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FORORD 
 
Formålet med dette dokumentet er å danne drøftings- og beslutningsgrunnlag for kommunens 
planstrategi for perioden 2016 til 2019 etter plan- og bygningslovens § 10-1.  
 
Drøfting av strategiske veivalg og planbehov eller revidering av eksisterende planverk 
fremkommer i selve planstrategien. 
 
Dette dokumentet danner også grunnlag for revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 
Dersom folkehelseplanen skal integreres i kommuneplanens samfunnsdel, kan det blir behov 
for å supplere dette dokumentet med andre forhold for å få et mer fullstendig bilde av 
folkehelsetilstanden i kommunen. 
 
 
Rådmannen 
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1. GENERELL BESKRIVELSE 
Naturressursene har dannet grunnlaget for bosettingen og sysselsettingen i kommunen. Den spredte 
bosettingen i kommunen gjenspeiler mangfoldet i nyttiggjøringen av kommunens naturressurser. 
Industri, transport, varehandel, privat og offentlig tjenesteyting har fått økende betydning for 
sysselsettingen i kommunen. 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 finlendere, 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 gode veiforbindelser til 
omkringliggende kommuner. Trafikken vinteren er noe hemmet av værforhold på fjellovergangen mot 
Båtsfjord og Berlevåg. Kommunens hovedkai er i Smalfjord. Det er også kaianlegg i Leirpollen 
(kvartsittbruddet), i Šuoššjohka og i Torhop. Nærmeste flyplass er i Vadsø, ca. 70 km fra 
kommunesenteret.  
 
 
 

2. BEFOLKNING OG BEFOLKNINGSUTVIKLING  
2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING 
Befolkningstallet har holdt seg rundt 2 900 personer de siste fem årene. De siste 10 årene viser 
fødselstallene en liten synkende tendens og antall døde har i gjennomsnitt steget noe. Det har gitt noe 
større fødselsunderskudd, særlig de siste fem årene. Samtidig har det i perioden vært en økt tilflytting 
til kommunen. Denne økningen har skjedd etter 2009. I 2014 og 2015 var tilflyttingen betydelig 
høyere enn i perioden 2006-2013. Den økte tilflytting de siste to årene har kompensert for 
fødselsunderskudd og gitt et folketall litt i overkant av 2.900 innbyggere.   
 
Det er forskjeller i befolkningsutviklingene i de ulike grunnkretsene i kommunen. Bosettingsmønsteret 
er blitt mer sentralisert de siste 40 årene. De mest perifere grunnkretser har hatt flytteunderskudd ved 
at det har vært flere som har flyttet ut enn inn. Grunnkretsene Østre-Seida og Skiippagurra som ligger 
nært kommunesenteret, har hatt befolkningsøkning etter etablering av kommunesenteret Tana bru. 
Skiippagurra grunnkrets har etter 1990 hatt en nedgang i antall innbyggere på nærmere 20 %. Det er 
blant de under 40 år at reduksjonen har vært størst.  
 
Kommunedel/år 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 
Øvre del – gamle Polmak kommune 1 067 1 021 1 070 1 047 959 909 848 
Kommunesenteret Tana bru 2 121 513 499 604 616 709 
Nedre del – gamle Tana kommune 2 212 1 893 1 735 1 647 1 511 1 376 1 319 
         
Sentrumsområdet[1] 479 571 992 1 112 1 256 1 241 1 316 
Øvrige kretser 2 803 2 490 2 352 2 124 1 818 1 671 1 593 
Sum innbyggere 3282 3061 3344 3236 3074 2912 2909 
  
Befolkningsandel i sentrumsområdet [1] 15 % 19 % 30 % 34 % 41 % 43 % 45 % 
[1] Grunnkretsene Tana bru, Skiippagurra og Østre-Seida. Avstand til kommunesenteret 5-10 minutter med bil. 

 
Tabell 1: Befolkningsutvikling etter geografiske områder i kommunen 1960-2015 (Kilde: SSB) 
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Det finnes unntak fra det generelle sentraliseringsmønsteret. Bonakas/Langnes har hatt størst 
befolkningsvekst siden 2010 i forhold til folketallet (+20 %). Økningen har kommet etter fire tiår med 
befolkningsnedgang. Folketallet opprettholdes også mer stabilt i gamle Polmak kommune enn i gamle 
Tana kommune. I grunnkretsene til gamle Polmak kommune er det også en klart overvekt av de som 
har samisk som morsmål.  
 
 

2.2 BEFOLKNINGSSTRUKTUR OG UTVIKLING 
Selv om befolkningstallet er forholdsvis stabil, skjer det betydelig endringer i 
befolkningssammensetningen. Endringene skyldes at det er flere innbyggere i yrkesaktive alder som 
flytter ut enn det er som flytter inn. 
 

  1960 1970 1980 1990 2000 2006 2010 

 
 

2016 

Endring i 
% 2010-

2016 
0-5 år (0-6år <1980) 417 420 333       227        222        199           161  143      -11  
6-15 år (7-15år <1980) 615 467 611       415        399        399           373  301        -19  
16-19 år 240 254 224       273        160        157           161  150         -7  
0-19 år 1 272 1 141 1 168 915 781 755 695 594        -15  
20-44 år     1 164      1 048        974           872  879      1  
45-66 år             724        848        853           886  937         6  
20-66 år 1 690 1 635 1 832     1 888      1 896      1 827        1 758  1 816        3  
67-79 år 209 223 268       300        275        307           340  375       10  
80 år og over 62 67 76         92        122        117           119  137         15  
Over 67 år 271 290 344 392 397 424 459 512         12  
SUM   3 233    3 066    3 344      3 195      3 074      3 006        2 912  2 922        0  

Tabell 2: Antall personer i ulike aldersgrupper 1960-2012 (Kilde: SSB) 
 
Tabell 2 viser at befolkningstallet er den samme som for seks år siden. Det har likevel skjedd 
betydelige endringer i alderssammensetningen av befolkningen. Antall unge under 20 år har gått ned 
med 15 % siste seks år, mens antall personer over 67 år har gått opp med 12 %. Det er i aldersgruppen 
under 13 år at nedgangen er størst, dvs. i barnehage og barneskolealder. Nedgangen sammenfaller med 
nedgang i aldersgruppen 20-39 år. Dette vises i figur 1. Aldersgruppen 13-19 år er ikke spesielt lav i 
dag, men vil ventelig synke som følge av lavere antall under 13 år. Økt tilflytting og flere fødte kan 
endre på dette. 
 

 
Figur 1: Antall personer i aldersgruppene 0-12 år, 13-19 år og 20-39 år 1986-2016. Antall personer 20-39 år på 
venstre akse (primærakse). Antallet i aldersgruppene 0-12 år og 13-19 år på høyre akse (sekundæraksen). Kilde: 
SSB. 
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Barn og unge bor i stor grad sentralt i kommunen. Mer enn fire av 10 innbyggere under 20 år bor i 
Tana bru og Østre-Seida grunnkrets (258 av 594 personer). Skiippagurra grunnkrets har imidlertid få 
unge under 20 år (23 personer). 
 

2.2.1 Kvinneandel 1986-2016 
Kvinneandelen i aldersgruppen 20-44 år økte fra 44 % i 1986 til 50 % i 2006, men har de siste ti-årene 
falt til 47 % i 2016. Se figur 2. I 2009 var det 351 kvinner i aldersgruppen 20-39 år og 1/1-2016 er 
antallet redusert til 295. Samtidig har antall kvinner i aldersgruppen 40-54 år økt tilsvarende. 
Nedgangen i kvinneandelen er noenlunde lik som for hele Finnmark. Dette tilsier at både kommunen 
og fylket i mindre grad har klart å tiltrekke seg unge kvinner. Hvis utviklingen med redusert 
kvinneandel fortsetter kan det bidra ytterliggere til at behovet for barnehageplasser og skoleplasser 
avtar de neste årene. 
 

 
Figur 2: Andel kvinner i aldersgruppen 20-39 år for perioden 1986 til 2016 Tana og Finnmark. Kilde SSB: 
 
På grunnkretsnivå er kvinneandelen i aldersgruppen 20-39 år den samme enten det gjelder 
grunnkretsene i sentrum av kommunen eller øvrige grunnkretser. Det er imidlertid unntak for 
grunnkretsene Smalfjord, Torhop-Vestertana og Birkestrand som har en vesentlig lavere kvinneandel i 
aldersgruppen 20-39 år enn øvrige grunnkretser.  
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2.2.2 Befolkningen etter kjønn og alder 2006 og 2016 
 

Figur 3 viser befolknings-
strukturen gruppert i 5-års grupper 
fra 0 til 100 år og eldre.  
 
Uten flytting vil befolknings-
strukturen fremstå som en 
pyramide, med flest unge i de 
lavere aldersgruppene og jevnt 
færre eldre oppover i 
aldersgruppene. 
 
Hovedbildet er at kommunen har 
en økende befolkning i 
aldersgruppene fra 0 år og til 70 
år. Det er forholdsvis høy andel 
innbyggere i alderen 40 til 69 år. 
Etter 70 år faller antall innbyggere 
brått pga. dødelighet. 
 
Kommunen hadde i 2006  
gjennomgående færre under 30 år 
enn i aldersgruppen 30-59 år. 
Denne skjevheten har nå flyttet 
seg til aldersgruppen under 40 år. 
De største aldersgrupperingene er 
nå fra 40-69 år. Dette innebærer at 
kommunen de siste ti-årene ikke 
har klart å tiltrekke seg så mange 
unge innbyggere under 40 år at det 
har kompensert for den utflytting 
som har funnet sted. 
 
Den samme figuren viser at det 
var et stort kvinneunderskudd i 
aldersgruppen 50-54 år i 2006. 
Dette kvinneunderskuddet har 
forflyttet seg til aldersgruppen 60-
64 år i 2016. Kvinneandelen over 
40 år er også veldig stabil i 
perioden 2006 til 2016. I 2016 er 
det dog blitt et betydelig 
kvinneunderskudd i 
aldersgruppene under 40 år. Det 
gjelder i alle aldersgrupper unntatt 
10-14 år.  

Figur 3: Antall innbyggere etter kjønn og alder 2006 og 2016 (kilde: SSB) 
 
Befolkningsstrukturen er et resultat av at flere har flyttet ut av enn inn til kommunen. Kommunen har 
utfordringer med å rekruttere unge og unge familier til kommunen. Utfordringen er størst i forhold til 
rekruttering av unge kvinner. 
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2.2.3 Utviklingen i aldersgrupper 2000-2016 
 

 
Figur 4: Antall personer i aldersgruppene 0-19 år, 20-44 år, 45-57 år og over 67 år 2000-2016. Kilde: SSB 
 
Figur 4 viser antall personer i funksjonelt oppdelte grupper. Figuren viser en jevn økning i antall 
personder over 67 år i hele perioden. I antall personer er økningen fra ca 400 i år 2000 til over 500 i 
2015. Det er en tilsvarende økning av personer i aldersgruppen 45-66 år med ca. 90 personer i samme 
periode. Til gjengjeld er det blitt færre personer under 45 år. Reduksjonen er størst i aldersgruppen 
under 20 år fra ca 800 i 2000 til ca. 600 i 2016. I aldersgruppen 20-44 år er det blitt ca 170 færre 
personer i perioden 2000 til 2016.  
 

 
Figur 5: Antall personer i aldersgruppene 16-25 år og 57-66 år 1986-2016. Kilde SSB. 
 
Figur 5 viser antall personer i starten av yrkeslivet (16-25 år) og antall personer i slutten av yrkeslivet 
(57-66 år). Antall unge i aldersgruppen 16-25 var nærmere 600 i 1993 før det i perioden 1995-2001 
ble redusert til 360 personer. Antall unge i aldersgruppen 16-25 år har siden 2001 vært stabil.  
 
Antall personer i aldersgruppen 57-66 år har steget fra 283 i 1986 til 430 i 2016. Økningen i denne 
aldersgruppen var størst i perioden 2002-2012. Siden 2004 har antall personer i aldersgruppen 57-66 
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år vært større enn i aldersgruppen 16-25 år. Utviklingen tilsier at unge har fått lettere innpass på 
arbeidsmarkedet de siste 10-12 årene, se også kapittel om arbeidsliv og sysselsetting. 
 

2.2.4 Innvandring 
Tall fra 1/1-2016 fra SSB viser at det bor 343 utenlandsfødte i kommunen. Det utgjør nærmere 12 % 
av befolkningen. I 2011 var antallet på 229 (8 %). Antall utenlandsfødte har således økt med over 100 
personer de siste fem årene. Antall utenlandsfødte er også fordoblet siden år 2000. De siste fem årene 
er andelen utenlandsfødte blitt betydelig høyere enn for Finnmark fylke (8,8 %) og for landet (8 %) 
som helhet. 
 
Innvandringen er blitt mer blitt mer multikulturell og globalisert det siste tiåret. Før 1990 utgjorde 
finskfødte hoveddelen utenlandsfødte i kommunen. I løpet av 90-tallet og til om lag 2006 utgjorde 
innvandringen fra Russland den største andelen av utenlandsfødte. Fra 2007 økte innvandringen fra 
asiatiske land, hovedsakelig fra Thailand. Fra 2013 er det nok et skifte i mønsteret med økning i 
innvandring fra de baltiske land (Estland, Litauen og Latvia) samt fra Polen og Bulgaria. 
Utenlandsfødte fra Øst-Europa utgjør i dag den største innvandrergruppen i Tana (81 uten Russland og 
128 med Russland). Fra 2014 har en også fått betydelig antall utenlandsfødte fra Eritrea (tabell 3).  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Finland 79 78 77 72 71 74 67 
Russland 46 44 46 51 46 44 47 
Estland 7 5 5 9 14 19 23 
Sverige 16 16 18 18 18 19 18 
Thailand 14 15 14 14 16 18 18 
Eritrea 0 0 0 0 0 14 18 
Latvia 0 0 0 12 13 15 12 
Polen 4 0 8 10 13 14 12 
Bulgaria 3 3 4 7 10 10 10 
Tyskland 10 10 8 9 10 9 10 
Litauen 3 3 5 11 11 12 9 
Island 0 0 3 3 3 5 8 
Romania 0 3 3 3 3 4 7 
Brasil 4 4 4 3 7 5 5 
Filippinene 3 3 3 3 5 5 5 
Danmark 4 4 4 4 4 4 5 
Syria 0 0 0 0 0 0 5 
Hviterussland 3 3 3 3 4 4 4 
Ukraina 3 3 3 3 3 3 4 

Tabell 3: Innvandrere fra ulike land. Tabellen inkluderer bare land med minst 3 innvandrere fra landet. Tre eller 
færre innvandrere fremkommer som 3 eller 0 pga. personvernhensyn. Kilde SSB tabell 09817. 
 
Det er kjønnsmessige forskjeller i innvandringsmønsteret. De fleste utenlandsfødte menn kommer fra 
europeiske land. Det er menn som representerer den største økningen i antall innvandrere fra de 
baltiske landene og Polen. En kan knytte det til forhold på arbeidsmarkedet. Kvinnene utgjør 51 % av 
innvandrerne til Tana. For landet som helhet er kvinneandelen 44 %. Kvinner utgjorde den største 
andelen i innvandring fra Russland  i perioden 1995-2005 og fra Thailand fra 2007. De siste årene er 
det større spredning i hvilke land innvandrere kommer i fra.  
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Figur 6: Nettoinnvandring og netto innenlands flytting 1998-2016 Tana, begge kjønn. Kilde SSBs kvartalsvise 
statistikk. 
 
Figur 6 viser utviklingen i nettoflytting for innalandsk og utenlandsk flytting. Større innflytting enn 
utflytting gir et positivt flytteoverskudd. Figuren viser at innenlands er det flere som flytter ut av 
kommunen enn som flytter inn fra andre kommuner. Det er flere som flytter inn til kommunen fra 
utlandet enn som flytter fra kommunen og ut av landet. Innvandring er blitt viktigere for 
befolkningsutviklingen i kommunen siste 15 år, og har dempet virkningen av flytteunderskuddet ved 
innenlandsk flytting. Uten innvandringen som har vært de siste fem årene, ville innbyggertallet vært 
under 2.900 innbyggere. Det er likevel innalandsk flytting som påvirker befolkningsutviklingen i 
kommunen i sterkest grad. 
 
 

2.3 BEFOLKNINGSFREMSKRIVNINGER 
 
Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider befolkningsframskrivinger basert på ulike variabler. I 
prognosemodellene inngår variabler som vekst i landet, innvandring og aldring som viktige faktorer. 
Prognoser basert på de ulike variablene vises i tabell 4. 
 
Befolkningsprognoser 2016 2020 2030 2040 2016 - 2030 i % 
Middels nasjonal vekst (MMMM)     2 922  2 890 2 820 2 760 -6 % 
Lav nasjonal vekst (LLML)     2 922  2 840 2 650 2 500 -14 % 
Høy nasjonal vekst (HHMH)     2 922  2 950 3 000 3 110 6 % 
Lav innvandring (MMML)     2 922  2 860 2 730 2 620 -10 % 
Høy nettoinnvandring (MMMH)     2 922  2 940 2 930 2 980 2 % 
Sterk aldring (LHML)     2 922  2 850 2 740 2 640 -10 % 
Svak aldring (HLMH)     2 922  2 940 2 920 2 970 2 % 
Ingen nettoinnvandring (MMM0)     2 922  2 770 2 530 2 310 -21 % 
Ingen flytting (MM00)     2 922  2 890 2 820 2 670 -9 % 

Tabell 4. Ulike befolkningsprognoser 2015-2040. Kilde: SSB, Tabell 11168. 
 
Tabell 4 viser at seks av ni prognosemodeller tilsier en fremtidig forventet reduksjon i 
befolkningstallet. Størst reduksjon i befolkningstallet kan det bli med ingen nettoinnvandring og ved 
lav nasjonal vekst.  
 
Høy nasjonal vekst kan gi befolkningsøkning, mens lav nasjonal vekst kan gi en befolkningsreduksjon 
på 14 prosent. Høy innvandring vil virke positivt, mens lav innvandring kan gi en 
befolkningsreduksjon på 10 prosent. Sterk aldring av befolkningen vil også virke negativt på 
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befolkningsutviklingen. Framskrivingsmodeller basert på høy nasjonal vekst, svak aldring og høy 
nettoinnvandring tyder på en mulig økning i befolkningstallet for Tana kommune, jfr. tabell 4. 
 

2.3.1 Befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst (MMMM) 
 
SSBs befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst viser en utvikling med reduksjon i 
befolkningstallet. Modellen utvikling vises til figur 7 og tabell 5.  
 

 
Figur 7: Befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst 2016-2040. Kilde: SSB, Tabell 11168. 
 
 
  2016 2020 2025 2030 2035 2040 2016-30 i % 
0-5 år 143 148 149 140 133 128 -2 
6-15 år 301 266 256 252 252 240 -16 
16-19 år 150 125 107 101 104 105 -33 
0-20 år 594 539 512 493 489 473 -17 
20-44 år 879 833 793 785 749 728 -11 
45-66 år 937 933 888 862 838 797 -8 
20-66 år       1 816        1 766        1 681        1 647        1 587        1 525                      -9  
67-79 år 375 439 471 449 436 479 20 
80-89 år 114 132 153 199 238 220 75 
90 år eller eldre 23 18 25 34 42 58 48 
Over 80 år 137 150 178 233 280 278 70 
Over 67 år 512 589 649 682 716 757 33 
SUM 2 922 2 890 2 842 2 822 2 792 2 755 -3 

Tabell 5: Befolkningsprognose basert på middels nasjonal vekst 2016-2040. Kilde: SSB, Tabell 11168. 
 
Prognosemodellen viser en reduksjon i antall unge under 20 år på nærmere 20 prosent fram mot år 
2040. Antall barn 0-5 forventes imidlertid å holde seg forholdsvis stabilt, men med noe reduksjon. 
Modellen tilsier at det kan bli en reduksjon på ca. 10 prosent i aldersgruppen 20-66 år og 70 prosent 
flere eldre over 80 år fram mot år 2040 i forhold til i dag. Prognosemodellen tyder på størst reduksjon 
fram mot år 2025 og deretter en forholdsvis stabil utvikling av antall unge under 20 år. I denne 
modellen vil antall personer i yrkesaktiv alder å bli redusert i hele perioden fram mot år 2040. 
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Prognosemodellen med middels nasjonal vekst tilsa i 2012 at befolkningen ble på 2.847 i 2015. 
Befolkningsutviklingen har etter 2012 vært mer positiv enn det de fleste modellene til SSB forutså i 
2012. Den mest trolige årsaken til det, er at kommunen har hatt høyere innflytting og innvandring enn 
det de ulike prognosemodellene hadde som forutsetning. 
 
 

2.4 SAMMENDRAG OG UTFORDRINGER 
Etter sammenslåing av Tana og Polmak kommuner, samt etablering av kommunesenteret Tana bru, er 
befolkningen i forholdsvis stor grad blitt sentralisert i og rundt kommunesenteret. Dette har skjedd 
samtidig med en nasjonalt storstilt distriktspolitisk satsing med oppbygging av regional infrastruktur 
og nye tjenestetilbud, særlig innen for helse og omsorg. Det finnes unntak fra sentraliseringstendensen 
i grunnkretser sør for Tana bru og i Bonakas/Langnes. Likevel, 40 % av alle under 20 år bor i Østre-
Seida og Tana bru grunnkrets. Det tilsier at et sentralisert bosettingsmønster kan vedvare. Ny skole 
ved Tana bru kan trolig gi betydelig positiv virkning for Tana bru grunnkrets og tilsvarende negativ 
virkning for Østre-Seida grunnkrets mht. bosetting.  
 
Det har skjedd en betydelig endring av befolkningssammensetningen som følge av flytting og økende 
levealder. Antall unge under 12 år har gått kraftig ned de siste 20 årene. Det sammenfaller med 
reduksjon av personer i aldersgruppen 20-39 år. Samtidig har kvinneandelen i aldersgruppen 20-44 år 
gått ned og gitt et betydelig kvinneunderskudd i alle aldersgrupper under 40 år. Med generell økt 
levealder kan det bli betydelig større skjevheter i befolkningsstrukturen. Samtidig kan dette gi unge 
enda enklere innpass på arbeidsmarkedet, og kanskje særlig for unge uten høyere utdanning.  
 
Innvandring fra utlandet demper virkningen av innalandsk flytteunderskudd. 12 % av befolkningen er 
nå født utenlands. Det har vært en særlig økning i innvandringen de siste fem årene. Innvandringen er 
blitt mer multikulturell og globalisert ved at innflytterne i økt grad har kommet fra land utenfor 
Barentsregionen, fra de baltiske landene/Øst-Europa og fra land i Asia og Afrika. Innvandring har satt 
større preg på befolkningsutviklingen i kommunen. Likevel er det innenlandsk flytting som i størst 
grad preger befolkningsutviklingen i kommunen.  
 
Flere befolkningsprognosemodeller tyder på en reduksjon i befolkningstallet og endring i 
befolkningssammensetningen. Vi kan få flere eldre over 67 år og færre under 44 år. På et tidspunkt vil 
reduksjon i antall unge under 44 år stabilisere seg blant annet som følge av at det kan bli lett å få 
innpass på arbeidsmarkedet. Prognosemodeller tyder på at det antall unge under 20 år kan komme til å 
stabilisere seg omkring år 2025 til 2030. Før det kan antall unge bli ytterligere redusert. Det kan 
komme til å legge ytterlige press på skolene i distriktene.  
 
Prognosemodeller tar ofte feil. Særlig kan utenlandske forhold gjøre at modellene bli unøyaktige. 
Forhold som krig, mer globalisering eller reversering av globalisering som følge av økt nasjonalisme 
og/eller sanksjonspolitikk, ny finans- eller gjeldskrise internasjonalt, klimaendringer og lignende kan 
alle påvirke innvandringen til kommunen. 
 
Når det gjelder befolkning er den største utfordring å få unge til å etablere seg i kommunen og særlig 
unge kvinner. 
 
 
  



           

13 
 

3. ARBEIDSLIV 
3.1 SYSSELSETTING 
Utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet følger i stor grad utviklingen for Finnmark fylke (kilde: 
SSB, Tabell 09316). Det tyder på at faktorer utenfor kommunen betyr mye for utvikling i sysselsetting 
i Tana kommune.  
 

3.1.1. Sysselsettingsandel (andel av befolkningen i arbeid) 
Omtrent to av tre personer i aldersgruppen 15-74 år er sysselsatt (65 – 69 % i perioden 2008-2015). 
Sysselsettingsandelen var lik for begge kjønn. Andel unge under 24 år som er sysselsatt svinger en del 
fra år til år. I aldersgruppen under 20 år har arbeidsdeltakelsen vært på om lag 40 %. I aldersgruppen 
20-24 år har sysselsettingsandelen ligget fra 70 til 80 %. Høyest yrkesdeltaking var det i aldersgruppen 
25-54 år. Denne aldersgruppen hadde en gjennomsnittlig sysselsettingsandel på omtrent 83 % de siste 
10 årene.  
 
Sysselsettingsandelen i befolkningsgruppen 55-66 år økte fra 58 % i 2005 til 66 % i 2015. For 
aldersgruppen 67-74 har sysselsettingsandelen økt fra 14 % i 2005 til 25 % i 2015. Antall sysselsatte 
over 55 år har økt fra 327 i 2008 til 391 i 2015. Det er en økning på 20 % og samsvarer med økt 
yrkesaktivitet i denne aldersgruppen. Prognosemodeller tilsier ikke økt antall sysselsatte i 
aldersgruppen 55-74 år, med mindre det vil bli flere som velger å arbeide fremfor å gå av med pensjon 
ved fylte 67 år. 
 
Gjennomsnittsalderen på alle sysselsatte har gått litt opp de siste 10 årene. Det kan skyldes at 
befolkningen holder seg friskere og dermed blir værende lengre i arbeidslivet. Prognosemodellene til 
SSB tilsier færre i arbeidsstyrken under 67 år og flere innbyggere over 67 år. Arbeidsstyrken over 67 
år kan bli viktig i forhold til opprettholde arbeidsstyrken, dersom rekruttering av arbeidskraft skulle bli 
vanskelig i årene som kommer. 
 

3.1.2 Heltid og deltidsarbeidsplasser 
Omtrent en av fem menn arbeider under 30 timer pr. uke. For kvinner er det litt flere enn fire av 10 
som arbeider under 30 timer i uken. Andel deltidsarbeidere har vært veldig stabil i perioden 2001 til 
2014.  
 
Bransjer med høy andel deltidsansatte har generelt også høy andel ansatte under 25 år. Samtidig har 
disse bransjene også høy andel ansatte kvinner. Kvinner og ungdom er «overrepresentert» i bransjer 
med mye deltidsarbeid. Varehandel, overnattings og serveringsvirksomhet samt personlig 
tjenesteyting har høy andel deltidsansatte med under 20 arbeidstimer pr. uke. Helse og sosialtjenester 
har lav andel heltidsansatte og høy andel deltidsansatte. Det er også høy andel kvinner innenfor helse 
og sosialtjenester. 
 
Bergverk, industri, vann og renovasjon, bygg og anleggsvirksomhet har høy andel heltidsansatte. 
Disse bransjene sysselsetter flest menn. Offentlig administrasjon har også høy andel heltidsansatte 
men sysselsetter flest kvinner. Offentlig administrasjon fremstår som attraktiv for kvinner som ønsker 
heltidsstillinger. 
 
Flere heltidsstillinger på bekostning av deltidsstillinger vil trolig redusere antall sysselsatte i 
kommunen. Høy andel av deltidsstillinger kan dog virke mindre attraktivt for rekruttering av unge 
med høyere utdanning, men gir unge gode muligheter til å få innpass på arbeidsmarkedet. 
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3.1.3 Sysselsetting i bransjer 
 

 
Figur 8: Sysselsetting etter bransje. Tana, Finnmark fylket og landet 4. kvartal 2015. Kilde: SSB, tabell 07984. 
 
Figur 8 viser sysselsettingsandel i ulike bransjer for både Tana, Finnmark fylket og landet. I forhold til 
fylket er det relativt flere i Tana som er sysselsatt innenfor primærnæringene, helse- og sosialtjenester, 
undervisning, transport og bygge og anleggsvirksomhet/kraft og vannforsyning. Finnmark fylke peker 
seg ut med relativt høy andel sysselsatte innenfor offentlig administrasjon og forsvar. I forhold til 
landet som helhet, har Tana kommune relativt færre sysselsatte innenfor «urbane bransjer» som 
finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, varehandel/hotell og restaurant. Landet som helhet har 
også relativt flere sysselsatte innenfor industri, bergverk, olje og gassutvinning enn i Tana kommune.  
 
Sysselsetting etter kjønn og bransjer 
Arbeidsmarkedet i Norge og i Finnmark er tydelig kjønnsdelt. I Tana er arbeidsmarkedet enda mer 
kjønnsdelt enn landsgjennomsnittet. Godt over halvparten (55 %) av kvinnene i Tana arbeider innenfor 
undervisning og helse- og sosialtjenester mens bare en av syv menn gjør det samme. Omtrent to av tre 
kvinner er sysselsatt i offentlig sektor, mens bare en av fem menn er det samme. Offentlig 
administrasjon og varehandel/hotell og restaurant peker seg ellers ut som viktige bransjer for 
sysselsetting av kvinner. Sysselsettingen for menn er godt spredt på ulike bransjer. Det er noenlunde 
kjønnsmessig balanse innenfor varehandel/hotell og restaurant, finansiell og forretningsmessig 
tjenesteyting og innenfor offentlig administrasjon jfr. figur 9. 
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Figur 9: Sysselsetting etter kjønn og bransje. Tana 4. kvartal 2015. Kilde: SSB, tabell 07984. 
 
Sysselsetting i bransjer etter kjønn og alder 
Varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet har relativt høy andel unge sysselsatte i 
aldersgruppen 15-39 år. Det gjelder begge kjønn. Disse bransjene har også høy andel deltidsansatte.  
 
Varehandel har særlig høy andel sysselsatte i aldersgruppen 15-19 år for begge kjønn, og sysselsetter 
43 % av alle sysselsatte kvinner i denne aldersgruppen. I tillegg til varehandel har overnatting og 
serveringsvirksomhet høy andel sysselsatte kvinner i aldersgruppen 15-19 år. I aldersgruppen 20-24 år 
har helse og sosialtjenester høy andel av sysselsatte kvinner, mens undervisningssektoren sysselsetter 
høy andel av alle sysselsatte kvinner i aldersgruppen 20-39 år.  
 
Primærnæringene, bygge- og anleggsvirksomhet og overnattings og serveringsvirksomhet har over 10 
prosent andel av alle sysselsatte menn i aldersgruppen 15-19 år. Industribransjen sysselsetter relativt 
mange menn i aldersgruppen 25-39 år.  
 
Bransjer med betydelig høyere sysselsettingsandel i aldersgruppen 55-66 år enn gjennomsnittet er 
primærnæringene, vann- og renovasjon, forretningsmessig tjenesteyting og personlig tjenesteyting.  
 
Primærnæringene og helse- og sosialtjenester har høy andel sysselsatte i aldersgruppen 55-74 år. Det 
er flest menn i primærnæringene og flest kvinner i helse og sosialtjenesten. I tillegg til 
primærnæringene har transportnæringen og personlig tjenesteyting relativt mange sysselsatte menn i 
aldersgruppen 67-74 år.  
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3.1.4 Sysselsetting etter yrke og kjønn 
 

 
Figur 10: Sysselsatte etter yrke, kjønn og tid 2009-2014. Kilde: SSB, tabell 10326. 
 
Figur 10 viser utviklingen i antall sysselsatte etter yrke og kjønn for perioden 2009 til 2014. I figuren 
er det bare tatt med yrker med vesentlige endringer i perioden 2009-2014. Figuren viser en betydelig 
økning i antall kvinner i akademiske yrker og antall kvinner som ledere. I akademiske yrker økte 
sysselsettingen av kvinner fra 153 i 2009 til 186 i 2014, mens utviklingen for menn stod på stedet hvil. 
Antall ledere har ikke økt vesentlig i perioden 2009-2014, men det er et tydelig skifte kjønnsmessig. I 
2009 var en av tre ledere kvinner. Denne andelen har i 2014 økt til nær halvparten (46 %).  
 
I perioden 2009-2014 har også antall prosess- og maskinoperatører og transportører økt fra 140 til 167. 
Det er flest menn i disse yrkene. Innenfor høyskoleyrker, kontoryrker, salgs- og serviceyrker, 
håndverkere, renholdere og hjelpearbeidere er det ikke noen spesielle trender. I perioden har det dog 
blitt færre kvinner i primærnæringene. Sysselsettingsendringene innenfor de ulike yrkene 
sammenfaller med endringer i utdanningsnivået (se kapittel 5.3). 
 
 

3.2 PENDLING 
Dersom det er flere som pendler ut av kommunen enn det som pendler inn kan det være en indikasjon 
på at kommunen fremstår som attraktivt bosted ved at en heller vil pendle ut for å få seg passende 
arbeid fremfor å flytte. Høy innpendling kan også være en indikator på at kommunen har et attraktivt 
arbeidsmarked, men ikke nødvendigvis like høy attraktivitet som bosted.  
 
I Tana er det flere som pendler ut av kommunen enn det er som pendler inn. Det er nærmere 300 som 
pendler ut av kommunen, mens antall innpendlere utgjorde mer enn 200 personer i 2015. 
Nettoutpendling utgjorde omtrent fire prosent av arbeidsstyrken i 2015.  
 
De siste seks årene er det en økning i antall innpendlere til kommunen, mens antall utpendlere har 
holdt seg stabilt rundt 300 personer. Til kommunen er det høy nettoinnpendling innenfor renovasjon 
og transport. Det er forholdsvis høy nettoutpendling innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, 
informasjon og kommunikasjon og innenfor forretningsmessig tjenesteyting. Det er flere menn enn 
kvinner som pendler (kilde: SSB, Tabell 03333). 
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3.3 ARBEIDSLEDIGHET 
Antall helt arbeidsledige har ligget mellom 45 og 58 personer etter år 2006. Dette utgjør om lag 4 
prosent av arbeidsstyrken. Utviklingen i antall helt ledige har fulgt utviklingen for fylket i sin helhet 
siden år 2000. Det innebærer at regionale og nasjonale forhold spiller en sentral rolle for utviklingen 
av arbeidsledigheten i kommunen og at mobiliteten blant arbeidsledige kan være stor. 
 
Det er gjennomgående flere menn enn kvinner som er registrert helt arbeidsledige. Ledigheten i 
aldersgruppen 15-29 år er også gjennomgående høyere enn i aldersgruppen 30-74 år. Det er også flest 
ledige blant de med grunnskole og videregående skole som høyeste utdanning. Flere menn arbeider i 
bransjer med sesongsvingninger så som fiske, bygg- og anlegg, industri (slakteri) og de har også 
gjennomgående lavere utdanning. De siste årene har det vært svært få registrerte arbeidsledige med 
universitets- og høyskoleutdanning. I forhold til å få jobber og unngå arbeidsledighet, ser det ut som 
en klar fordel med universitets- og høyskoleutdanning.  
 
Arbeidsledigheten er høyere blant innvandrere enn ellers i befolkningen. Det samsvarer dog med 
fylket og landet ellers. En forklaring er at det tar lengre tid for innvandrere å kvalifisere seg for 
arbeidslivet enn bofaste. Innvandrere fra land utenfor Europa ser ikke ut til å ha større problemer med 
å få seg jobb enn europeiske innvandrere (kilde: SSB, Tabellene 07115, 10540, 10594, 11095). 
 
 

3.4 PERSONER PÅ VEI INN OG UT AV ARBEIDSMARKEDET 
Antall personer på vei inn i yrkeslivet og på vei ut av yrkeslivet kan gi indikasjon på om det er lett for 
unge å få seg jobb, herunder også en jobb uten høyere utdanning.  
 
I løpet av de neste 10 årene kan det bli mange over 55 år som går ut av arbeidsstyrken, jfr. tabell 6. 
Forutsetter en jevn avgang fra yrkeslivet og pensjonering ved 67 år, vil det være anslagsvis 30-35 
personer som går av med pensjon hvert år de neste 10-12 årene. De gir god rom for rekruttering av ny 
arbeidskraft selv uten vekst i antall etablerte bedrifter. 
 
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Antall personer 15-24 år 356 375 357 349 349 350 345 368 
Sysselsatte 15-24 år 209 215 173 222 188 191 201 175 
Ikke sysselsatt 15-24 år 147 160 184 127 161 159 144 193 
Sysselsatt over 55 år 327 350 336 354 384 395 385 391 

Tabell 6: Antall sysselsatte i aldersgruppene 15-24 år og over 55 år, antall personer i aldersgruppen 15-24 år 
samt ikke sysselsatte i aldersgruppen 15-24 år. Kilde: SSB: Tabell 07984. 
 
Tabell 6 viser utviklingen i antall personer innenfor aldersgruppene 15-24 år og over 55 år. I tillegg 
viser den hvor mange som er sysselsatt og ikke sysselsatt i aldersgruppen 15-24 år 
 
Tabellen viser at det var 391 sysselsatte over 55 år i 2015. I aldersgruppen 15-24 år er det 368 
personer. 175 av disse er allerede sysselsatt, mens 193 personer i aldersgruppen 15-24 år er ikke i 
arbeidsstyrken. De under 20 år kan se ut til å ha bra muligheter til å få seg jobb i kommunen, forutsatt 
at de har den kompetansen som etterspørres. De må dog konkurrere med innflyttere til kommunen om 
jobber som blir ledige. Et godt arbeidsmarked for ungdom uten høyere utdanning bidrar ikke til å 
stimulere til at unge tar høyere utdanning. 
 

3.5 SAMMENDRAG  
Yrkesdeltakelsen øker i aldersgruppene over 55 år. Det kan komme av at befolkningen er friskere og 
står lengre i arbeid før de går av med pensjon. Prognosemodeller tyder ikke på en videre økning i 
antall yrkesaktive eldre, noe som kan tilsi enklere innpass for unge på arbeidsmarkedet.  
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Kommunen har høy sysselsettingsandel innen kvinnedominerte bransjer som helse- og sosialtjenester 
og undervisning og relativt lav andel innenfor «urbane» bransjer som varehandel og forretningsmessig 
tjenesteyting. Arbeidsmarkedet er sterkt kjønnsdelt. Kvinner er hovedsakelig sysselsatt i offentlig 
sektor, mens menn arbeider i privat næringsliv. Varehandel, hotell og restaurant fremstår som store 
arenaer for sysselsetting av unge under 25 år. Disse bransjene har samtidig relativt mange 
deltidsstillinger og jevn kjønnssammensetting. Primærnæringene og helse- og sosialtjenester har høy 
andel sysselsatte over 55 år og sysselsetter hovedsaklig hhv. menn og kvinner. Kvinner øker sin andel 
i akademiske yrker og som ledere. Det samsvarer med utdanningsmønsteret i kommunen ved at det er 
flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Flere pendler inn til kommunen enn tidligere, noe 
som tyder på et attraktivt arbeidsmarked for bosatte i kommuner rundt Tana. Alderssammensetting i 
yrkeslivet tyder på at det ikke er spesielt vanskelig for unge å få innpass på arbeidsmarkedet.  
 
 
 
4. NÆRINGSLIV 
4.1 PRIMÆRNÆRINGENE 
Jordbruksareal i drift har ligget på ca. 25 tusen dekar helt siden årtusenskiftet. Antall bruk i drift er 
imidlertid blitt redusert fra 91 i 2006 til 64 i 2013 (-30 %). I 2001 var det 129 bruk i drift. Antall storfe 
er blitt redusert med 9 prosent fra 2006 til 2013, mens antall mjølkekyr har holdt seg stabil rundt 700. 
Antall sauer er blitt redusert med 26 prosent fra 2006 til 2013. Det skjer altså en strukturendring i 
jordbruket med færre enheter men med samme areal i drift og samme nivå på antall mjølkekyr. Dog 
har det vært en betydelig nedgang innenfor sauedrift. 
 
I likhet med utviklingen i fylket gikk antall fiskefartøy ned i perioden 1980 til 2007. Etter 2008 har 
Tana kommune hatt en positiv utvikling innenfor antall fiskefartøy i motsetning til fylket ellers. Antall 
fiskefartøy under 15 meter er omtrent tredoblet. Det er også en økning i antall fiskere med fiske som 
hovedyrke, mens antall fiskere med fiske som bi-yrke har vært stabilt. I 2007 var det registrert 26 
fiskere med fiske som hovedyrke. Antall fiskere med fiske som hovedyrke økte til 41 i 2015. 
 
Fiskeflåten i Tana fisket om lag tre tusen tonn til en førstehåndsverdi av ca. 30 millioner kroner i 2014. 
Det er en kraftig økning fra 2010 da det ble fisket 645 tonn til en førstehåndsverdi på ca. 8 millioner 
kroner. Torskefangst utgjorde 90 % av kvantumet og 70 % av førstehåndsverdien i 2014. Fangst av 
kongekrabbe utgjorde 84 tonn i 2014 til en verdi av om lag 7 millioner kroner. Flatfisk utgjorde resten 
av kvantumet og førstehåndsverdien. Mesteparten av fangsten leveres utenfor kommunen. I 2014 ble 
bare om lag 100 tonn torskefisk levert innenfor kommunen til en verdi av 3,1 millioner kroner. Når det 
gjelder krabbe, ble om lag halvparten levert innen kommunen i 2013. 
 
 

4.2 NÆRINGSLIV OG ATTRAKTIVITET 
Næringslivets hovedorganisasjon NHO har rangert kommunene i Norge etter attraktivitet og lokal 
vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og 
kommunaløkonomi.  
 
Tana kommune kommer best ut av de samiske kommunene i Finnmark og som nr. seks i fylket i 
Kommune-NM. Når det gjelder næringsliv kommer Tana kommune ut som nr. fem i fylket og som nr. 
190 i landet. Kommunen har forholdsvis lavt antall nyetableringer i forhold til innbyggertallet i 
yrkesaktiv alder og det forhindrer en høyere plassering. Når det gjelder inntektsnivå og sysselsetting i 
privat sektor kommer kommunen middels ut på landsbasis, men kommunen er likevel blant de fem 
beste i fylket. Tana kommune er imidlertid nr. to i fylket og nr. syv i landet når det gjelder variert 
næringsliv. Et variert næringsliv gjør kommunen mindre avhengig av enkelt- eller 
hjørnesteinsbedrifter.  
Kilde: https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/kommunenm/  
 

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/kommunenm/
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Antall søknader til næringsfondet er redusert de siste fem til 10 år. Det bekrefter lavere 
etableringshyppighet. Høyt antall etableringer brukes noen ganger som indikasjon på om næringslivet 
er dynamisk og nyskapende. I så måte tyder tallene på en relativt tradisjonelt næringsliv som ikke tar 
så stor risiko knyttet til innovasjon og nyskaping. På den annen side så tyder befolkningstallene på at 
det er forholdsvis lett for unge å få innpass på arbeidsmarkdet. Det kan være en alternativ forklaring på 
lavt antall nyetableringer samt at det er få menn som tar høyere utdanning.  
 
Viktigere enn antall nyetableringer er lønnsomheten i næringslivet. God lønnsomhet gir grunnlag for 
langsiktig utvikling, nye investeringer og nye ansettelser. Aksjeselskapene i kommunen økte 
omsetningen fra 600 millioner kroner i 2006 til ca. 1,1 milliarder i 2012. Siden 2012 har omsetningen 
ligget på dette nivået. Årsresultatet i 2006 var på ca. 30 millioner kroner og steg til 100 millioner 
kroner i 2014. Til sammenligning så hadde aksjeselskapene i Vadsø et årsresultat på mellom 100 og 
150 millioner i perioden 2007 - 2014 og i Båtsfjord var det et gjennomsnittlig årsresultat på 20 
millioner kroner i samme periode.   
 
I næringslivet vil flere bedriftseiere og næringsdrivene nå pensjonsalder i løpet av de neste 10 årene. 
Privat næringsliv står foran en betydelig generasjonsskifte. Dersom driften ikke videreføres kan det 
medføre betydelig strukturendringer i næringslive eksempelvis i form av nedleggelser, 
sammenslåinger eller filialisering lokalt. Redusert verdiskaping, høy handelslekkasje og økt avhengig 
av offentlig sektor kan bli resultatet. Å ha fokus på kontinuitet og lønnsomhet vil være viktig 
framover. 
 
Sápmi næringshage er etablert med hovedkontor i Tana. Den vil fungere som både som 
førstelinjetjeneste for kommunen samt være et organ for næringslivet. For kommunen vil det være 
viktig å ha fokus på god infrastruktur for næringslivet, herunder regulerte og tilrettelagte forretnings- 
og industriområder, men også på forhold som samferdsel-/kommunikasjon, boligforhold og 
stedskvaliteter i forhold til rekruttere og beholde arbeidskraft.  
 
 
 

5. UTDANNING OG KOMPETANSE 
5.1 BARNEHAGE 
To av tre barn som går i en barnehage, går i en kommunal barnehage. Nesten alle barn over tre år har i 
dag barnehageplass. For barn over tre år har kommunen hatt høy andel barnehageplass de siste fem 
årene og på nivå med Finnmark fylke og landet. Andel barn 1-2 år med barnehageplass har økt fra 55 i 
2005 til 79 i 2010 og holdt seg der de siste fem årene. Det er også nær nivået for fylket og landet. I 
2015 var det registrert syv søkere uten barnehageplass.  
 
 Barnehager – kvalitet 2015 Tana fylket landet 
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88 90 91 
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 78 83 81 
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 93 95 97 
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 50 89 93 
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager 5,0 5,4 6,1 
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager 4,9 5,6 6,2 
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 10,7 7,4 5,7 

Tabell 7: Barnehager-kvalitet etter region, statistikk variabel 2015. Kilde: SSB. Tabell 06423 og 04683. 
 
Tabell 7 viser ulike indikatorer på kvalitet ved barnehagetilbudet i kommunen. Når det gjelder 
kvalitetsindikatorene så har barnehagene i kommunen god leke- og oppholdsareal og færre barn pr. 
årsverk i barnehagene. Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 
var i 2015 dog betydelig lavere enn for Finnmark fylke og landet.  
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5.2 GRUNNSKOLE 
Elevtallet i grunnskolen i Tana er blitt redusert fra 321 i 2008 til 261 i 2015. Nedgangen er på nær 20 
%. Se tabell 8.  
 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Antall elever 1.-4. årstrinn 116 116 113 104 99 94 96 99 
Antall elever 5.-7. årstrinn 104 104 110 110 97 75 72 69 
Antall elever 8.-10. årstrinn 101 88 91 93 105 113 108 93 
Sum 321 308 314 307 301 282 276 261 

Tabell 8: Antall elever i grunnskolen. Kilde: SSB, Tabell 04684. 
 
Framskrivingsmodeller tyder på en betydelig reduksjon i antall grunnskoleelever de neste årene fram 
mot år 2020 (-15 %) før antall grunnskoleelever begynner å stabilisere seg, jfr. tabell 5. 
 
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning er god sammenlignet 
både med Finnmark fylke og er på nivå med landet som helhet. Andel lærere med videregående skole 
eller lavere er lavere enn for Finnmark fylke men på landsnivået for 2015. Kommunen har dog etter 
2013 høyere andel lærere over 60 år enn for Finnmark fylke og landet.  
 
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng økte fra 37 i 2007 til 41,9 i 2011 og har holdt seg på dette nivået de 
siste fem år. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng i 2015 var på 41,5. Det er høyere enn for fylket (39,2) 
og for landet som helhet (40,8). Kommunen har noe mindre grupper enn for fylket, og betydelig 
mindre enn for landet som helhet. De aller fleste 10. klassingene som er ferdige med grunnskolen, 
starter på videregående skole, jfr. tabell 9. 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,0 38,7 40,1 41,9 41,9 41,8 41,0 41,5 
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole 
 til videregående opplæring 97,8 97,7 100 100 97,3 100 91,9 95,9 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 8,1 6,8 8,3 8,1 8,3 7,9 7,7 7,6 

Tabell 9: Grunnskoleopplæring – kvalitet. Kilde: SSB, Tabell 06410. 
 
SSBs grunnlagsdata (Tabell 04684) viser at omtrent fire av fem elever blir skysset til skolen hver dag. 
Det representerer en utfordring i forhold til ønsket aktivitetsnivå blant skoleungdom sett  i et 
folkehelseperspektiv. 
 
 

5.3 VIDEREGÅENDE SKOLE OG HØYERE UTDANNING 
Tana videregående skole har et 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). Gjennom studiesenteret er det mulig å ta kurs og 
videreutdanning på høgskolenivå.  
 
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 et annet sted. Når det gjelder andel elever som fullfører videregående skole har ikke SSB 
statistikk for Tana kommune, men for alle kommunene i Øst-Finnmark. Disse tallene viser at om lag 
en av tre menn fullfører videregående skole på normert tid mens tre av fem kvinner fullfører på 
normert tid. Det er omtrent dobbelt så mange gutter som jenter som slutter underveis. 
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Figur 11: Antall studenter i høyere utdanning etter kjønn. Kilde: SSB, Tabell 09224. 
 
Figur 11 viser antall studenter ved høyere utdanning etter kjønn. Figuren viser at det er flere kvinner 
enn menn som tar høyere utdanning. I år 2000 var det dobbelt så mange kvinner som menn under 
høyere utdanning. Mens antall kvinner som tar høyere utdanning har økt siden 2000, ser det ut som at 
det blir færre antall menn som tar høyere utdanning. Forskjellen mellom kjønnene har økt fra 2000 til 
2015. 
 
 

5.4 UTDANNINGSNIVÅET I BEFOLKNINGEN 
 
  Grunnskolenivå Videregående skole Universitet og høgskole 
  Totalt Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Menn  Kvinner 
Hele landet 27 27 27 41 44 38 32 29 36 
Finnmark 35 38 32 39 42 35 27 20 33 
Deatnu/Tana 39 44 33 39 42 35 23 15 31 

Tabell 10: Høyeste utdanningsnivå (over førskolenivå) for befolkningen 16 år og over i prosent. Landet, fylket og 
kommuner 2015. Kilde: SSB, Tabell 09429. 
 
Tabell 10 viser utdanningsnivået i befolkningen sammenlignet med Finnmark fylke og landet som 
helhet. Befolkningen i Tana kommune har lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet for fylket og for 
landet som helhet. 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 for universitets og høgskolenivå. 15 prosent av mennene står registrert 
med universitet og høgskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå. Det er betydelig lavere enn for 
fylket og landet.  
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Figur 12: Utdanningsnivå etter andel høyeste utdanning og etter kjønn 1970-2015. Kilde: SSB, Tabell 09429. 
 
Figur 12 viser utdanningsnivå som andel av befolkning etter kjønn fra 1970 til 2015. Figuren viser at 
var en kraftig økning i andel som har tatt høyere utdanning fra 1970-2006. De siste 10 året har 
utviklingen vært stabil og det flere kvinner som har tatt utdanning og som har bidratt 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 trolig relateres til et svært 
kjønnsdelt arbeidsmarked i Tana. En mulig forklaring er at privat næringsliv etterspør i mindre grad 
universitets- og høyskoleutdanning enn offentlig sektor.  
 

5.4.1 Utdanningsnivå etter arbeidssted og fagfelt 

 
Tabell 11: Sysselsatte etter kjønn, utdanningsnivå og fagfelt 2009-2015. Kilde SSB. Tabell 03877. 
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Tabell 11 viser antall sysselsatte etter kjønn, utdanningsnivå og etter fagfelt de arbeider innenfor. Det 
er flest menn med grunnskole og menn med håndverks og tekniske fag på videregåendeskole nivå 
sysselsatt i kommunen. Disse to fagfeltene sysselsatte 479 personer i 2009, men ble redusert til 429 i 
2015. Antall sysselsatte kvinner med grunnskole ble redusert fra 179 i 2009 til 137 i 2015 (-23 %). 
Samlet ble antall sysselsatte med grunnskolenivå for begge kjønn ble redusert med 92 personer (-19 
%) fra 2009 til 2015. Det er en klar endring av utdanningsnivået i yrkeslivet for menn fra grunnskole 
til videregåendeskolenivå. 
 
Kvinner med høyere utdanning innenfor undervisning og helse-, sosial- og idrettsfag økte med 17 fra 
145 i 2009 til 162 i 2015. Det er økning på 12 prosent. Det er også en økning av sysselsatte kvinner 
med høyere utdanning innenfor økonomiske og administrative fag og samfunns- og juridiske fag. 
Antall sysselsatte menn med høyere utdanning (1-5 år) var i 2015 på samme nivå som i 2009. 
 
Det er altså blitt færre sysselsatte med bare grunnskolenivå i kommunen. Det er kjønnsmessige 
forskjeller. Mens antall sysselsatte kvinner med høyere utdanning øker betydelig, står utviklingen for 
menn på stort sett på stedet hvil når det gjelder sysselsatte med utdanning på videregående og 
universitets- og høyskolenivå.  
 
 

5.5 SAMMENDRAG OG UTFORDRINGER 
Kunnskaper er viktig for å sikre en positiv utvikling og skape en attraktiv og bæredyktig kommune. 
Den formelle utdanningen er noe lavere enn fylket. Menn tar i mindre grad høyere utdanning enn 
kvinner. Andel kvinner som tar høyere utdanning er omtrent på fylkesnivå.  
 
Barnehagetilbudet er bra, men har lavere andel styrere og pedagogisk ledere med godkjent 
barnehagelærerutdanning. De fleste grunnskoleelevene starter på videregående skole. Elevenes 
grunnskolepoeng er de siste årene høyere enn for fylket og landet. Likevel ser det ut til at det er stort 
frafall i den videregående skole. Menn fullfører i mindre grad enn kvinner videregående skole og det 
ser ut til å ha blitt færre menn som tar høyere utdanning. Dette kan skyldes forholdene på 
arbeidsmarkedet lokalt. Mange bedrifter driver lønnsomt og det er forholdsvis få unge på vei inn i 
arbeidsmarkedet i forhold til antall som er på vei ut av arbeidsmarkedet til en pensjonisttilværelse. 
Ulikheter i utdanning er kilde til ulikheter i folkehelse. I et folkehelseperspektiv vil det være en 
utfordring for næringslivet å etterspørre arbeidere med høyere utdannelse. 
 
En del elever tar første året på videregående skole i Tana gjennom LOSA og en god del voksne 
gjennomfører kurs og utdanning gjennom studiesenteret. Kommunen mangler et bredt skoletilbud på 
videregående skole og universitets/høgskolenivå slik at mange reiser bort for å ta ønsket utdanning. 
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6. FOLKEHELSE  
6.1 FOLKEHELSEPROFIL 2016 
Folkehelseinstituttet utarbeider en folkehelseprofil for fylker og kommunene i landet. Det er bidrag til 
kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og forhold som 
påvirker helse, jfr. lov om folkehelsearbeid. Temaene som behandles i folkehelseprofilen er valgt med 
tanke på muligheter for forebyggende arbeid og tilgang på opplysninger. Nedenfor er tatt med forhold 
der kommunen skiller seg fra landet og fylket som helhet.  
 
Befolkning 
 Flere personer over 45 år bor alene enn landet og fylket som helhet. 

 
Levekår 
 Lavere andel befolkning som har videregående skole eller høyere utdanning i aldersgruppen 30-

39 år enn fylket og landet som helhet. 
 Andel barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet og fylket som 

helhet.  
 Høyere andel barn av enslige forsørgere enn fylket og landet som helhet. 
 

Miljø 
 Andel personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater mht. E. coli og 

stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være lavere enn landsnivået. Kan skyldes manglende 
rapportering. 

 Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i perioden 2012-2014. 
 

Skole 
 Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet. 

Tallene kan skjule stor variasjon mellom skoler. Tallene er hentet fra Elevundersøkelsen.  
 Flere elever på laveste mestringsnivå i regning i 5 klasse enn for fylket og landet som helhet. På 

landsnivå når det gjelder laveste mestringsnivå i lesing i 5 klasse. 
 Frafallet i videregående skole er høyere enn fylket og i landet som helhet. Frafall varierer med 

foreldrenes utdanningsnivå.  
 

Levevaner 
 Andelen med overvekt inkludert fedme er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet, vurdert 

etter resultatene fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter 17 år. 
 Andel kvinner som røyer er på fylkesnivå men kan ikke statistisk bekreftes å være vesentlig 

forskjellig fra landsnivå. 
 Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i perioden 2012-2014. 
 

Helse og sykdom 
 Forventet levealder for menn er vesentlig forskjellig fra fylket og landet som helhet. 
 Det er vesentlig lavare andel personer som bruker legemidler mot psykiske lidelser enn for landet 

som helhet. 
 Vesentlig flere med muskel og skjelletplager enn for landet som helhet, men mindre enn 

gjennomsnittet for Finnmark fylke. 
 Kommunen har vesentlig høyere andel legemiddelbrukere for diabetes type 2 enn landet som 

helhet. Andelen er dog på nivå med fylket som helhet. 
 Det er vesentlig færre legemiddelbrukere og antibiotika brukere enn landet som helhet. 
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Figur 13: Forventet levealder for 30 åringer etter utdanning, Tana, fylket og landet. Kilde: Folkehelseinstituttet 
 
Figur 13 viser forskjellen i levealder etter utdanning. Forventet levealder øker med utdanning. For 
landet som helhet er forventet levealder omtrent 78 år for personer med grunnskole med høyeste 
utdanning. For personer i Tana er forventet levealder for de med grunnskole noe lavere og nesten på 
fylkesgjennomsnittet.  
 
Figuren viser at personer med videregående skole har nærmere fire år høyere forventet levealder i 
forhold til de med grunnskole med høyeste utdanning når det gjelder hele landet. Og personer med 
universitet/høyskoleutdannelse har mer enn to år høyere forventet levealder enn personer med 
videregående skole som høyeste utdanning. Personer med høyskole/universitetsutdanning har altså 
seks år mer i forventet levealder enn personer med grunnskole som høyeste utdanning.  
 
Det foreligger ikke tall for Tana kommune når det gjelder forventet levealder for personer med 
utdanning på videregående skolenivå eller med høyere utdanning, men forskjellen i levealder etter 
utdanningsnivå vil trolig være tilsvarende som Finnmark fylke og landet som helhet. 
 
 

6.2 UTJEVNING AV SOSIALE HELSEFORSKJELLER 
Alle faktorer som påvirker helsa og som er sosialt ulikt fordelt i befolkningen, bidrar til å opprettholde 
sosiale ulikheter i helse. Sosiale ulikheter i helse innebærer systematiske helseforskjeller som følge av 
ulikheter i inntekt og utdanningslengde. Forskjellene er uavhengig av kjønn og alder om omfatter 
forventet levealder, ulike sykdommer og levevaner som kosthold og røyking. Ulikhetene varierer over 
tid og mellom geografiske områder. Det forteller at det er mulig å redusere sosiale helseforskjeller. 
 
Helseforskjellene stiger med sosioøkonomisk status. De nest fattigste har bedre helse enn de fattigste 
og de rikeste har i gjennomsnitt bedre helse enn de nest rikeste. Det samme gjelder forhold mellom 
helse og utdanning. Jo lengre utdanning, jo bedre helse. Skal helseforskjeller utjevnes, må en ha hele 
befolkningen i tankene. Nøkkelen ligger ikke i noen få enkelttiltak, men i en sammensatt innsats. 
 
 

6.3 SAMINOR 2 
Senter for samisk helseforskning ved Norges arktiske universitet (UIT) har gjennomført en helse- og 
levekårsundersøkelse for befolkningen over 40 år i 10 utvalgte kommuner med høy andel samisk 
befolkning. Fokuset var på risikofaktorer for hjerte-karsykdommer og type-2 diabetes, kosthold, 
ernæring og miljøgifter.  
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Viktige funn  
Andelen dagligrøykere er synkende og nesten på nivå med landsgjennomsnittet. Det er flere kvinner 
enn menn som røyker, særlig blant 40-åringene. Andelen dagligrøykende kvinner er noe høyere enn 
landsgjennomsnittet. Det er en meget alv røykeandel blant menn og kvinner i 70 årene. Undersøkelsen 
viser en høy andel av overvekt og fedme i befolkningen. Det gjelder både for menn og kvinner og i 
alle aldersgrupper over 40 år.  
 
Helse- og livsstilsundersøkelsen påviste flere i Tana med diagnosen type 2 diabetes med blodprøve av 
HbA1c sammenlignet med medisintall fra Folkehelseinstituttet. Størst forskjell mellom 
Folkehelseinstituttets tall og funn fra helseundersøkelsen påvises blant menn. Dette er betydningsfulle 
funn selv om Helse- og livsstilsundersøkelsen har litt eldre befolkning enn analysene fra 
medikamentregisteret hos Folkehelseinstituttet. 
 
Resultatene kommer som følge av usunn livsstil med hensyn til røyking, kosthold og aktivitet.  
 
 

6.4 SAMMENDRAG OG UTFORDRINGER 
Kommunen kommer i folkehelseprofilen vesentlig dårligere ut enn landet som helhet når det gjelder 
utdanningsnivå i aldersgruppen 30-39 år, barn av enslige forsørgere, drikkevannsforsyning, 
mestringsnivå i regning i 5 klasse, frafall i videregående skole, forventet levealder for menn, muskel 
og skjelettplager og type 2 diabetes. 
 
 
 
 

7. OPPSUMMERING SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG 
UTFORDRINGER 
 

7.1 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK 
 
 Mer sentralisert bosettingsmønster, men Skiippagurra grunnkrets har nå relativt få unge under 20 

år. 
 Færre personer under 40 år og flere personer over 45 år i hele kommunen under ett. 
 Færre barn og unge i barnehage- og skolealder og i aldersgruppen 16-19 år. 
 Synkende andel kvinner i aldersgruppen 20-44 år. 
 Lav andel kvinner også under 20 år.  
 Stor økning i antall personer over 80 år og i alderen 67-79 år. 
 Betydelig økning i innvandring de siste fem årene. 
 Mer globalisert og multikulturell innvandring. 
 Innvandringen bidrar positivt til befolkningstallet og i arbeidslivet. 
 Statistiske modeller tyder på fortsatt befolkningsreduksjon mot år 2040. Antall barn og unge 

forventes redusert betydelig de neste fem til 10 årene og stabilisert deretter, mens antall 
pensjonister vil ventelig øke betydelig ut fra dagens nivå. 

 Kvinnene øker sin formelle utdanning mens mennene henger igjen. 
 Antall kvinner i akademiske yrker og som ledere har steget vesentlig. 
 Personer i kompetansekrevende yrker pendler i større grad ut av kommunen. Økende innpendling 

til kommunen. Det kan tyde på at arbeidsmarkedet lokalt er attraktivt for bosatte utenfor 
kommunen, spesielt for personer uten høyere utdanning. 

 Forholdsvis lav arbeidsledighet. Størst arbeidsledighet for de uten høyere utdanning og innenfor 
mannsdominerte yrker. 

 Antall sysselsatte på vei ut av yrkeslivet er høyere enn ikke sysselsatte unge i alderen 15-24 år. 
Det tyder på at det er forholdsvis lett for unge å få innpass på arbeidsmarkedet lokalt.  
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 Jordbruksnæringen er under endring med færre bruk men med samme produksjon som tidligere. 
 Fiskerinæringen har vært i vekst, men mesteparten av fangsten leveres utenfor kommunen. 
 Stagnasjon i omsetningen for næringslivet etter 2012, men økende lønnsomhet. Næringslivet i 

Tana blant de mest lønnsomme i Finnmark og blant de mest varierte på landsbasis i forhold til 
kommunestørrelsen. 

 Høyere grunnskolepoeng de siste åtte årene, men likevel høyt frafall i videregående skole. Det er 
dobbelt så mange gutter som jenter som slutter underveis i videregående skole. 

 Gjennomgående dårligere folkehelse enn for landet som helhet, særlig når det gjelder levevaner. 
Høy andel overvekt og fedme samt type 2-diabetes i befolkningen over 40 år. Det gjelder begge 
kjønn. Dette kan skyldes forhold som kosthold og aktivitetsnivå. 

 Høy andel muskel og skjelettplager og lav forventet levealder for menn. 
 
 

7.2 SENTRALE UTFORDRINGER 
 
 Opprettholde skoletilbud i distriktene ved fortsatt reduksjon av antall barn og unge under 16 år. 
 Det forventes økt press på arealene ved kommunesenteret. 
 Rekruttering av unge, særlig unge kvinner til arbeidslivet i kommunen. 
 Få innvandrere integrert, kvalifisert for og deltakende i arbeidslivet. 
 Økt verdiskaping fra fiskerinæringen lokalt. 
 Flere antall nyetableringer. 
 Redusere frafallet fra videregående skole. 
 Bidra til at flere menn tar høyere utdanning og næringslivet sysselsetter flere menn med høyere 

utdanning. 
 Sikre og utvikle videregående skoletilbud lokalt, samt etterutdanningstilbud innen høyere 

utdanning. 
 Arbeide for god vannkvalitet i hele kommunen. 
 Livsstilssykdommer som overvekt/fedme og diabetes. Bidra til sunnere kosthold og økt fysisk 

aktivitet i hele befolkningen. 
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FOLKEHELSEBAROMETER FOR TANA KOMMUNE 2016 
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, se www.fhi.no/folkehelseprofiler 

 

 
 
”Grønn” verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet. Likevel kan grønn verdi innebære en viktig 
folkehelseutfordring for kommunen, da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. 
 

 

 

http://www.fhi.no/folkehelseprofiler

