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Kommunestyrets vedtak 15.12.2016: 
 
Fremlagte forslag til Kommunal planstrategi 2017-2020 vedtas med følgende innspill fra 
sektor-/fagmyndigheter og nabokommune slik: 
 

 Felles smittevernplan for Tana og Nesseby kommuner. Tas inn i kap. 6.4. 
 Revidering av trafikksikkerhetsplan. Tas inn i kap. 6.4 
 «Kystkultur» skal være eget tema i en kommunedelplan for kulturminner og –miljø 

(kap. 6.6). 
 Utarbeidelse av havnestrategiplan tas inn som ny strategiplan i kap. 6.6. 
 I forhold til Kystverkets innspill om kystnært oljevern skal det vurderes om det er 

behov og formålstjenlig å oppdatere akutt foreningsplan fra 1998 i forhold til dette. 
 Boligbygging i LNFR-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift) 

vurderes i forbindelse med pågående revidering av kommuneplanens arealdel. 

 
Planstrategien medfører at: 
 

 Planer under oppstart og pågående planprosesser videreføres jfr. kap. 6.2 og 6.3 og gis 
høy prioritet. 

 Planer som videreføres og eventuelt revideres i planstrategiperioden fremgår av kap. 
6.4. 

 Det legges opp til oppstart av revidering av kommuneplanens samfunnsdel i slutten av 
planstrategiperioden. Dette arbeidet sluttføres av nytt kommunestyre etter valget i 
2019. 

 Flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-2016 utgår. 

 
Tillegg i kap. 6.6 Nye planer 
 

 Utarbeidelse av strategiplan om likestilling, inkludering og mangfold i kap. 6.6 

 Egen plan for bolyst opprettes og framstilles til kommunestyret. 
Prosjektet må vurdere: 

 Hva som skal til for at vi skal barnefamilier til å flytte og bli i Tana. 
 Hva må vi gjøre for at Tana igjen blir et attraktiv og kult sted å satse på, og 

komme tilbake til etter endt utdanning for våre ungdommer. 
 Hvilke nye næringer må vi satse på 
 Hvilke muligheter har vi for å satse på nye næringer 
 Hva skal til for at det kan startes opp flere nye bedrifter i Tana  
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1. INNLEDNING 
1.1 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven av 2008. Planleggingen bør være 
behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig (pbl § 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. SENTRALE UTFORDRINGER OG MULIGHETER 

2.1 BEFOLKNING OG BEFOLKNINGSUTVIKLING 
 
Sentrale utviklingstrekk 
 Mer sentralisert bosettingsmønster, men Skiippagurra grunnkrets har nå relativt få unge under 20 

år. 40 % av alle under 20 år bor i Østre-Seida og Tana bru grunnkrets. 
 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, men innenlandsk flytting likevel viktigst mht. 

befolkningsutvikling. 
 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. 

 
Sentrale utfordringer 
 Den største utfordring er å få unge til å etablere seg i kommunen. 
 Få innvandrere integrert, kvalifisert for og deltakende i arbeidslivet. 
 Opprettholde skoletilbud i distriktene ved fortsatt reduksjon av antall barn og unge under 16 år. 
 Det forventes økt press på arealene ved kommunesenteret. 
 
Muligheter 
Prognosealternativene til SSB tilsier at modellene med høy nasjonal vekst, svak aldring og høy 
innvandring vil være positivt for befolkningsutviklingen. Forhold som nasjonal vekst og befolkningens 
aldring, kan være vanskelig å gjøre noe med. Høy innvandring og middels til høy fruktbarhet vil virke 
positivt på befolkningsutviklingen.  
 
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”. Kommunesenteret huser omtrent all næringsaktivitet 
utenom bergverk og primærnæringer, primærnæringsrelaterte bransjer, aktivitetsbaserte 
reiselivsprodukter og husflidvirksomhet. Det ligger muligheter i å utvikle og markedsføre Tana bru 
som kommunesenter.  
 
Planbehov og tiltaksbehov 
Kommuneplanens samfunnsdel dekker temaet befolkningsutvikling. Kommuneplanens samfunnsdel 
bør ha fokus på: 
 Mål, strategier og tiltak i forhold til rekruttering av arbeidskraft. 
 En boligstrategis som også fokuserer på tilflytting og innvandring og ikke bare tar for seg 

”vanskeligstilte” på boligmarkedet.  
 Stedsutvikling og bolyst.  
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 Kunnskap om trivsel, lokale flyttemotiver og tiltak for å beholde/rekruttere unge barnefamilier. 
 Tana bru som kommunesenter. 
 

2.2 ARBEIDSLIV OG NÆRINGSLIV 
 
Sentrale utviklingstrekk 
 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.  

 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. 

 
Sentrale utfordringer 
 Økt verdiskaping fra fiskerinæringen lokalt. 
 Flere antall nyetableringer. 
 Flere offentlige arbeidsplasser og høykompetansearbeidsplasser i kommunen (jfr. 

kommuneplanens samfunnsdel 2012-2019) 
 
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 for dette. I tillegg vil det være viktig med 
både profilering, markedsføring og/eller omdømmebygging i forhold til å tiltrekke seg mer 
arbeidskraft, nye innbyggere og flere nyetableringer. Det er også en mulig strategi å øke satsingen for 
å styrke Tana bru som kommune- og handelssenter. Det ligger også muligheter til å få til mer lokal 
leveranse av fisk og krabbe enn i dag. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel har et eget satsingsområde knyttet til næringsutvikling. Det inkluderer 
også entreprenørskap. Det er således ikke behov for en ny plan på området, men ha fokus på 
utfordringene og muligheten i eksisterende plan. 
 

2.3 UTDANNING OG KOMPETANSE 
 
Sentrale utviklingstrekk 
 Høyere grunnskolepoeng de siste åtte årene og ungdom starter på videregående skole. 
 Høyt frafall i videregående skole. Det er dobbelt så mange gutter som jenter som slutter underveis 

i videregående skole. 
 Færre sysselsatte med grunnskole som høyeste utdanning. Flere menn med videgående skole som 

høyeste utdanning. 
 Flere kvinner, men færre antall menn i høyere utdanning. 
 Antall kvinner i akademiske yrker og som ledere har steget vesentlig de siste fem årene. 
 
Sentrale utfordringer   
 Økt andel sysselsatte med videregående skolenivå på bekostning av grunnskole nivå. 
 Redusere frafall i videregående skole. 
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 Kommunen mangler et bredt skoletilbud på videregående skole og universitets/høgskolenivå slik 
at mange reiser bort for å ta ønsket utdanning. 

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

 Tilrettelegge for at flere menn tar høyere utdanning og næringslivet sysselsetter flere menn med 
høyere utdanning. 

 
Muligheter og planbehov 
I dag har barnehage- og grunnskolesektoren egne virksomhetsplaner. Barn- og unge er eget 
satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel. I dag ser det ikke ut til å være behov for ytterligere 
planer utover dem kommunen allerede har. På tiltakssiden bør det være strategi eller tiltak rettet mot å 
rekruttere, beholde og øke kompetanse for pedagogisk personell i for lærere i grunnskolen. Det bør 
også vurderes tiltak mot frafall i videregående skole og for å motivere menn til høyere utdanning.  
 

2.4 FOLKEHELSE  
 
Sentrale utviklingstrekk 
 Gjennomgående dårligere folkehelse enn for landet som helhet. Det skyldes 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. 
 Lavt utdanningsnivå, særlig blant menn og i aldersgruppen 30-39 år. 
 
Sentrale utfordringer 
 Arbeide for å utjevne sosiale helseforskjeller som rettes særlig mot utdanningsnivå. 
 Livsstilssykdommer som overvekt/fedme og diabetes. Bidra til sunnere kosthold og økt fysisk 

aktivitet i hele befolkningen. 
 Arbeide for god vannkvalitet i hele kommunen. 
 
Muligheter og planbehov 
Tana kommune har en egen folkehelseplan. Planen har et kunnskapsgrunnlag og handlingsdel. Denne 
planen bør oppdateres, forlenges eller inngå i kommuneplanens samfunnsdel da folkehelse berører 
mange sektorer og områder i kommuneplanen.  
 

2.5 KLIMA OG ENERGI 
 
Utfordringer 
 Utslippene i Norge øker. Det er en stor utfordring å kunne bidra til å oppfylle Norges forpliktelse 

om reduksjon i klimagassutslippene.  
 Framtidige klimaendringer kan medføre utfordringer for arealbruken i kommunen, og må derfor 

tas hensyn til ved all langsiktig planlegging. 
 
Muligheter og planbehov 
Klimaendringene og arbeidet for å redusere utslippene, er utfordringer som også Tanasamfunnet må ta 
tak i. Det er 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 klima- og energiplan, som det ikke er tilstrekkelig ressurser til å følge opp. 
Det er mest hensiktsmessige er å oppdatere planen, og la den inngå som en del av kommuneplanens 
samfunnsdel. 
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2.6 ANDRE FORHOLD SOM KAN PÅVIRKE SAMFUNNET OG 
GJENNOMFØRING AV PLAN  
 
Utenlandske hendelser 
Finanskrisen i 2008 og flyktningkrisen i 2015 viser at hendelser utenlands kan sette betydelig preg på 
situasjonen nasjonalt. Den økonomiske utviklingen i toneangivende økonomier er svak (USA, EU, 
Japan, Kina, BRICS-landene) og myndighetene forsøker å bedre situasjonen gjennom rentepolitikk og 
stimulering av økonomien. Flere økonomer frykter nye store tilbakeslag i verdensøkonomien. 
Finanskrisen i 2008 satte ikke veldig stor preg på Tana kommune da kommunen har en dominerende 
offentlig sektor og et lokalorientert næringsliv. Selv om økonomien er mer åpen nå enn i 2008, synes 
det lite trolig at en ny internasjonal økonomiske krise vil medføre krise lokalt. 
 
Globalisering  
«Globalisering» innebærer nedbygging av grenser. Ny teknologi øker samhandling på tvers av grenser. 
Verden kommer tettere inn på oss. Globalisering gir innbyggerne større tilgang på varer og tjenester 
via Internett. Og forbrukere vil ha billige produkter fra lavkostland, ofte på bekostning av dyre varer 
fra eget land. En virkning av globalisering er at det skviser lokalproduksjon og at varer og tjenester 
produsert internasjonalt blir oppvurdert. Globalisering er derfor også en trussel for utvikling av eget 
næringsliv både i sentrum og på bygda. Selv om globaliseringsprosessen kan se å ha nådd en topp for 
nå, gir den muligheter til å gjøre kommunen mer interessant både i forhold til Tana som reisemål og i 
forhold til bosted for nye innbyggere. 
 
Egne holdninger 
Egne holdninger kan være en barriere for å utvikle 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. Generelt er en tendens til at flere vil 
kjøpe seg fri fra forpliktende arbeid eller fra dugnad på fritiden. Samfunnsutvikling skapes ikke uten at 
folk engasjerer seg. Det er derfor viktig å stimulere og utvikle lokal engasjement som finnes.  
 
Omdømme 
I forhold til rekruttering av arbeidskraft og for å få flere innbyggere i kommunen kan kommunens 
omdømme utad bli viktigere. Omdømme skapes av et godt tjenestetilbud, herunder hvordan vi omgås 
hverandre daglig. For omdømmet utad, er det også viktig at kommunen er synlig og gjør seg bemerket 
utenfor kommunen, også i sosiale media.  
 
 
 

3. SAMISK SPRÅK, KULTUR OG SAMFUNNSLIV 
Tana kommune er under forvaltningsområdet for samisk språk og har derfor et særlig ansvar for å 
utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv. Samisk språk og kultur går hånd i hånd. Når man ønsker 
å bevare og styrke det samiske språket, er det naturlig å gjøre dette gjennom aktiviteter som er bygget 
på samisk kultur.  
 
I kommuneplanens samfunnsdel henvises det til rapporten "Det gode liv i Tana", der det kommer fram 
at det også er konkurranse og motsetningsfylte relasjoner mellom innbyggere med samisk, finsk og 
norsk bakgrunn. Det ser ut til at utfordringene i disse relasjonene er på hell. Det er også tegn på at det 
flerkulturelle håndteres bedre og med større romslighet og naturlighet blant den yngre delen av 
befolkningen enn det som er tilfellet blant de eldre. 
 
Den samiske kulturen og det samiske språket opplever en positiv utvikling. Primærnæringene, både 
som eneste næring - og i kombinasjon med andre næringer, har bidratt sterkt til det samiske språkets 
stilling i kommunen. I motsetning til andre samiske kommuner, har samisk språk stadig befestet sin 
rett og sin stilling, særlig takket være næringer som reindrift, fjordfiske og utmarksnæring. Dette har 
ført til en særegen, sterk samisk språk og kultur 
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Reindriften er en av de viktigste bærere av samisk kultur og identitet. Reindriftsnæringen i kommunen 
utgjør Polmak reinsogn og er organisert i to distrikter (7/8 og 9). Det er 18 familier som lever av 
reindrift i kommunen. Sysselsettingsmessig utgjør det omtrent 25 årsverk direkte uten 
ringvirkningene. Reindriftsnæringen skaper ringvirkninger til andre så som slakteri, utstyrsforhandlere 
med mer. Næringen har endret seg på mange områder de siste 50 år bl.a. når det gjelder skolegang, 
boligforhold, driftsforhold og teknologisk utvikling. Samfunnsutviklingen har også gjort at reindriften 
står overfor store utfordringer.   
 
Utfordringer 
Samisk språk er lite til stedet i daglige aktiviteter utenom skole, barnehage og hjemmet. Det oppleves 
en manglende kulturoverføring fra eldre til yngre generasjoner, noe som medfører at språket heller 
ikke overføres. Andre utfordringer knyttes til at det er få som behersker samisk skriftlig både blant 
kommunens administrasjon og blant kommunens innbyggere. I tillegg er det få ansatte med 
språkkompetanse blant barne- og ungdomsarbeidere, få elever velger samisk som andrespråk i 
grunnskolen og lite tilbud i norskspråklige barnehager og mangel på førskolelærere. I tillegg oppleves 
ikke samisk og norsk som likestilt når det gjelder helsetilbudet.  
 
For reindriftsnæringene er en bedre beskyttelse av beiteområdene mot inngrep og skadelige 
forstyrrelser en sentral utfordring. Likeledes er det viktig å få til en reduksjon i ulike årsaker til tap av 
reinsdyr på beite. For fremtidens reindrift er kartlegging av driftsmessige konsekvenser av en 
klimaendring viktig. Internt i næringen er det behov for å redusere konfliktnivået og bedre samhold og 
samarbeid. I forhold til det øvrige samfunn er det en utfordring å bedre forståelsen for reindriftens 
kulturelle særpreg og behov. Det å finne drifts- og produksjonstilpasninger for best mulig i næringen 
gjennom økt verdiskaping i alle ledd i næringen, vil fortsatt være en generell utfordring.  
 
Muligheter og planbehov 
Kommuneplanens samfunnsdel har ikke samisk språk, kultur og samfunnsliv som et særlig tema. 
Imidlertid omfatter kommuneplanens hovedmål og alle innsatsområder samisk samfunnsliv og 
flerkulturelle forhold. Slikt sett er det ikke behov for en ny plan eller rullering av samfunnsdelen av 
kommuneplanen på bakgrunn av sameloven. Det bemerkes også at universell utforming og mer 
tilgjengelige kommune tjenester også vil virke positivt i forhold til samisk språk, kultur og 
samfunnsliv. Det ligger potensial i videreforedling av primærproduktene fra reindriften samt å 
tilrettelegge for næringskombinasjoner. Disse mulighetene kan ivaretas i kommuneplanens 
samfunnsdel som har innsatsområdet mot næringsliv samt det å styrke bygdene. Reindriftens 
arealbehov ivaretas gjennom kommuneplanens arealdel.  
 
For å ivareta kommunens forpliktelse etter sameloven, så har kommunen en egen plan for samisk 
språkutvikling. Plan for samisk språkutvikling har følgende målsettinger: 
 

Det skal være et levende samisk språk og en levende samisk kultur i Tana kommune, 
og samisk skal være et naturlig bruks- og samhandlingsspråk i kontakt med det 
offentlige. 

 
Kommunen har tre hovedmål for planperioden. 
• Styrke og videreutvikle samisk språk, kultur og identitet i Tana kommune 
• Synliggjøre og formidle samisk språk og kultur i det offentlige rom. 
• Samisk språk- og kulturforståelse skal likestilles med norsk i all kommunal tjenesteyting og 

forvaltning i tråd med kap.3 i Sameloven6. 
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4. REGIONALE OG NASJONALE FØRINGER  

4.1 NASJONALE FORVENTNINGER TIL KOMMUNAL PLANLEGGING 
Etter plan- og bygningsloven skal kommunene ta hensyn til nasjonale forventninger til kommunal og 
regional planlegging. I tillegg skal kommunen 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 av juni 2015 er tematisert slik: 

 Gode og effektive planprosesser, herunder bl.a.: 
o Oppdatert kunnskapsbasert planlegging. Tidlig medvirkning. 
o Vektlegging av lokalt selvstyre. 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, herunder bl.a.: 
o Vektlegge redusert klimagassutslipp og energibruk gjennom planlegging. 
o Ta hensyn til klimaendringer og naturfarer. 
o Ivareta viktige verdier av naturmangfold, kulturminner, -miljø, landskap og friluftsliv. 
o Samarbeide om planlegging for verdiskaping. 
o Sikre viktige jordbruksområder og tilrettelegge for tilleggsnæringer. 
o Sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv. Sikre deltakelse 

av samiske interesser der de berøres. Sikre reindriftens arealer og veie det opp mot andre 
samfunnsinteresser. 

o Areal til fiskeri- og havbruksnæringene. 
o Sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster. 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder, herunder bl.a.: 
o Trekke langsiktige grenser mellom tettstedsområder og LNF-områder. 
o Legge til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging. 
o Prioritere planer for samferdselstiltak og godsterminaler og havner i planlegging. 
o Et aktivt og helhetlig sentrumspolitikk. 
o Trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer som er fri for støy og forurensing. 
o Ta vare på naturverdiene og tilrettelegge for fysisk aktivitet og trivsel. Tilrettelegge for økt 

brukt av sykkel og gange i dagliglivet. 
o Legge til grunn prinsippet om tilgjengelighet og «universell utforming» i planlegging av 

omgivelser og bebyggelse. 
 
Det fleste av disse punktene ivaretas i kommuneplanens samfunnsdel og i arealplanleggingen. 
Kommunen har dog ikke kystsoneplan, planer for gang- og sykkelveier eller for kulturminner og 
kulturmiljø. Det skal tog tas hensyn til prinsippet om «universell utforming» i alle nye kommunale 
bygg- og anlegg. 
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4.2. REGIONALE PLANSTRATEGIER OG PLANER 
Kommunen har en rett og en plikt i arbeid som gjelder regional planstrategi når det berører 
kommunens virkeområde (§ 8-3).  
 
Regionale planer og strategier som videreføres 
 
Tema Plannavn Status 
Næring 
 Fremtidens Finnmark – Regionalt utviklingsprogram (RUP) 2014-2023 Videreføres 
 Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025 Videreføres 
Opplæring og kompetanse 
 Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028 Videreføres 
Kultur, folkehelse og miljø 
 Regional plan for vannregion Finnmark 2016-2021 Videreføres 
 Regional plan for norsk-finsk vannregion 2016-2021 Videreføres 
 Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2016-2021 Videreføres 
 
 
Nye regionale planer og strategier 
 
 Plannavn Oppstart 
Næring 
 Petroleums- og energistrategier for Finnmark 2020-2024 2018 
 Mineralstrategi for Finnmark 2020-2024 2018 
 Internasjonal strategier for Finnmark 2020-2024 2018 
 Sjømatstrategier for Finnmark 2020-2024 2018 
 Landbruksstrategier for Finnmark 2021-2025 2019 
 Reiselivsstrategi for Finnmark 2020-20204 2018 
Kultur, folkehelse, mangfold og miljø 
 Regionale kulturstrategier for Finnmark 2021-2025 2019 
 Regional strategi for folkehelsearbeid 2019-2022 2017 
 Likestillings-, inkluderings- og mangfoldstrategi for Finnmark 2020-2024 2018 
Samferdsel 
 Regional transportplan for Finnmark 2018-2028 Våren 2016 
Tannhelse 
 Tannhelseplan for Finnmark 2018-2021 2017 
Areal 
 Regional plan for arealutvikling i Finnmark 2018-2028 2017 
 
Fylkeskommunen har mange planer og strategier knyttet til næring. Kommunen har eget 
innsatsområde knyttet til næringsutvikling i kommuneplanens samfunnsdel. Innenfor samferdsel, 
kompetanse, kultur og folkehelse har kommunen tilsvarende planer eller satsingsområder. 
 
På følgende områder har kommunen ikke lignende plan eller delplan: kulturminner og –miljø, 
tannhelse og likestilling, inkludering- og mangfold. Av disse så vurderes plan for kulturminner og 
kulturmiljø som aktuelt og tas med i kapittel 6.6 Nye planer. Lokalt er det større behov for å 
rullere/revidere folkehelseplanen fremfor nye planer på disse områdene. 
 
Kommunens Utmarksplan er ikke koblet til noen region plan eller strategi. Det har gjort det vanskelig 
å finansiere tiltak i Utmarksplanen. Det er lagt mye ressurser i denne planen og det tilrås at planen 
videreføres inn til neste planstrategiperiode. 
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5. ERFARINGER MED KOMMUNEPLANEN 

5.1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012-2023 
Mål, strategier/retningslinjer og innsatsområder i kommuneplanen ble lagt gjennom en planprosess i 
perioden 2006-2008 med bred medvirkning fra befolkningen. I 2012 ble disse videreført til 
planperioden 2012-2023. Kommunen har også en fireårig handlingsdel til kommuneplanen. 
Handlingsdelen ble sist rullert våren 2015. 
 
Som politisk og administrativ styringsverktøy er det en stor utfordring å vedlikeholde 
kommuneplanen. En annen stor utfordring er å koble handlingsdelen sammen med økonomiplanen. 
 
Barn og unges behov i plansaker 
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 for å sikre at 
barn og unges interesser blir ivaretatt i kommuneplaner. 
 
Innhold i kommuneplanens samfunnsdel 
Samfunnsdelen har ni delområder med egne delmålsettinger og strategier for å realisere ønsket 
utvikling. Handlingsdelen ble i 2014/2015 forenklet og tematisert i «politikk områder» basert på 
politisk organisering. Høsten 2015 er det foretatt endringer i politisk organisering. I seg selv medfører 
det ikke behov for å endre delområdene i samfunnsdelen. På den annen side, omfatter enkelte 
innsatsområder nesten det samme og kunne blitt slått sammen. Det gjelder innsatsområdene 
«landbruk», «styrke bygdene» og «elva, laksen og fjorden» som alle i mer eller mindre grad er rettet 
mot tradisjonell bygdenæringer og –utmarksbruk. 
 
Folkehelse er et nytt satsingsområde og kommunen har en egen plan for denne satsingen. Folkehelse 
griper inn i alt vi gjør og kunne vært integrert i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Mulige endringer i kommuneplanens samfunnsdel 
I følge situasjonsbeskrivelsen til planstrategien er det aktuelt å tilføye følgende til innsatsområdene i 
eksisterende plan: 
 Fokus på verdiskaping i tilknytning til primærnæringene 
 Flere høykompetansearbeidsplasser 
 Mål, strategier og tiltak i forhold til rekruttering av arbeidskraft. 
 Tana bru som kommunesenter. 
 Stedsutvikling og bolyst.  
 Profilering og omdømmebygging 
 En boligstrategis som også fokuserer på tilflytting og innvandring og ikke bare tar for seg 

”vanskeligstilte” på boligmarkedet.  
 Redusere frafall i videregående skole 
 Motivere til høyere utdanning 
 
Disse punktene er ikke så enkle å plassere inn i de eksisterende delområdene og det kan være 
hensiktsmessig med nye delområder eller hovedområder, eksempelvis etter følgende tre-deling: 
 

1. Arbeids- og næringsliv («tjene penger»/«ha noe å leve av») 
 Landbruk 
 Næringsutvikling 
 Infrastruktur 
 Styrke bygdene (bygde-/primærnæringene) 

2. Bolyst, trivsel og folkehelse («leve og bo i Tana») 
 Infrastruktur (bolig- og fritidsboligpolitikk) 
 Styrke bygdene 
 Elva, laksen og fjorden 
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 Idrett og kultur 
 Helse og omsorg  

3. Med Tana mot fremtiden 
 Barn og unge 
 Klima og energi («miljø og bærekraftig utvikling») 

En slik overordnet tre-deling gir muligheter for å forenkle samfunnsdelen og gjøre den mer strategisk i 
forhold til det som er viktig for kommunen framover. Det som berører stedsutvikling og 
omdømmebygging vil dog innbefatte alle tre hovedområdene.  
 
 

5.2 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2002-2013 
Kommuneplanens arealdel for Tana kommune 2002 – 13 ble vedtatt i 2002. Hovedmålsettingen for 
denne planen er: 

«å vise en arealforvaltning som sikrer en langsiktig, bærekraftig areal- og 
ressursforvaltning som dekker dagens areal- og ressursbehov uten å redusere muligheten 
for å dekke framtidige generasjoners areal- og ressursbehov».  

 
Det er behov for å ha en oppdatert plan for arealbruken i hele kommunen. Planprogrammet for 
revidering av arealdelen ble fastsatt i juni 2013. Planarbeidet er igangsatt, men pga. prioritering av 
kommunedelplaner og detaljreguleringsplaner, har dette arbeidet vært stilt mer eller mindre i bero 
siden 2014. 
 
Erfaringene med gjeldende arealdel 
Arealdelen som ble vedtatt i april 2002, avklarte i stor grad de viktigste problemstillingene knyttet til 
arealbruken i kommunen. Det har bidratt til å forenkle saksbehandlingen og gjøre saksbehandlingen 
mer forutsigbar. Det var tre forhold som ikke ble fullstendig løst gjennom det forrige planarbeidet. Det 
gjelder: 

 Boligbygging på strekningen Seida – Skiippagurra.  
 Differensiert forvaltning av vassdragene, dvs. avklaring av bygging til bolig og fritidsformål i 

de vassdragsnære områdene (på elvesiden av hovedveinettet). 
 Gamme- og hyttebygging i utmark 

 
Boligbyggingen på strekningen Seida – Skiippagurra ble avklart gjennom Kommunedelplanen 
for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra som ble vedtatt i 2014. De andre 2 
forholdene tas det sikte på å behandle i forbindelse med revidering av arealdelen.  
 
Nye utfordringer for arbeidet med arealdelen 
En viktig oppgave for arealforvaltningen er å legge til rette for at folk kan bo og drive næringsaktivitet 
i kommunen. Å ha tilstrekkelige arealer regulert til bolig og næringsformål er derfor svært viktig. 
Samtidig er det avgjørende at kommunen sikrer produksjonsgrunnlaget for primærnæringene landbruk 
og reindrift for framtida. I forbindelse med dette bør det vurdere ulike kompensasjonsordninger for 
landbruk og reindrift for arealer som tas til bruk til bolig og fritidsboligformål i LNFR-områder. Det 
kan gjøre gjennomføring av arealplanen enklere.  
 
Det er en viss etterspørsel etter hyttetomter i Tana fra folk fra nabokommunene. Det kan være i Tanas 
egeninteresse å søke å komme denne etterspørselen i møte ved å legge ut hyttetomter som gir mange et 
forhold til Tana. På sikt kan det kanskje føre til at Tana blir et aktuelt bo- og arbeidssted for folk fra 
nabokommunene, fordi har fått et forhold til kommunen gjennom «fritidsbruk».  
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6. PÅGÅENDE PLANARBEID OG NYE PLANBEHOV 

6.1 VEDTATTE PLANER I PLANSTRATEGIPERIODEN 2012-2015 
 
ID 2025 Plannavn Vedtatt Planlagt av 
2012-001 Detaljregulering E6 Tana bru 21.02.2013 Statens vegvesen 
2010-001 Detaljregulering FV98 Ifjordfjellet Parsell 5A 21.02.2013 Statens vegvesen 
2013-001 Detaljregulering FV98 Ifjordfjellet Parsell 5B 20.06.2013 Statens vegvesen 
2010-003 Detaljregulering Deatnodearbmi industriområde 20.06.2013 Tana kommune, UTV 
2010-002 Kommunedelplan for sentrumsområdet  

Luftjok - Tana bru – Skiippagurra 
12.06.2014 Tana kommune, UTV 

2010-006 Detaljregulering Harrevann friluftsområde 12.06.2014 Tana kommune, UTV 
2011-002 Detaljregulering Bjørkelia Nordre 12.06.2014 Rambøll, Alta 
2010-004 Detaljregulering Heargeguolbba industriområde 18.12.2014 Tana kommune, UTV 
2010-008 Detaljregulering Lišmmajohka Masseuttak 11.06.2015 Rambøll 
    
 Utmarksplan  21.02.2012 SEG 
 Samordnet forebyggende rus- og pyskiatriplan 

2014-2018 
18.12.2013 Tana kommune 

 Selvmordforebyggende plan 2014-2018 26.05.2014 Tana kommune 
 Folkehelseplan 2014-2016 12.06.2014 Tana kommune, UTV 
 Boligplan for Tana kommune 2014-2017 09.10.2014 Tana kommune/TKE 
 Overordnet ROS-analyse for Tana kommune 

2015-2020 
30.04.2015 Tana kommune, UTV 

 Vei- og gatelysplan 2015-2018 11.06.2015 Tana kommune, BA 
 
 

6.2 PÅGÅENDE PLANPROSESSER 
 
ID 2025 Plannavn Planoppstart Planlegges av 
2010-006 Detaljregulering Šuoššjohka havneområde 10.05.2012 Tana kommune, UTV 
2010-007 Detaljregulering Šuoššjohka havneområde – 

naustområde 
08.07.2015 Tana kommune, UTV 

2010-008 Detaljregulering Torhop havn 10.05.2012 Tana kommune, UTV 
2010-009 Detaljregulering Torhop havn sjødeponi 23.09.2015 Tana kommune, UTV 
2010-010 Detaljregulering Smalfjord havn 10.05.2012 Tana kommune, UTV 
2010-011 Detaljregulering Austertana havn 10.05.2012 Tana kommune, UTV 
 Detaljregulering Tana bru sentrum inkludert 

finne attraktiv tomt til villakssentret Joddu. 
23.08.2012 Tana kommune, UTV 

2013-002 Kommuneplanens arealdel 20.06.2013 Tana kommune, UTV 
 Detaljregulering Čorroguolbba boligområde 18.02.2014 Tana kommune, UTV 
2015/1745 Detaljregulering FV98 Gillaš – Smalfjord. 

Strekningen Leibošjohka – Smalfjordbotn. 
2015 Statens vegvesen 

2016-002 Detaljregulering Leirpollskogen bru 22.04.2016 Statens vegvesen 
2016-001 Detaljregulering Elkem Tana utvidelse 

kvartsittbrudd 
02.06.2016 Sweco Norge AS 

2016/401 Samisk språkplan 2016-2019 18.03.2016 Tana kommune, SEN 
2015/3257 Revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk 

aktivitet og kulturbygg 2017-2020 
16.02.2016 Tana kommune, UTV 
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6.2.1 Status på pågående planarbeid 
 
Havneplanene:  
Utkast til plankart foreligger. Planlagte delutredninger er gjennomført. Det gjenstår en 
konsekvensutredning for sjødeponi i tilknytning til Torhop havn. Planbeskrivelsene og 
planbestemmelsene gjenstår. 
 
Kommuneplanens arealdel: 
Arbeidet er igangsatt men ble prioritert ned i forhold til igangsatte detaljreguleringsplaner. 
Planarbeidet er tatt opp igjen høsten 2016 med sikte på utarbeidelse av planforslag til offentlig ettersyn 
høsten 2017. 
 
Detaljregulering Tana bru sentrum 
Nye attraktive arealer kan bli tilgjengelig i forbindelse med byggingen av ny Tana bru som er planlagt 
ferdigstilt høsten 2019. Det settes i gang omreguleringsarbeid for finne attraktiv tomt til villakssenteret 
Joddu nær elvebredden. Dette arbeidet igangsettes i løpet av 2016.  
 
 

6.3 PLANER UNDER OPPSTART 
 
Sak Plannavn Planoppstart Planlegges av 
2016/684 Kommunedelplan for naturmangfold Planprogram 

høringsfrist 
16.01.17 

Tana kommune 

2016/1990 Detaljregulering Holmfjell arena for heste- og 
motorsport 

 Rambøll AS 

 
 

6.4 PLANER SOM VIDEREFØRES OG REVIDERES 2017-2020 
 
Type plan Plannavn  Planlegges av 
Kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel 2012-

2023 
Revideres Tana kommune, UTV 

Kommunedelplan Hovedplan for vannforsyning 2012-2017 Revideres Tana kommune, BA 
Kommunedelplan Hovedplan for avløp 2013-2018 Revideres Tana kommune, BA 
Kommunedelplan Folkehelseplan 2014-2016 Revideres Tana kommune, UTV 
Sektorplan Samordnet forebyggende rus- og 

psykiatriplan 2014-2018 
Revideres Tana kommune 

Sektorplan Selvmordforebyggende plan 2014-2018 Revideres Tana kommune 
Temaplan Utmarksplan  Videreføres SEG 
Temaplan Boligplan for Tana kommune 2014-2017 Revideres Tana kommune/TKE 
Temaplan Vei- og gatelysplan 2015-2018 Revideres Tana kommune, BA 
Temaplan Trafikksikkerhetsplan  Revideres Tana kommune, BA 
Temaplan Geodataplan for Tana kommune 2015-18 Videreføres 

og revideres 
Tana kommune, UTV 

Temaplan Smittevernplan for Tana og Nesseby 
kommune 

Revideres til 
å omfatte 
Nesseby 
kommune 

Tana kommune 

ROS-analyse Overordnet ROS-analyse for Tana 
kommune 2015-2020 

Videreføres Tana kommune, UTV 
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6.5. PLANER SOM UTGÅR 
 
Type plan Plannavn Vedtatt Planlagt av 
Kommunedelplan Flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-

2016 
28.06.2006 Tana kommune, UTV 

 
 

6.6 BEHOV FOR NYE PLANER 2017-2020 
 
Type plan Plannavn Planoppstart Planlegges av 
Kommunedelplan Kulturminner og kulturmiljø  Tana kommune, 

UTV 
Detaljregulering Sieiddájohguolbba boligfelt, trinn 2  Tana kommune, 

UTV 
Detaljregulering Friluftsområder 

 Gávesluokta/Gavesluft og 
Gálbenjárga/Kaldbakknes 

 Sieiddá/Seida (Guolbba/ Gilbagargu) 

 Tana kommune, 
UTV 

Detaljregulering Gang-/sykkelsti Tana bru – Skiippagurra  Statens vegvesen 
Detaljregulering Gang-/sykkelsti Tana bru – Seida  Tana kommune, 

UTV 
Arealplan Kystsoneplan. 

Vurdere deltakelse i felles kystsoneplan for 
Øst-Finnmark 

 Tana kommune, 
UTV. Andre 
kommuner i Øst-
Finnmark 

Strategiplan Strategiplan for utvikling av havnene i 
Tana kommune 

 Tana kommune, 
UTV. 

Strategiplan Likestilling, inkludering og mangfold  Tana kommune 
Strategiplan Plan for bolyst 

 Hva som skal til for at vi skal få 
barnefamilier til å flytte og bli i Tana? 

 Hva må vi gjøre for at Tana igjen blir 
et attraktiv og kult sted å satse på, og 
komme tilbake til etter endt utdanning 
for våre ungdommer? 

 Hvilke nye næringer må vi satse på? 
 Hvilke muligheter har vi for å satse på 

nye næringer? 
 Hva skal til for at det kan startes opp 

flere nye bedrifter i Tana? 

  
Tana kommune, 
UTV. 

 
 
 


