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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/1308 -3

Arkiv: C52

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 24.08.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/32 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 13.09.2012

Kvænangen kommunestyre

Budsjettregulering - bruk av ubundne kapitalfond

Henvisning til lovverk: Kommuneloven §§45-47

Rådmannens innstilling

Vedlikehold/Utbedring av Navit vannsag finansieres ved bruk av ubundne kapitalfond med 
inntil kr. 50.000 slik:

debet 02360.252.375
kredit 09500.252.375

Tiltaket inkluderer opplæring av ”operatører” 

Saksopplysninger

Utvalget behandlet 27.03.2012. saken ”Vedlikehold av vannsag – bruk av forndsmidler” og 
fattet følgende vedtak:

Kvænangen kommune stiller inntil kr.50.000,- til disposisjon for utbedring av vannsag på Navit.
Beløpet belastes fond til kulturformål.

Det inngås avtale med eier om bruk av saga.

Kommunestyret må imidlertid gjøre vedtak om bruk av ubundne fond. Saken legges derfor fram 
til ny behandling.

I 1913 ble det etablert to sagbruk i Navit, begge drevet av vannkraft.. Disse var i drift fram til de 
ble brent under evakueringa 1944. Etter krigen ble den ene bygget opp i Navit, men nå drevet 
med motorkraft.

I perioden 1999 – 2001 ble den første vannsaga rekonstruert og gjenoppbygget. Tiltaket ble 
realisert ved hjelp av tilskudd fra Fylkesmannen i Troms, Troms skogselskap, Alta kraftlag og 
Kvænangen kommune.



Oppbygginga hadde ikke et direkte næringsmessig aspekt, men var ment å dokumentere 
kommunens kulturhistoriske tilknytning til skogbruket.

Restaureringsarbeidet var omfattende og det har vist seg i ettertid at vanninntaket ved fossen 
ikke fungerer uten daglig tilsyn under isgang i elva.
Saga er privateid.

Vurdering

Tanken bak restaureringsarbeidet var som tidligere nevnt å dokumentere en viktig del av vår 
kulturhistorie. Målgruppe var skoleklasser, lokalbefolkning, turister etc. Pga nevnte problemer 
med vanninntak har dette vært vanskelig å planlegge. I tillegg er det nødvendig med opplæring 
av personer som kan forestå demonstrasjon.

I forbindelse med pågående utviklingsprosjekt for Indre Kvænangen har undertegnede fått 
forespørsel om bruk av vannsaga og eiendomsforhold. 
Ønsker om bruk har også vært framsatt av Kvænangsbotn grendelag.

Utbedring av anlegget har i lengre tid vær diskutert med eier og mulige løsninger er skissert. 
Høsten 2011 var det planlagt befaring på området, men av visse årsaker lot dette seg ikke 
gjennomføre.
Det virker som om det er mulig å finne aktuelle løsninger. Ev. tiltak vil medføre økonomiske 
ressurser som eier ikke kan finansiere. Ut fra tanken om at anlegget skal kunne nyttes av 
organisasjoner, kommune, museum etc. (etter inngått avtale med grunneier) er det rimelig at 
kommunen er behjelpelig med dette.

Etter salget av gjenreisningsgården ”Niemenaikku” ble en del av salgssummen, kr.60.000,-, satt 
av på fond til kulturtiltak. Utbedring av vannsaga anses som et viktig kulturtiltak og 
fondsmidlene bør kunne nyttes til dette.

Kommunestyret må gjøre vedtak om bruk av fondsmidler. Saken legges derfor 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/3688 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 29.08.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/33 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 13.09.2012

Møteplan oppvekst og omsorg

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Formannskapet fastsetter møteplan for f.skap og kommunestyre i møte den 05.09.2012.
Møteplan for OO legges opp etter dette – forslag legges fram i møte.

Vurdering



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/1792 -8

Arkiv: 220

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 07.09.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/34 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 13.09.2012

Søknad om tilskudd til "Kubb" mesterskap

Rådmannens innstilling

Søknaden avslås.

Saksopplysninger

Pga. ”tekniske” problemer kom følgende ikke med på saksliste. Saken sendes i etterkant med 
endret innstilling.
Årsaken til endret innstilling er sener innkommet opplysning om at skigruppa ikke skal forestå 
kafedrift.
Arrangørene leide huset til sammenkomst etter arrangementet og renholdet var høyst 
mangelfull.

Søknad om tilskudd til "Kubb-mesterskap"

Vedlegg

1 Søknad

Rådmannens innstilling

Arrangementskomiteen for ”kubbmesterskap” tildeles kr. 2000,- til innkjøp av materiell.
Beløpet belastes 14715.385.257



Saksopplysninger

”Kubb” spillet sies å kunne spores tilbake til vikingtiden, fra øya Gotland i Sverige. Spillet er 
også kjent fra mellom-europa tilbake til 1500-tallet.

Spillet beskrives som en blanding av bowling, hesteskokasting og sjakk og kalles av entusiaster 
for viking-sjakk, på grunn av andelen strategi spillet krever.

Kubb har de siste årene økt kraftig i popularitet og spilles i dag verden over. Det er en aktivitet 
som passer for alle, ung eller gammel – gutt eller jente.

Det søkes om tilskudd på kr. 2000,- til innkjøp av materiell.

Vurdering

Sommeren 2011 ble det arrangert et uoffisielt mesterskap i Burfjord, og deltakelsen var stor. Nå 
ønsker en gruppe entusiaster å gjenta arrangementet som ble betegnet som vellykket.
I forbindelse med arrangementet skal skigruppa ha kafe på flerbrukshuset og ev. overskudd vil 
tilfalle disse.



PS 2012/35 Referatsaker



Kvænangen kommune
Oppvekst og Kultur

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Gunn Tove Olsen

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 70/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3425-2 29662/2012 N06 10.08.2012

Gratis skoleskyss

Saksopplysninger:
Retten til fri skoleskyss reguleres av opplæringslovens § 7-1. Denne gir rett til fri skoleskyss til
grunnskoleelever i 2. – 10 årstrinn som har lengre skolevei enn 4 km.
Samme paragraf slår imidlertid fast at elever med særlig farlig og vanskelig skolevei har rett til
fri skyss uansett veilengde.

Vurderinger:
Ihne Sofie f. 09.07.2006 har fra sitt hjemsted på gnr./bnr. 13/80 kortere avstand enn
4 km til skole. Veistrekningen anses imidlertid som værutsatt og utrygg, spesielt på vinterstid.

Vedtak:
Ihne Sofie Olsen innvilges fri skoleskyss for skoleåret 2011/2012

Med hilsen

Hans Jørgen Emaus
avdelingsleder

Kopi til:
Troms fylkeskommune 9296 TROMSØ



Kvænangen kommune
Oppvekst og Kultur

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Jan Otto Kaino & Lene Paulsen

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 69/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3425-1 29651/2012 N06 10.08.2012

Gratis skoleskyss

Saksopplysninger: 

Retten til fri skoleskyss reguleres av opplæringslovens § 7-1. Denne gir rett til fri skoleskyss til
grunnskoleelever i 2. – 10 årstrinn som har lengre skolevei enn 4 km.
Samme paragraf slår imidlertid fast at elever med særlig farlig og vanskelig skolevei har rett til
fri skyss uansett veilengde.

Vurderinger:

Ida Madelen f. 23.04.2006 har fra sitt hjemsted på gnr./bnr. 13/78 kortere avstand enn
4 km til skole. Veistrekningen anses imidlertid som værutsatt og utrygg, spesielt på vinterstid.

Vedtak:
Ida Madelen innvilges fri skoleskyss for skoleåret 2011/2012

Med hilsen
Hans Jørgen Emaus
avdelingsleder

Kopi til:
Troms fylkeskommune 9296 TROMSØ



Kvænangen kommune
Oppvekst og Kultur

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Paul & Tanja Karlsen

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 71/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3425-3 29666/2012 N06 10.08.2012

Gratis skoleskyss

Saksopplysninger: 
Retten til fri skoleskyss reguleres av opplæringslovens § 7-1. Denne gir rett til fri skoleskyss til
grunnskoleelever i 2. – 10 årstrinn som har lengre skolevei enn 4 km.
Samme paragraf slår imidlertid fast at elever med særlig farlig og vanskelig skolevei har rett til
fri skyss uansett veilengde.

Vurderinger:
Maja Johanne f. 21.12.2006 har fra sitt hjemsted på gnr./bnr. 13/223 kortere avstand enn
4 km til skole. Veistrekningen anses imidlertid som værutsatt og utrygg, spesielt på vinterstid.

Vedtak:
Maja Johanne Karlsen innvilges fri skoleskyss for skoleåret 2011/2012

Med hilsen

Hans Jørgen Emaus
avdelingsleder

Kopi til:
Troms fylkeskommune 9296 TROMSØ
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