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Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 10-1 vedtar Tana kommune Planstrategi for Tana 
Kommune 2020-2023.  
 
Rådmannen får fullmakt til å redigere og oppdatere planstrategidokumentet i tråd med vedtak i 
kommunestyret. 
 

Saksopplysninger 
Saken gjelder sluttbehandling av foreslått Planstrategi for Tana kommune for 
kommunestyreperioden 2020-2023. 
 
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke 
planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig 
siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal bli prioritert. 



Gjennom kommunal planstrategi vil kommunen også få en bedre og mer systematisk vurdering 
av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene. 
 
Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling til 
om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Planstrategien er også et egnet verktøy for å 
vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden 
knyttet til kommunedelplaner, tema-, fag- og sektorplaner. 
 
Formannskapets 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 næringsliv 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. 
 
Høring: 
Planstrategien har vært ut til offentlig høring, samt blitt behandlet i Eldrerådet og Rådet for 
personer med funksjonsnedsettelse (Vedlegg 2). Det kom inn 10 innspill gjennom høringen. 
Innspillene er oppsummert og kommentert av rådmannen nedenfor i vurderingen og finnes også 
vedlagt i sin helhet. Innspillene fra høringen er innarbeidet i vedlagte 
planstrategidokument. 

Vurdering 
Merknadsbehandling etter høring: 
 
Sametinget 

 Tana kommune legger frem en planstrategi, som drøfter både utfordringer og muligheter 
i kommunen bredt. Det er tatt inn et eget avsnitt, som omhandler samisk språk, kultur og 
samfunnsliv. Reindrift er nevnt som et av de viktigste bærere av samisk kultur og 
identitet i kommunen. Tanalaksen og språk, kultur og næringsutøvelse knyttet til den, 
kunne gjerne også være tilføyd i listen. 

 Svar: Tatt til orientering. Elvefiske er tatt med under kapittel 3. 
 
Kystverket 

 Kystverket Troms og Finnmark har ingen merknader til høringsutkastet av Tana 
kommunes planstrategi. Dokumentet fremstår som godt gjennomarbeidet og informativt. 

 Svar: Tatt til orientering. 
 
Tana historielag/ Deanu historjasearvi 

 Tana historielag/ Deanu historjasearvi ser at i strategidokumentets kap 6.4 Behov for nye 
planer, er tatt med Kommunedelplan for museumsdrift, noe laget er meget tilfreds med. 
Men beklager at kommunedelplan for kulturminner ikke er tatt med.  

 Tana historielag/ Deanu historjasearvi foreslår at det igangsettes arbeid med delplan for 
krigsminner og byggverk. Under arbeidet med planen bør andre med kunnskap om 
kulturminner og kulturmiljø bidra. Tana historielag/ Deanu historjasearvi vil gjerne være 
aktiv medspiller. 

 Svar: Under kap. 6.4 i planstrategien er kommunedelplan for kulturminner allerede satt 
inn som ett punkt. Kommunen er glade for at dere vil bidra med kunnskap under den 
fremtidige planleggingsprosessen, og vil gjerne ha dere med som en aktiv medspiller. 

 
Sámi akademiija da 

 Se vedlegg 9 for høringsuttalelse. 
 Svar: Samisk språkplan for grunnskolen i Tana blir tatt inn som en plan under arbeid. 

De videre høringsuttalelsene vil bli tatt hensyn til i de videre planarbeidet i kommunen, 
da spesielt under utarbeidelsen av en ny kommuneplanens samfunnsdel som planlegges 
påbegynt i løpet av planperioden. 

 
 
 
 
Trygg Trafikk Troms og Finnmark 

 I vår oversikt over kommunale trafikksikkerhetsplaner står det at Deanu/Tana sin plan 
gikk ut i 2019. I forslagets kap. 6.3. Planer som videreføres og revideres 2020-2023, står 



det at denne planen skal revideres. Vi mener det er positivt at kommunen ønsker å gjøre 
dette i løpet av perioden. Vi anbefaler at det anføres hvilken periode planen skal gjelder 
for, og hvilket år den planlegges revidert.  

 Videre anbefaler vi at planen inneholder både fysiske og atferdsretta tiltak. Dersom 
ønskelig kan Trygg Trafikk være behjelpelige med mal og veiledning underveis. 

 Svar: Tatt til orientering. Trafikksikkerhetsplanen vil bli revidert i løpet av 
planstrategiperioden og vil gjelde for fire år fremover fra vedtatt år. 

 
Troms og Finnmark fylkeskommune 

 Fylkeskommunen ønsker først og fremst å påpeke at Tana kommune har gjort et grundig 
arbeid i utarbeidelse av tredjegenerasjons planstrategi. 

 Folkehelse: 
1. Fylkeskommunen anbefaler at de valgte temaene i oversiktsdokument «Kossen 

går det?» blir ivaretatt i kommunens planstrategi. 
 Eldre er en ressurs 
 Elevene i grunnskolen i Tana skal være godt forberedt på et videre 

utdanningsløp 
 Barn og ungdom i Tana skal trives og ha muligheter til et aktivt, 

inkluderende og sosialt felleskap 
 Flere barn og unge i aktivitet 
 Sykefravær 
 Drikkevannskvalitet 

 Klima og friluftsliv: 
1. Kommunen har en klima- og energiplan som er utdatert. Kunnskapen om 

klimaendringer og klimatilpasning endrer seg fort, samt samfunnets krav til 
hvordan vi skal tilpasse oss. Det er derfor viktig at den nyeste kunnskapen legges 
til grunn for arbeidet med en slik plan. 

2. Kommunen har kartlagt og verdsatt sine friluftsområder. Som en oppfølging av 
nasjonal handlingsplan for friluftslivet har Klima- og miljødepartementet initiert 
et nytt nasjonalt prosjekt «Plan for friluftslivets ferdselsårer». Planen skal gi 
oversikt over relevante stier, turveier, løyper og leder for friluftslivet i 
kommunen. En plan for friluftslivets ferdselsårer vil bidra til en mer målstyrt 
utvikling og drift av stier, turveier, leder og infrastruktur for friluftslivet i 
kommunen. Fylkeskommunen vil veldig gjerne at kommunen blir med på dette 
prosjektet. 

 Svar: Temaene fra oversiktsdokumentet skal gjennomføres under utarbeidelsen av en ny 
kommuneplanens samfunnsdel som planlegges påbegynt i løpet av planperioden. Klima- 
og energiplanen til kommunen er planlagt revidert i løpet av planperioden. Tatt til 
orientering. 

 
Deanuinstituhtta (DI) 

 For å oppnå målet om bolyst og økt tilflytting til Deanu gielda/Tana kommune, må det 
skapes en økt bevissthet om vår historie. En bevissthet som bygger på stolthet over vårt 
mangfoldige samfunn og vår historie, vil i seg sjøl skape et bedre omdømme av 
kommunen. Slik kan innbyggerne bli de beste ambassadører for kommunen og bidra til å 
skape bolyst og rekruttere fagfolk til Tana.  

 Vi mener derfor at følgende to planer må prioriteres i denne kommunestyreperioden og 
tas inn under pkt 6.4 Behov for nye planer 2020-2023  

1. 2021 - 2023 DELPLAN FOR MUSEUMSVIRKSOMHET FOR DEANU 
GIELDA/TANA KOMMUNE  

2. 2021 - 2023 DELPLAN FOR KULTURMINNER I DEANU GIELDA/TANA 
KOMMUNE  



 Vi støtter slik formannskapets vedtak vdr. Delplan for museum, dog med et forbehold 
om hvorvidt Deanu gielda/Tana kommune kan pålegge andre å utarbeide delplan. 

 Vi forstår det slik at intensjonen er å invitere utenforstående til å bidra med innhold i 
planen, men at det er Deanu gielda/Tana kommune som vedtar den og følger den opp. 

 Svar: De to delplanene er allerede lagt inn under punkt 6.4, og planlegges oppstart 
under planperioden. 

 
NVE: 

 NVE anbefaler at kommunen legger vekt på helhetlig forvaltning i nedbørfelt, vurderer 
behovet for overordna overvannsplaner og planlegger den kommunale utviklingen slik at 
man unngår å bygge seg inn i nye utfordringer knyttet til naturfare. 

 Vi synes ikke det kommer klart frem i planstrategien hvordan det skal arbeides med den 
overordnede ROS-analysen i kommunen. NVE anbefaler Tana kommune å gå gjennom 
sine respektive tettsteder/ utbyggingsområder, og analysere hvilke områder som er 
sårbare for videre utbygging/fortetting knyttet til skred, flom- og overvannsutfordringer i 
små nedbørfelt. 

 Svar: Utfordringene med overvann vil bli behandlet i en revidert klima- og energiplan, 
samt i kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil gi føringer for hvordan arealpolitikken i 
kommunen skal utvikles med tanke på overvann i fremtiden. Revidering av kommunens 
ROS-analyse er lagt inn under kapittel 6.3 Planer som videreføres og revideres 2020-
2023. 

 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark: 

 Økonomi og demografi: 
o Tana bør fremover ha fokus på å koble planer og økonomi på en hensiktsmessig 

måte, og da spesielt samfunnsplan og økonomiplan. Vi viser i denne 
sammenheng spesielt til følgende paragrafer i ny kommunelov: 

o § 14-4, 1. ledd: «Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål 
og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp» 

o § 14-4, 5. ledd: «Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens 
handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd». 

 Universell utforming: 
o Universell utforming bygger på et menneskerettighetsperspektiv, og innebærer en 

rett til lik og likeverdig tilgjengelighet til samfunnets alminnelige funksjoner. 
Tana kommune kunne med fordel ha drøftet universell utforming som et ledd i 
samfunnsutviklingen i kommunen, sektorenes virksomhet på dette feltet og 
behovet for særskilte grep når det gjelder videre planlegging. 

 Barn og unge: 
o Punktene under er viktige elementer å vurdere i kommunal planstrategi og i en 

eventuell revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Vi ber kommunen vurdere 
disse nærmere:  

o Synliggjøre hvordan barns og unges rett til medvirkning blir ivaretatt i 
kommunale planprosesser  

o Vurdere kapasiteten og fremtidig dimensjonering av barnehage- og skoletilbudet 
i tråd med befolkningsutviklingen  

o Vurdere trafikksikkerheten, barns fritidsbehov og fritidsmuligheter  
o Rekruttere og opprettholde tilstrekkelig fagkompetanse til å ivareta 

kompetansekravene og lovpålagte oppgaver i oppvekstsektoren (barnehage, skole 
og barnevern)  

o Synliggjøre hvordan kommunen ivaretar barn og unges psykiske helse. Blant 
annet gjennom tverretatlig innsats for å forebygge og håndtere uønskede 
hendelser som f.eks. vold, mobbing og overgrep  



o Vurdere om planen skal si noe om hvordan kommunen skal rigge seg for 
lovendringene og de økte kommunale oppgavene som kommer med 
barnevernreformen som trer i kraft i 2022. Målet med denne reformen er å styrke 
kommunens arbeid med tidlig innsats, forebygging og bedre tilpasset hjelp til 
barn og unge.  

 Helse og omsorg: 
o Det er positivt at kommunen vil lage en plan for helse og omsorg i perioden 

2020-2023. Planstrategien sier at kommunen også vil videreføre flere mindre 
planer innen helse- og omsorgssektoren; for temaene rus og psykiatri, 
selvmordsforebygging, vold i nære relasjoner, lindrende behandling og 
psykososiale kriseteam. Kommunen omtaler ikke temaene smittevern og 
habilitering/rehabilitering, som det er lovpålagt at kommunen skal planlegge for. 
Fylkesmannen ber kommunen vurdere hvilke av disse mindre planområdene som 
kan tas inn i planen for helse og omsorg.  

o For å sikre et best mulig planprodukt anbefaler Fylkesmannen at planen for helse 
og omsorg utarbeides som en kommunedelplan, i tråd med formelle krav i plan- 
og bygningsloven §§ 5.1 og 5.2. Det innebærer bl.a. krav om planprogram, 
medvirkning og høring. 

 Miljø: 
o Vi anbefaler Tana kommune å bruke en tidligere gjennomført kartlegging av 

naturmangfoldet i kommunen som et grunnlag for kommuneplanene. I 
samfunnsdelen skal det være en arealstrategi som skal gi føringer for arealdelen 
og øvrig arealplanlegging og -bruk. En oversikt over viktige naturverdier vil 
forbedre kunnskapsgrunnlaget for all arealplanlegging, og være et nytt redskap i 
forbindelse med dispensasjonsbehandling etter spesielt plan- og bygningsloven, 
men også motorferdselsloven. Kartleggingen utelukker ikke bruk, men gir bedre 
oversikt over mulige konsekvenser av en utbygging eller annen arealdisponering. 

 Svar:  
o Tana kommune vil jobbe for å samkjøre økonomiplanen og kommuneplanens 

samfunnsdel under ny utarbeidelse av samfunnsdel. 
o Drøfting i forhold til universell utforming vil bli gjort under utarbeidelse av ny 

samfunnsdel. Dette er lagt inn som et moment som må med i samfunnsdelen 
under kapittel 5.1 «Innhold i kommuneplanens samfunnsdel». 

o Punktene under «Barn og unge» vil bli vurdert under utarbeidelse av ny 
samfunnsdel. 

o Temaene smittevern og habilitering/rehabilitering vil bli vurdert tatt inn i planen 
for helse og omsorg. Samtidig settes denne planen som en kommunedelplan i tråd 
med formelle krav i pbl §§ 5.1 og 5.2. 

 
Statens vegvesen: 

 Tana kommune har utarbeidet en planstrategi som tar opp kommunens utfordringer på en 
god og realistisk måte, og som knytter dette opp mot videre planarbeid. 

 Vi er glade for at kommunens trafikksikkerhetsplan skal revideres, men også 
kommunens areal- og transportplanlegging har betydning for trafikksikkerheten. I 
vurderingen av hvor kommunen ønsker å tillate bosetting, må trygg skoleveg være en 
viktig faktor. Trygg skoleveg har igjen stor betydning for bolyst. Muligheten for å kunne 
gå eller sykle for å komme seg rundt har betydning for både folkehelse og klima og 
miljø. Derfor er trafikksikkerhet og en god transportplanlegging et viktig grunnlag når 
kommunen drøfter strategiske valg knyttet til samfunnsutviklinga. 

 Svar: Trafikksikkerhet og en god transportplanlegging vil bli drøftet i ny 
kommuneplanens samfunnsdel som vil starte utarbeidelsen under planperioden. 

 



Rådet for personer med funksjonsnedsettelses behandling av sak 5/2020 i møte den 02.12.2020: 
 Vedtak: 

o Rådet for personer med funksjonsnedsettelse tar plandokumentet til etterretning 
med følgende tilføyelser: 
 I kommunal planstrategi må det legges inn føringer om at universell 

utforming må legges til grunn i planarbeidet innenfor de ulike 
sektorplanene. 

 Det må og legges til grunn i planarbeidet at planen tar høyde for 
mangfoldet i befolkningen i kommunen - og at Konvensjon om 
mennesker med nedsatt funksjonsevne ligger til grunn i alt planarbeid i 
kommunen. 

 Svar: Tatt til orientering. Drøfting i forhold til universell utforming vil bli gjort under 
utarbeidelse av ny samfunnsdel. Dette er lagt inn som et moment som må med i 
samfunnsdelen under kapittel 5.1 «Innhold i kommuneplanens samfunnsdel». 

 
Eldrerådets behandling av sak 8/2020 i møte den 25.11.2020: 

 Vedtak: 
o Formannskapets innstilling tas til orientering. 

 Svar: Tatt til orientering. 
 
Konklusjon 
I følge Plan- og bygningsloven § 10-1 Kommunal planstrategi skal kommunestyret minst én 
gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en 
kommunal planstrategi. Forslag til kommunal planstrategien har i perioden 30.10-30.11.2020 
vært ute til offentlig høring. Det kom inn 10 høringsinnspill til strategien. 
 
Rådmannen mener at kommuneplanen i tilstrekkelig grad fanger opp de nasjonale 
forventningene og andre rammebetingelser omtalt i forslaget til kommunal planstrategi. 
 
Rådmannen mener at planstrategien vil kunne bidra til nå kommunens målsettinger for 
kommunestyreperioden og anbefaler at kommunestyret vedtar planstrategien med den endringen 
som foreligger etter høringsrunden.


