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1 Innledning 
1.1 Kommunal planstrategi 
Av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 10-1 (kommunal planstrategi) går det frem at 
alle kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye 
kommunestyret er konstituert. Det skal vurderes både interne og eksterne utfordringer og 
utviklingstrekk som kan få betydning for kommunenes strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling. Dette gjelder både langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes 
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.  
Strategien vil bidra til:  
 Bedre samordning av de ulike planene i kommunen.  
 Mer behovsstyrt planlegging.  
 Politisk prioriteringer av planoppgaver.  
 
Planstrategi er et politisk verktøy for å prioritere planoppgaver i kommunen. Et viktig formål 
med planstrategien er å styrke den politiske styringen over hvilke planoppgaver som skal 
prioriteres. Det skal også gi bedre og mer systematisk vurdering av hvilke behov kommunen 
har for planer for å møte utfordringer de nærmeste årene. For å sikre bred forankring av 
strategien er det viktig at synspunkter fra statlige og regionale organer, nabokommuner, 
befolkning og næringsliv er kjent når kommunestyret vedtar planen.  
 
Med bakgrunn i kommunenes utfordringer og utviklingstrekk skal det i planstrategien 
vurderes:  

1. Om det er nødvendig å revidere hele eller deler av gjeldende kommuneplan.  
2. Kommunens fremtidige planbehov- herunder nye planer, revidering av gjeldende 

planer eller opphevelse av disse. Prioritering av rekkefølge vil være et viktig punkt.  
3. Behov for systematisering av gjeldende plangrunnlag.  

 
Med bakgrunn i dette vurderingsarbeidet er det viktig for kommunen, jf. Plan- og 
bygningsloven § 3-1, at planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige 
forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Med andre 
ord skal kommunen kun utarbeide planer der det er konkludert med behov for en plan, eller 
lovverket og statlige krav forutsetter at planer utarbeides.  
 
Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge 
det videre planarbeidet. Det er med andre ord ikke en arena for å vedta mål og strategier, dette 
gjøres i kommuneplanen når den revideres. Ved dette har det ingen direkte rettsvirkning 
verken for kommunen eller private rettssubjekter. 
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2 Sentrale utfordringer og muligheter 
2.1 Befolkning og befolkningsutvikling 
Sentrale utviklingstrekk 

 Bosettingsmønsteret er blitt mer sentralisert de siste 50 årene, med flere innbyggere i 
Tanabru og Østre Seida grunnkrets. 

 Synkende andel menn mellom 25-44 år. 
 Stabil trend for antall kvinner mellom 25-44 år 
 Økende befolkning mellom 45-64 år. 
 Økende befolkningen mellom 65-74 år. 
 Stabil andel i befolkningen mellom 75-90 år. 
 Stabil andel barn mellom 0-4 år. 
 Synkende trend i andelen barn mellom 5-9 år. 
 Stabil trend i andelen barn mellom 10-14 år. 
 Stabil andel unge mellom 15-24 år. 
 Nedgang i innvandring. 
 Statistiske modeller tyder på en stabil befolkningsandel frem mot 2050. 

Sentrale utfordringer 

 Den største utfordring er å få unge til å etablere seg i kommunen. 
 Dårlig kollektivtilbud ut i distriktene som fører til en sentralisering mot Tanabru. 
 Opprettholde skoletilbud i distriktene ved fortsatt reduksjon av antall barn og unge 

under 16 år. 
 Det forventes økt press på arealene ved kommunesenteret. 

Muligheter 

Kommunen kan legge til rette for mer tilflytting 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. Det vil være viktig med både profilering, markedsføring og/eller 
omdømmebygging når det gjelder 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 søkelys på: 

 Mål, strategier og tiltak i forhold til rekruttering av arbeidskraft. 
 En boligstrategis som også setter søkelys på tilflytting og ikke bare tar for seg 

«vanskeligstilte» på boligmarkedet. 
 Stedsutvikling og bolyst. 
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2.2 Arbeidsliv og næringsliv 
Sentrale utviklingstrekk 

Per fjerde kvartal 2019 var det 1435 sysselsatte personer bosatt i Tana. Det er 296 personer 
som pendler til jobb i annen kommune, og 261 personer som pendler til jobb i kommunen. 
 

Arbeidsledighet (B) 
   

      

År 2013 2014 2015 2016 2017 
Geografi 

     

Hele landet 1,9 2,1 2,1 2,3 2,2 
Finnmark Finnmárku 2,5 2,6 2,5 2,7 2,6 
Guovdageaidnu Kautokeino 4,9 4,1 3,9 4,7 3,7 
Porsanger Porsángu 
Porsanki 

1,7 1,5 2,1 1,8 1,7 

Kárásjohka Karasjok 2,8 3,2 2 3,1 2,2 
Deatnu Tana 2,5 2,6 2 2,7 2,1 
Unjárga Nesseby 1,5 1,5 1 1,7 2,3 

Arbeidsledighet i forhold til arbeidsstyrken (andel i prosent). Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. 

Andel arbeidsledige i Tana kommune er litt under gjennomsnittet av de fem samiske 
kommunene og litt under landsgjennomsnittet.  

Antall helt arbeidsledige har ligget rundt 50 personer de siste fem årene. Dette utgjør om lag 
2,5 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. Med tanke på å få jobber og 
unngå arbeidsledighet, ser det ut som en klar fordel med universitets- og høyskoleutdanning. 
 
Kommunen har et forholdsvis variert næringsliv sammenlignet med mange kommuner i 
Finnmark. Det har over tid vært mange etableringer i kommunesenteret for bedrifter som har 
behov for å være geografisk sentralt plassert i Øst-Finnmark. Det er mange bedrifter som har 
tilknytning til transport og logistikk. Primærnæringene står sterkt med en positiv utvikling 
innen fiskerisektoren, landbruket fornyer seg med moderne driftsbygninger og 
generasjonsskifter. Reindrifta driver godt med gode resultater.  

 
 
 
 
 

http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=Arbeidsledige_prosent_value&ALDERslice=15_74&layers=ALDER&layers=KJONN&layers=virtual&GEOsubset=0,2011,2020+-+2021,2025+-+2027&study=http://158.36.43.146:80/obj/fStudy/Arbeidsledighet&ALDERsubset=15_74&mode=cube&virtualsubset=Arbeidsledige_prosent_value&KJONNsubset=0&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2012_2012+-+2016_2016&measuretype=4&cube=http://158.36.43.146:80/obj/fCube/Arbeidsledighet_C1&top=yes
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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 med tanke på 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 derfor ikke behov for en ny plan på området, men ha 
søkelys på utfordringene og muligheten i eksisterende plan. 
 

2.3 Utdanning og kompetanse 
Sentrale utviklingstrekk 

 

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

skole som høyeste utdanning. 
 Flere kvinner enn antall menn med høyere utdanning. 

 

Sentrale utfordringer 

 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. 
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 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.  
 
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 et eget oversiktsbilde over kommunens folkehelse (vedtatt 2019). Planen 
har et kunnskapsgrunnlag og handlingsdel. Denne planen må oppdateres hvert år. Den må 
også 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. 

 Klimaendringer kan også føre til mer ekstremvær med mer tørke, hete, stormer, 
ekstrem nedbør og flom, oversvømmelse og skred. Dette er faktorer som må tas 
hensyn til i all langsiktig planlegging. 

 
Muligheter og planbehov 

Klimaendringene og arbeidet for å redusere utslippene, er utfordringer som også 
Tanasamfunnet må ta tak i. Ifølge kommunens delplan for klima og energi (2010-2015) er 
potensial for produksjon av energi basert på vindkraft (30 GWh pr år, fra produksjon av 
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biobrensel (15 GWh) og småskala vannkraft (6 GWh). Planen er utdatert, og det er behov for 
revidering av planen. 
 
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. 
 
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 stort 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. 
 
Pandemi 
Torsdag den 12. mars 2020 erklært WHO covid-19 utbruddet som pandemi. Samme dag ble 
det erklært kommunal krise i Tana kommune. Nasjonalt ble det bestemt at skoler, barnehager 
og samfunnet måtte stenges ned. Ansatte i kommunen gikk raskt over på hjemmekontor. 
Skolene var svært raskt i gang med å gi undervisning via digitale plattformer. I forhold til 
kommunens pandemi og kontinuitetsplan var det utfordrende at alle skoler og barnehager ble 
stengt fordi det ga store konsekvenser med tanke på tilgjengelig arbeidskraft. Et stort 
spørsmål er om pandemien vil føre til varig endret adferd når det gjelder reiser, innkjøp etc. 
Det vil i ha store konsekvenser for de ulike næringene. Pandemien har vist at det er nødvendig 
med oppdatert planverk innenfor beredskap og helse. Dette selv om kommunen er oversiktlig 
og har gode forutsettinger for å håndtere kriser. 

 
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 lokalt engasjement som finnes. 
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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 elvefiske, 
reindrift, fjordfiske og utmarksnæring. Dette har ført til et særegent, sterkt samisk språk og 
kultur. 
 
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 og 9). Det er 18 siida-
andeler som lever av reindrift i kommunen. 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. 
 

4 Regionale og nasjonale føringer 
4.1 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 
Etter plan- og bygningsloven skal kommunene ta hensyn til nasjonale forventninger i 
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. Regjeringen vedtar hvert fjerde år nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging. Forventningsdokumentet av mai 2019 har følgende fire hovedmål  

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning  
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  
 Å skape et trygt samfunn for alle 
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Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor 
viktig at bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

4.1.1 FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål er i regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging nevnt som en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Også 
Fylkesmannen påpeker at målene må omtales og vurderes i planstrategien. 

FNs barnekonvensjon: FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder 
alle barn i verden. Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991. Eksempler på barns rettigheter 
er rett til skole, fritid og lek, hvile og rett til å si sin mening i alt som angår dem selv. 
Representanter fra ungdomsrådet i Tana deltok i 2018 i redd barna sitt «oppdrag 31- alle barn 
har rett til lek og fritid». Som et resultat av denne deltagelsen har redd barna utarbeidet 
rapporten Oppdrag 31: Rett på fritid.  

 

4.1.2 Regionale strukturendringer 
Fra 01.01.2019 ble de to fylkesmannsembetene for Troms og Finnmark slått sammen til ett 
nytt embete. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har hovedsete i Vadsø, med avdelinger også 
i Tromsø og Andselv. Reindriftsadministrasjonen ligger i Karasjok og Kautokeino. I 
forbindelse med regionreformen ble Troms og Finnmark slått sammen til et fylke den 
01.01.2020. Tromsø er fylkets administrasjonssentrum og fylket har parlamentarisk styreform 
og ledes av et fylkesråd på fem personer. Fylket består av 39 kommuner. 
 
Et nytt fylke, felles fylkesmannsembete og ny fylkeskommune vil påvirke de 
samarbeidsformer vi har vært vant til internt i Finnmark. Sammenslåingen har ført til flere 
omrokeringer i arbeidsoppgaver for fylkesmannen og fylkeskommunen, som både de og 
kommunene må sette seg inn i. Dette fører til en del forsinkelser nå i startfasen. De 
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forskjellige fylkene har også hatt en delvis forskjellig praksis, som det nå jobbes for å 
samordne til en felles praksis. 

4.2 Regionale planstrategier og planer 
Regionale planer skal bidra til fysisk, miljømessig, økonomisk og sosial utvikling i fylket. 
Fylkeskommunen er våre regionale folkevalgte, og har ansvar for å utarbeide de regionale 
planene i samarbeid med blant andre kommunene.  

I vurderingene av kommunens planbehov vil både nasjonale og regionale føringer og 
synspunkter fra nabokommuner være en del av grunnlaget. Her vil samhandlingen mellom 
kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen og øvrige regionale statsetater om 
planstrategiarbeidet i regionen være en viktig arena for avklaringer. 

Fylkeskommunen utarbeider sin egen planstrategi som beskriver viktige regionale 
utviklingstrekk og utfordringer i Troms og Finnmark. Troms og Finnmark fylkeskommune er i 
gang med å utarbeide ny regional planstrategi for 2020-2023.  

Gjeldende planer og strategier i Troms og Finnmark fylkeskommune kan sees i tabell nedenfor. 

Tema Plannavn Status 
Næringsutvikling 
 Fremtidens Finnmark – Regionalt utviklingsprogram 

(RUP) 2014-2023 
Videreføres 

 Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025 Videreføres 
 Petroleums- og energistrategier for Finnmark 2020-

2024 
Videreføres 

 Mineralstrategi for Finnmark 2020-2024 Videreføres 
 Internasjonal strategier for Finnmark 2020-2024 Videreføres 
 Sjømatstrategier for Finnmark 2020-2024 Videreføres 
 Landbruksstrategier for Finnmark 2021-2025 Videreføres 
 Reiselivsstrategi for Finnmark 2020-20204 Videreføres 
Opplæring og kompetanse 
 Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028 Videreføres 
Natur, klima og miljø 
 Regional plan for vannregion Finnmark 2016-2021 Videreføres 
 Regional plan for norsk-finsk vannregion 2016-2021 Videreføres 

 Planprogram for Finnmark vannregion 2022-2027 Ny 
 Hovedutfordringer for Finnmark vannregion 2022-

2027 
Ny 

 Planprogram norsk-finsk vannregion 2022-2027 Ny 
 Hovedutfordringer norsk-finsk vannregion 2022-2027 Ny 

 Likestillings-, inkluderings- og mangfoldstrategi for 
Finnmark 2020-2024 

Videreføres 

Kultur og kulturarv 
 Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i 

Finnmark 2017- 2027 
Videreføres 

 Regionale kulturstrategier for Finnmark 2021-2025 Videreføres 
Folkehelse 
 Regional strategi for folkehelsearbeid 2019-2022 Ukjent 
Samferdsel 
 Regional transportplan for Finnmark 2018-2028 Videreføres 
Tannhelse 
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 Tannhelseplan for Finnmark 2018-2021 Ukjent 
Areal 
 Regional plan for arealutvikling i Finnmark 2018-2028 Videreføres 

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 administrativt 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.  
 
Folkehelse er et nytt satsingsområde og kommunen har en egen plan for denne satsingen. 
Folkehelse griper inn i alt vi gjør og må innlemmes i kommuneplanens samfunnsdel. 
Universell utforming, et aldersvennlig samfunn, og hensynet til barn og unge skal også 
berøres. 
 
Mulige endringer i kommuneplanens samfunnsdel 
Ifølge situasjonsbeskrivelsen til planstrategien er det aktuelt å tilføye følgende til 
innsatsområdene i eksisterende plan: 

 Søkelys 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 setter søkelys på tilflytting og innvandring og ikke bare tar 

for seg «vanskeligstilte» på boligmarkedet. 
 Redusere frafall i videregående skole 
 Motivere til høyere utdanning 
 Utviklingstrekk, utfordringer og strategier knyttet til likestilling. 

 
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») 
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 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 
 Idrett og kultur 
 Helse og omsorg 
 Likestilling 

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. Den nye arealplanen for kommunen ble 
sendt på høring i juni 2019. Det arbeides nå med behandling av uttalelser og ferdigstilling av 
planen, med mål om ferdig plan i 2021. 
 
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). 
 Gammebygging i utmark 

 
Boligbyggingen på strekningen Seida – Skiippagurra ble avklart gjennom Kommunedelplanen 
for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra som ble vedtatt i 2014. Differensiert 
forvaltning av vassdragene tas det sikte på å behandle i forbindelse med revidering av 
arealdelen. Det planlegges egen temaplan for Gammebygging i utmark i løpet av 
planstrategiperioden. 
 
Nye utfordringer for arbeidet med arealdelen 
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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». 

6 Pågående planarbeid og nye planbehov  
6.1 Vedtatte planer i planstrategiperioden 2016-2019 
ID 5441 Plannavn Vedtatt Planlagt av 
2016-002 Detaljregulering for FV 282 Leirpollskogen bru 15.06.2017 Statens vegvesen 
2017-002 Detaljregulering for et område i Juovlajohka/Julelva 13.02.2018 Tana kommune, UTV 

2015-001 
Detaljregulering for FV 98 Leaibbosjohka - 
Ráttovuotna/Smalfjord 15.02.2018 Statens vegvesen 

2014-001 Detaljregulering for Čorroguolbba boligfelt 14.06.2018 Tana kommune, UTV 

2009-004 
Detaljregulering for Gávesluokta/ Gavesluft og 
Gálbenjárga/ Kaldbakknes 14.06.2018 Tana kommune, UTV 

2013-003 Detaljregulering for Tana bru sentrum 12.12.2019 Tana kommune, UTV 
    
 Samisk Språkplan 2016-2019 24.11.2016 Tana kommune, SEN 

 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
kulturbygg 2017- 2020 15.12.2016 Tana kommune, UTV 

 Oversiktsbilde folkehelse 2019 Tana kommune, UTV 
 Handlingsplan for elevenes psykososiale skolemiljø i 

grunnskolen 11.09.2018 Tana kommune, 
OPPVEKST 

 Leseplan 01.09.2018 Tana kommune, 
OPPVEKST 

 

6.2 Pågående planprosesser 
ID 5441 Plannavn Planoppstart Planlegges av 

2010-007 Detaljregulering for Torhop havn 18.11.2010 
Tana kommune, 
UTV 

2010-009 Detaljregulering for Šuoššjohka havn 18.11.2010 
Tana kommune, 
UTV 

2010-010 Detaljregulering for Smalfjord havn 18.11.2010 
Tana kommune, 
UTV 

2013-002 Kommuneplanens arealdel for Tana kommune 20.06.2013 
Tana kommune, 
UTV 

2016-001 
Detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi, 
Giemaš og Vággečearru 02.06.2016 Sweco Norge AS 

2017-001 Detaljregulering for farleden til Leirpollen 13.03.2017 Kystverket 

2017-003 
Detaljregulering for Holmfjell arena for heste- og 
motorsport 30.06.2016 Rambøll 

2020-001 Detaljregulering for småbåthavn i Austertana 19.02.2020 Rambøll 
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2020-002 Detaljregulering for barnehage i Tanabru 20.08.2020 Norconsult 
    

 Landbruksplan 2020 
Tana kommune, 
UTV 

 Plan for legetjenesten  
Tana kommune, 
HELSE 

 Reiselivsstrategi 2020 
Sapmi 
næringshage 

Temaplan Rammeplan for kulturskolen, mangfold og fordypning 2020 

Tana kulturskole 
og Norsk 
kulturskoleråd 

 

6.3 Planer som videreføres og revideres 2020-2023 
Type plan Plannavn  Planlegges av 

Kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023 Revideres 
Tana kommune, 
UTV 

Temaplan Geodataplan for Tana kommune 2015-18 
Revideres 
2021 

Tana kommune, 
UTV 

ROS-analyse Overordnet ROS-analyse for Tana kommune 2015-2020 Revideres Tana kommune, 
UTV 

Temaplan Overordnet beredskapsplan  Revideres Tana kommune, 
UTV 

Temaplan Beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten 
m/smittevernsplan Revideres Tana kommune, 

HELSE 

Temaplan Boligplan Revideres 
Tana kommune, 
HELSE 

Temaplan Rus- og psykiatriplan Revideres 
Tana kommune, 
HELSE 

Temaplan Selvmordsforebyggende plan Revideres 
Tana kommune, 
HELSE 

Temaplan Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Revideres 
Tana kommune, 
HELSE 

Temaplan Lindrende plan Revideres 
Tana kommune, 
HELSE 

Temaplan Plan for psykososialt kriseteam Revideres 
Tana kommune, 
HELSE 

Kommuneplan 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
kulturbygg Revideres 

Tana kommune, 
UTV 

Temaplan Lønnspolitisk plan Revideres 
Tana kommune, 
PERS 

Temaplan Seniorpolitisk plan Revideres 
Tana kommune, 
PERS 

Temaplan Felles utviklingsplan for grunnskolene i Tana kommune Revideres 
Tana kommune, 
OPPVEKST 

Temaplan 
Handlingsplan for elevenes psykososiale skolemiljø i 
grunnskolen Revideres 

Tana kommune, 
OPPVEKST 

Temaplan Trafikksikkerhetsplan Revideres 
Tana kommune, 
BA 

Temaplan Vei- og gatelysplan 2014-2017 Revideres 
Tana kommune, 
BA 

Temaplan Hovedplan for vannforsyning 2010-2017 Revideres 
Tana kommune, 
BA 
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Temaplan Hovedplan avløp 2013-2018 Revideres 
Tana kommune, 
BA 

Temaplan Samisk språkplan Revideres SEG 
 
6.4 Behov for nye planer 2020-2023 
Type plan Plannavn Planlegges av 

Kommunedelplan Plan for helse og omsorg m/underplan demensplan 
Tana kommune, HELSE og 
UTV 

Kommuneplan Kommunedelplan for kulturminner Tana kommune 
Kommuneplan Kommunedelplan for gammer Tana kommune 
Kommuneplan Kystsoneplan for Tana Tana kommune, UTV 

Temaplan Delplan for museumsvirksomhet for Tana kommune 

Deanu ja Várjjat 
Museumssiidda og Statens 
vegvesen 

Temaplan Strategisk næringsplan Tana kommune 
Temaplan Leve hele livet Tana kommune, HELSE 

Temaplan 
Lokal lærerplaner for at alle elever i kommunale 
grunnskoler som skal ha opplæring i samisk Tana kommune, OPPVEKST 

Temaplan Lokal læreplan for Tana Kulturskole Tana Kulturskole 


