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Behandling 
Jon Erland Balto (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
6.4 Behov for nye planer 2020-2023  
  
DELPLAN FOR MUSEUMS VIRKSOMHET FOR TANA KOMMUNE  
  
Hvorfor en museumsplan: - Museumsplanen for Tana kommune skal være et nyttig 
styringsredskap for   utviklingen av museumsvirksomheten i kommunen. - Planen vil kunne gi 
innsikt i situasjonen, utfordringer og ambisjoner på   museumsområdet i Tana kommune de 
neste årene.  
  
Selv om museene i Norge er konsoliderte, er det viktig at Tana kommune selv har ambisjoner 
for sitt museum. Tana kommune står nå foran nye muligheter fordi det er snakk om etablering 
av et nytt bygg i kommunens sentrum Tanabru, Joddu bygget. En bør også jobbe mot å få til en 
avtale med Statens Vegvesen for drift av Vegmuseet med tanke på å samlokalisere det også i 
Joddu bygget.  
  
I tillegg viser det seg at kunnskapen om den elvesamiske er lite kjent. Derfor har også 
Sametinget i sitt dokument Sametingets prinsipper for museumspolitikk, bl.a. vedtatt nå i høst at 
Tana museum bør bli en del Nasjonalt elvesamisk kultursenter.  Dette bør Tana kommune ta på 
alvor og starte utformingen av hva dette skal kunne bli. 
 
Jon Erland Balto (SP) trakk sist setning i forslaget.  
 
 
Børre St. Børresen (V) fremmet følgende endringsforslag: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 10-1 offentliggjøres forslag til Planstrategi 2020-2023 
for Tana kommune i minst 30 dager. Forslaget sendes til berørte høringsinstanser i samsvar med 
plan- og bygningslovens bestemmelser.  
 
Høringsfrist settes til 30. november 2020.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet etter endt høringsfrist.  
 
Ordfører legger fram et forslag for kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 
(1) Siv Anita Biti-Helander fremmet følgende tilleggsforslag fra AP og Hartvik Hansen (DSL):  
 
Kommuneplanens samfunnsdel må inneholde en beskrivelse av utviklingstrekk, utfordringer og 
strategier knyttet til likestilling. 
 
Samisk språkplan legges til i planstrategiens punkt 6.3 (planer som videreføres og revideres 
2020-2023. 
 
Det utarbeides en egen strategisk næringsplan der tema knyttet til næringsutvikling,  
omdømmebygging og rekruttering av arbeidskraft behandles. Slik vil man konkretisere arbeidet 



med næringsutvikling med mål, strategier og tiltak i en plan som rulleres hvert fjerde år, og slik 
at måloppnåelsen kan evalueres. Planen vil legge føringer på kommunens virkemiddelbruk, og 
planen må derfor basere seg på en analyse av særskilte fortrinn og muligheter for næringslivet i 
Tana. Planen må også beskrive muligheter og utfordringer for vårt lokale nærlingsliv på vei mot 
nullutslippssamfunnet, og angi hvordan man skal skape flere høykompetansearbeidsplasser i 
kommunen. 
 
 
(2) Siv Anita Biti-Helander fremmet følgende tilleggsforslag fra AP og Hartvik Hansen (DSL) 
til eget forslag:  
 
Privat næringsliv vil også være en viktig aktør i denne sammenheng. 
 
 
Odd Erik Solbakk (DSL) fremmet følgende tilleggsforslag fra DSL og Siv Anita Biti-Helander 
(AP), til SP sitt forslag: 
 
Deanu ja Várjjat Museumssiidda og Statens vegvesen får i ansvar å utarbeide delplanen for 
museet. 
 
 
Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet rådmannens innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 10-1 offentliggjøres forslag til Planstrategi 2020-2023 
for Tana kommune i minst 30 dager. Forslaget sendes til berørte høringsinstanser i samsvar med 
plan- og bygningslovens bestemmelser. 
 
Høringsfrist settes til 30. november 2020. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet etter endt høringsfrist, for så å legge 
forslaget frem for kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 

Votering 
Tilleggsforslag fra SP: Enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslag fra DSL og AP (3): Vedtatt med 4 (AP og DSL) mot 3 (SP og V) stemmer. 
Tilleggsforslag fra AP og DSL (1): Enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslag fra AP og DSL (2): Enstemmig vedtatt.  
Innstillinga ble satt opp mot forslag fra V: Innstillinga vedtatt med 4 (AP og DSL) mot 3 (SP og 
V) stemmer. 
 
 

Vedtak 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 10-1 offentliggjøres forslag til Planstrategi 2020-2023 
for Tana kommune i minst 30 dager. Forslaget sendes til berørte høringsinstanser i samsvar med 
plan- og bygningslovens bestemmelser. 
 
Høringsfrist settes til 30. november 2020. 



 
Rådmannen gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet etter endt høringsfrist, for så å legge 
forslaget frem for kommunestyret for endelig vedtak. 
 
--- (tillegg) 
 
6.4 Behov for nye planer 2020-2023  
  
DELPLAN FOR MUSEUMS VIRKSOMHET FOR TANA KOMMUNE  
  
Hvorfor en museumsplan: - Museumsplanen for Tana kommune skal være et nyttig 
styringsredskap for   utviklingen av museumsvirksomheten i kommunen. - Planen vil kunne gi 
innsikt i situasjonen, utfordringer og ambisjoner på   museumsområdet i Tana kommune de 
neste årene.  
  
Selv om museene i Norge er konsoliderte, er det viktig at Tana kommune selv har ambisjoner 
for sitt museum. Tana kommune står nå foran nye muligheter fordi det er snakk om etablering 
av et nytt bygg i kommunens sentrum Tanabru, Joddu bygget. En bør også jobbe mot å få til en 
avtale med Statens Vegvesen for drift av Vegmuseet med tanke på å samlokalisere det også i 
Joddu bygget.  
  
I tillegg viser det seg at kunnskapen om den elvesamiske er lite kjent. Derfor har også 
Sametinget i sitt dokument Sametingets prinsipper for museumspolitikk, bl.a. vedtatt nå i høst at 
Tana museum bør bli en del Nasjonalt elvesamisk kultursenter. 
 
Deanu ja Várjjat Museumssiidda og Statens vegvesen får i ansvar å utarbeide delplanen for 
museet. 
 
--- 
 
Kommuneplanens samfunnsdel må inneholde en beskrivelse av utviklingstrekk, utfordringer og 
strategier knyttet til likestilling. 
 
Samisk språkplan legges til i planstrategiens punkt 6.3 (planer som videreføres og revideres 
2020-2023. 
 
Det utarbeides en egen strategisk næringsplan der tema knyttet til næringsutvikling,  
omdømmebygging og rekruttering av arbeidskraft behandles. Slik vil man konkretisere arbeidet 
med næringsutvikling med mål, strategier og tiltak i en plan som rulleres hvert fjerde år, og slik 
at måloppnåelsen kan evalueres. Planen vil legge føringer på kommunens virkemiddelbruk, og 
planen må derfor basere seg på en analyse av særskilte fortrinn og muligheter for næringslivet i 
Tana. Planen må også beskrive muligheter og utfordringer for vårt lokale nærlingsliv på vei mot 
nullutslippssamfunnet, og angi hvordan man skal skape flere høykompetansearbeidsplasser i 
kommunen. 
 
Privat næringsliv vil også være en viktig aktør i denne sammenheng. 
 


