nord for FFR (Døgnhvileplass mm) H A R R

Detaljregulering: Industriområde nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru H B A R R R R R R

Detaljregulering: Ny trasé for FV 98 over Ifjordfjellet H B B R R R R R R A

Detaljregulering: Havneområder i Tana H B B A R R R R R R R

Detaljregulering: Boliger på elvesida av Skiippagurra veistasjon H B A R R R R R R

Detaljregulering: Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/ Kaldbakknes H B A R R R R R R R

Detaljregulering: Harrevann friluftsområde H B A R R R R R R R

Detaljregulering: Guolbba/ Gilbagargu i Sieiddá/ Seida H B A R R R R R R

Detaljregulering: Sieiddájohguolbba boligfelt, trinn 2 H B A R R R R R

Private reguleringsplaner
Detaljregulering: Ridesenter og motorsportsanlegg i Holmfjell H B B R R R R R R A

Detaljregulering: Bjørkelia Nordre, boligformål H B B R R R R R A

Detaljregulering: Leavvajohka, fritidsformål H B B R R R R R R A

Detaljregulering: Gang-/ sykkelsti på strekningen Seida - Skiippagurra H B A R R R R R

Detaljregulering: Boligområde nord for flerbrukssenteret og/ eller boligområde i Seida/ Søndre Luftjok H B A R R R R R

Plan for friluftsliv/sikring og tilrettelegging av friluftsområder H B A R R R R R

Rekruttering av arbeidskraft A

Plan for universell utforming A

Planer med status som kommuneplaner og kommunedelplaner behandles alltid av kommunestyret Tomme felt i tidsplanen betyr at planen A Ansvarlig for utførelse

dersom dette ikke er delegert til andre. ikke er planlagt utarbeidet/rullert i perioden H Hovedbeslutter

Formannskapet er delegert myndighet til å fatte mindre endringer i eksisterende reguleringsplaner og B Behandler saken og innstiller

vedta reguleringsplan dersom den er i samsvar med arealplanen og  arealplanen er yngre enn fire år. U Utfører, deltar i utførelsen

R Rådspørres/høres

I Informeres

NB! Endelig rolle avklares i planprogrammene

Kommuneplanen

Kommunedelplaner

Tema-/sektorplaner

Planer under utarbeidelse

Nye planer i planperioden
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