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Innledning og sammendrag 
 

Nordreisa kommune startet i 2006 et kvenkulturprosjekt, der man bl.a. skulle bygge opp et 

kvensk samarbeidsforum for utvikling av næringsliv og kultur, samt arrangere 

kvenkulturfestival. Samtidig startet man arbeidet med å opprette et permantent senter for 

kvenkulturen i Nord- Troms og Troms. Johanne Sommersæter var ansatt som prosjektleder 

fram til 1. september 2009 da Lisa Vangen fikk stillingen som konstituert daglig leder.  

I 2009 ble Halti kvenkultursenter IKS stiftet som et SUS, og rett over nyåret 2010 var det 

Halti kvenkultursenter IKS et selskap opprett med hjemmel i lov om interkommunale 

selskaper av 29.01.99. Alle Nord- Troms kommunene og Troms fylkeskommune gikk inn 

som eiere av selskapet. Vårt første driftsår var i 2010. Det ble et år med høyt aktivitetsnivå. 

Årsrapporten kan leses på www.kvenkultursenter.no. 

Nå er tiden kommet for å skissere veien videre. I dette dokumentet vil vi vise hvordan vi 

tenker oss utviklingen av Halti kvenkultursenter IKS fram mot 2015. 

 

Halti kvenkultursenter IKS 
Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, 

Skjervøy og Lyngen, samt Troms fylkeskommune.  

Halti kvenkultursenter IKS har som formål å: 

- Bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord- Troms, behersker det kvenske 

språket 

- Dokumentere og formidle kunnskap om den kvenske befolkningen 

- Arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes 

- Synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 

- Bidra til kursvirksomhet i kvensk språk, kultur, håndverks- og næringstradisjoner 

- Bidra til at den kvenske befolkning kjenner sin historie og sine røtter 

- Arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med 

grunnlag i kvensk kultur og historie i kommunene i Nord- Troms 

- Skape samarbeid mellom den kvenske befolkning på Nordkalotten, samt mellom den 

kvenske befolkning og andre minoriteter 

Kvenkultursenteret skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere 

kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-

Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens historie og bakgrunn skal 

skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og næringsvirksomhet i alle 

http://www.kvenkultursenter.no/


kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive tradisjonell formidling av 

kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med den kvenske kulturen og 

lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk språk, kultur og tradisjoner. 

Et viktig mål for Halti kvenkultursenter IKS er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle 

sammenhenger.  

Vårt arbeid for kvensaken er nedfelt i Norges ratifisering av Europarådets rammekonvensjon 

om beskyttelse av nasjonale minoriteter, der kvenene er gitt et særlig kulturelt vern. Kvenene 

ble i 1998 anerkjent som en nasjonal minoritet, og det kvenske språket fikk status som et eget 

språk i 2005. Dagens regjering vil ”legge vilkårene til rette for at de nasjonale minoritetene 

(jøder, kvener, rom, romanifolket/tatere og skogfinner) kan ivareta og videreutvikle egen 

kultur, språk og identitet.(..) og støtte tiltak som setter fokus på nasjonale minoriteters språk, 

kultur og kulturhistorie” (www.regjeringen.no). 

Kvenene er en befolkningsgruppe, som med sin aktive samfunnsdeltakelse gjennom århundre, 

har vært med å forme dagens Troms. Kvenene har satt, og setter, sitt preg på regionens 

egenart og kulturelle mangfold. Å løfte kvenenes status i samfunnet vil gi en mer helhetlig 

forvaltning av befolkningens identitetsfølelse, og forankre den i lokal historie og kultur. Dette 

vil igjen gi potensial for sterk stedstilknytning, vitale lokalsamfunn, og unike muligheter for 

vekst innen nærings- og kulturutvikling. 

Kvenene er norske samfunnsborgere, og deres kultur og språk skal gjenspeiles i alle deler av 

det samfunn vi lever i. Kvensk er en del av Troms- samfunnet i fortid, nåtid og framtid. 

 

Visjoner 
Vi har en rik historie og kultur som gjenspeiler seg i dagens samfunn, og i utviklingen av 

morgendagens. I et område som tradisjonelt er preget av ”tre stammers møte”, er det kvenske, 

sammen med den samiske og norske, grunnpilarer i vår historiske og kulturelle forankring. 

Vår visjon er revitalisering av kvensk i Troms generelt, og i Nord- Troms spesielt, slik at 

kunnskap om kvensk tilhørighet oppfattes som en selvfølge av befolkningen.  

Halti kvenkultursenter IKS skal fremme kvensk språk og kultur i Nord- Troms, og være 

et kompetansesenter for Nord- Troms spesielt og Troms generelt.  

Virksomhet 
Vår virksomhet er nedfelt i Halti kvenkultursenter IKS` selskapsavtale og formulert i vår 

formålsbeskrivelse.   

Kvensk språkutvikling  
Vi ønsker å: 

- Bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord- Troms, behersker det kvenske 

språket 



- Synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 

- Bidra til kursvirksomhet i kvensk språk, kultur, håndverks- og næringstradisjoner 

- Dokumentere og formidle kunnskap om den kvenske befolkningen 

 

Kvensk språk er en av bærebjelkene i kvensk kultur, og er viktig for bevaring og styrking av 

kulturen. Språket er kulturbærer og meningsbærer, og er viktig i videreføringen av kvenske 

verdier og kunnskap. 

Etter lang tid med fornorskning er kvensk språk i en begynnende revitaliseringsfase. Halti 

kvenkultursenter IKS ønsker at kvensk skal være et levende språk i bruk. Derfor ønsker vi å 

drive språkopplæring og skape arenaer slik at bruk av det kvenske språk økes i det offentlige 

rom. For å få dette til må man arbeide med revitalisering på mange områder. 

Kvensk språk er anerkjent som et eget minoritetsspråk i Norge. Kvensk språkting og kvensk 

språkråd har snart klart grunnlaget for normering av kvensk språk. Resultatet vil være et 

kvensk felles skriftspråk der lokale dialektvarianter vil være mulig å bruke. For oss gjelder 

dette Nord- Troms dialektene.  

Vi ønsker å jobbe med å ivareta, videreutvikle, dokumentere og formidle kvensk språk og 

kultur, med hovedvekt på det lokale. I dette arbeidet vil vi bruke ulike innfallsvinkler, 

visualisering og synliggjøring av språket, informasjon, undervisning og skape 

kvenskspråklige arenaer. Videre vil vi arbeide med innsamling og formidling av ord og 

terminologi fra Nord- Troms dialektene. Vi vil være en støtte for folk som har interesse for 

kvensk språk og kultur.  

Vi har som mål at alle barn og unge skal kjenne til kvensk språk, på frasenivå. Den viktigste 

målgruppen for språkopplæring, er barn. For å sikre resultater av opplæring, er det viktig å 

begynne med barna mens de er så små som mulig. Barnehager blir derfor et viktig 

satsningsområde for kvenskopplæring. I planperioden ønsker vi å drive kompetanseheving av 

barnehagepersonell, noe som vil ha direkte påvirkning på barnehagehverdagen i regionen. 

Også kulturskoler er et satsingsområde for oss, og målet er at barna skal ha muligheter å 

utvikle kvensk sang og musikk og andre kunstneriske uttrykksformer innenfor rammene av 

dagens kulturskoleordninger. 

Et annet mål er at befolkningen som ønsker det, i Nord- Troms spesielt og Troms generelt, 

skal få et godt kvensk språkopplæringstilbud. Vi vil drive voksenopplæring med kontinuerlige 

kvenskkurs i perioden. Med språkarbeider på plass kan disse kurs holdes rundt i kommunene.  

For at kvensk skal være et levende språk i regionen, behøves som sagt ikke bare opplæring, 

men også arenaer der språket brukes og utvikles. Slike arenaer ønsker vi å videreutvikle, og vi 

vil fortsette arbeidet med dette etter den linjen vi har påbegynt. Vi har kvenske språkkafeer, 

sangkvelder, kulturkvelder, festival, etc. Dette kommer vi tilbake til i kapittelet om 

kultursatsing.    



Vi vil også kunne gjøre enkle oversettelser for kommunene og andre. Større oversettelser som 

bøker og andre utgivelser, gjøres av Kvensk institutt. Vi vil utvikle kursmateriell og 

kvenskspråklig materiell for barn. Videre ønsker vi å arbeide for synliggjøring av kvensk 

språk og kultur på ulike områder, for eksempel ved å støtte opp navn- og skiltsaker. 

Plan for kvensk språkutvikling 

Vi ønsker å utarbeide en plan over den kvenske språkopplæringen i Nord- Troms og Troms, i 

samarbeid med Storfjord språksenter. Samarbeidet med Storfjord språksenter er allerede 

under planlegging. Kvenlandsforbundets og Norske kveners forbunds planer for opplæring i 

fylket og organisasjonene vil bli søkt implementert i planarbeidet, om organisasjonene ønsker 

det.  Samkjøring av våre aktiviteter vil gi en mer målrettet språkopplæring, og muligheter for 

å stagnere og snu den negative kvenske språkutviklingen i regionen.. 

 

Kvensk kultursatsing  

- Synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 

Gode holdninger er den viktigste forutsetningen for å lære ett nytt språk. Holdningsskapende 

arbeid blir derfor viktig både for å revitalisere kultur og språk.  

Formidling 

- Bidra til at den kvenske befolkning kjenner sin historie og sine røtter 

- Arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes 

Halti kvenkultursenter IKS vil drive mye vår formidlingsvirksomhet digitalt de første årene. 

Vår internettside www.kvenkultursenter.no skal utvikles til å bli en portal for kvenkultur i 

regionen. Dette skal bli en side med mye ulikt stoff, alt fra historie, nyheter, 

faktaopplysninger m.m., med et spenn fra det lokale kvenske og til kvenene som nasjonal 

minoritet. Videre har vi facebookside der vi driver jevnlige oppdateringer og en egen 

YouTube kanal de vi vil legge filmer og lydklipp relatert til det kvenske i vår region.  

 

Arrangementer 

I årene som kommer vil vi satse tungt på aktivitetssiden. Vi arrangerer årlig Paaskiviikko/ 

Baaskiuka, kvenske kulturdager i Nord- Troms. Kulturdagene foregår i alle kommunene, og 

har avslutning i Nordreisa som verstskapskommune for Halti kvenkultursenter IKS. 

Paaskiviikko arrangeres som et samarbeidsprosjekt i de ulike kommunene, der Halti 

kvenkultursenter IKS står som koordinator. Andre aktører er kommunene, kvenske og finske 

lokallag, næringsliv og private med engasjement for kvenkultur.  Paaskiviikko har som formål 

http://www.kvenkultursenter.no/


å synliggjøre kvenkultur, og tilby alle innbyggerne i regionen lokale arenaer der kvensk 

identitet, tilhørighet, språk og kultur kan vokse og blomstre. Paaskiviikko vil forene krefter 

som arbeider mot samme mål i Nord- Troms, og gjøre et felles løft for kvenkulturen i 

regionen. Vi ønsker at kvenkulturdagene skal få betydning på individsnivå, for 

enkeltmenneskets tilknytning til det kvenske, og på gruppenivå, for følelsen av 

gruppefellesskap i forhold til kvenkultur. 

Vi vil også drive kvensk formidling og aktiviteter på andre områder, gjennom produksjoner, 

deltakelse og initiering til prosjekter, konferanser, utstillinger, seminarer, kulturkvelder osv.  

Eksempler på prosjekter vi inngår i per i dag, mars 2011, er arbeidsutvalg for kvensk kirkeliv 

i regi av Nord- Hålogaland bispedømme, Reisa nasjonalsparksenters prosjekt ”Visitor Points”, 

samarbeidsproduksjon med kirken og Riddu riddu, m.m. Videre har vi blitt invitert til 

samarbeid om utstilling av Nord- Troms museum. I løpet av 2011 planlegger konferanse om 

kvenenes forhold til rettigheter til land og vann, politisk paneldebatt om Kvensk kulturfond og 

opphøying av kvensk til nivå 3 iht. det Europeiske språkcharteret, samt fagseminar. Vi 

arrangerer språkkafeer og kulturkvelder, salmekvelder og kvenske gudstjenester. Vi har også 

startet kvensk sanggruppe i Nord- Troms og kvensk geriljabrodering for å ivareta kvenske ord 

og uttrykk på nye måter.  

Kvensk i Nord- Troms og Troms har blitt et dynamisk felt, som skaper gjenkjennelse og 

anerkjennelse i befolkningen. Holdningsendringer i samfunnet skaper ny 

opportunitetssituasjon for arbeidet med å fremme kvensk språk og kultur, og nye prosjekter 

kommer til kontinuerlig som følge av dette. Vi er inne i en spennende utvikling, og Halti 

kvenkultursenter IKS er glade for å være en del av denne, og støtte opp om alle gode tiltak 

som fremmer våre formål. 

Næringsliv 

- Arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med 

grunnlag i kvensk kultur og historie i kommunene i Nord- Troms 

Kvenene har vært tilstedeværende i Nord- Troms i svært lang tid. I ei skatteliste over 

tiendepenningskatten av 1522 er "Nielss q`wenn" (Nils kven) på Skejrvøy oppført, og 40 år 

seinere (1567) finner vi "Morthenn Quem" (Morten Kven) som betaler av leidangsskatt på 

Haukøya i Skjervøy sogn (Guttormsen, fra "Kvenenes historie og kultur" 1997). Etter den tid 

finner vi kvenene i norske arkiver i våre områder.  Kvenene har i all tid vært innovative, og 

hatt mye å si for næringslivet i Troms. Schnitler sier i 1743 at kvenene er ”duelige og byggere 

av landet”.  De kvenske flyttestrømmene kan kanskje sies å være årsak av en push- og 

pulleffekt. Krig og uår drev folk fra sine hjemområder. Samtidig lokket Ruija med de nye 

mulighetene. Havet med fisken var en stor motivasjonsfaktor, og de ble dyktige innen fiskeri. 



I tidligere tider var det kvenene som brakte jordbruket med seg til våre områder. Kvenene var 

dyktige på håndverk, og mange var smeder, skomaker, snekkere, bygningsarbeidere og 

lignende. Deres kunnskaper og tilstedeværelse har satt, og setter preg på regionen vi bor i.   

Da det ble startet med gruvedrift i våre områder på 1800 og tidlig 1900- tall, hadde jernbruket 

i Kengis vært i drift i over 200 år. Det ble startet på 1600- tallet. I tillegg hadde to andre bruk 

vært i drift i Norrbotten siden 1700- tallet. Folk i dagens Norrbotten hadde kvalifikasjoner 

som manglet blant befolkningen her, og svært mange gruvearbeidere ble hentet inn til våre 

verk.  

Vår kulturelle bakgrunn gir unike muligheter å prege næringslivet ytterligere i Nord- Troms 

og Troms. Vi ønsker å støtte næringslivsaktører som grunnlegger sin virksomhet i kvensk 

kultur og historie. Særlig innen reiselivsnæringen kan den kvenske tilknytningen gjøres 

relevant, og danne skape utviklingsmuligheter for produkter, nye målgrupper og aktiviteter 

basert på kulturell egenart. I 2012 vil næringslivet få et spesielt fokus under Paaskiviikko.  

Samarbeid 

- Skape samarbeid mellom den kvenske befolkning på Nordkalotten, samt mellom den 

kvenske befolkning og andre minoriteter 

Sentersamarbeid Halti 2 

I løpet av perioden håper vi på en realisering av Halti 2. Samlokalisering vil gi de beste 

forutsetninger for samarbeid mellom oss, Nord- Troms museum, Nasjonalparksenteret, 

Nordreisa bibliotek, Halti næringshage og andre aktører på huset.  

Halti kvenkultursenter IKS, Reisa nasjonalparksenter og Nord- Troms museum har allerede 

påbegynt samarbeid, og er deltakere i hverandres prosjekter.  Som faginstitusjoner har vi store 

fordeler ved dette. Til sammen representerer vi ulike sider ved kultur og natur i Nord- Troms. 

Vi har overlappende interessefelt, samtidig som vi har ulike synsvinkler på disse.  Nord-

Troms museum skal særlig arbeide med kulturelle møter og brytninger i fortid og samtid. 

Synliggjøring av samisk og kvensk kultur er særlig viktige områder. For Reisa 

nasjonalparksenter er områdets kulturhistorie en viktig del av grunnlaget for deres 

virksomhet. 

Lokalt samarbeid 

Halti kvenkultursenter IKS er forankret i kommunene, og har etablert nettverk og kontakter 

både i kommuneadministrasjonene, kulturskoler, lag- og foreninger, institusjoner, næringsliv 

og med andre aktører. Dette nettverket er meget viktig for vår virksomhet. 



Det lokale kvenske engasjementet er sentralt for oss. Et godt samarbeid med lokallag som 

arbeider med kvenske og finske saker, ser vi som en forutsetning for forankring av vårt arbeid 

hos lokalbefolkningen. Vi har tatt initiativ til å danne en samarbeidsplattform for lokallag som 

arbeider med kvenske og finske saker i Nord- Troms og Alta regionen. Vedtak som blir gjort i 

samarbeidsplattformen, vil bli viktig grunnlag for utviklingen av kvensk i fremtiden. I Nord- 

Troms har vi 7 lokallag som arbeider med kvenske og finske saker, Det vil også være naturlig 

at alle foreninger i Troms blir en del av samarbeidsplattformen. 

  

Regionalt samarbeid 

Storfjord språksenter  

Storfjord Språksenter er Norges første flerspråklige språksenter. Storfjord Språksenter skal 

jobbe for å styrke samisk og kvensk/finsk i Storfjord kommune. Kontoret er lokalisert til 

Skibotn. Storfjord kommune er en av Halti kvenkultursenter IKS` eierkommuner, og 

språksenterets arbeid er en viktig ressurs for arbeidet med kvensk i denne kommunen. Halti 

kvenkultursenter IKS og Storfjord språksenter har innledet et samarbeid fra første stund. Vi 

har god kontakt, og har hatt et par fellesprosjekter i løpet av 2010. Institusjonene har nå en 

intensjon om å formalisere samarbeidet, og arbeidet med å lage samarbeidsavtale er igangsatt.  

Kåfjord samiske språksenter 

Kåfjord samiske språksenter ble opprettet i 1994. Samisk språksenter er en kommunal 

avdeling og undervisnings- og kompetansesenter for samisk språk. Språksenteret og Halti 

kvenkultursenter IKS har intensjoner om et fremtidig samarbeid på språksiden. Vi arbeider 

med revitalisering av ulike språk (samisk og kvensk), men har samme utfordringer og tildels 

målgruppe, og kan trekke veksler på hverandres arbeid og erfaringer.  

Også Gáisi Giellaguovddáš/Språksenter kan bli en samarbeidspartner, men de er ikke forspurt 

enda. 

Nasjonalt samarbeid 

Halti kvenkultursenter IKS ønsker å være en sentral aktør i den kvenske 

revitaliseringsprosessen. Vi er en av få kvenske institusjoner, og er vi villige til å påta oss 

nasjonale oppgaver der det behøves.   

Kvensk institutt 

http://gaisi.wordpress.com/


En viktig partner for Halti kvenkultursenter IKS språkarbeid er Kvensk institutt. Deres rolle 

som nasjonal institusjon er sentral for vår rolle som regionalt, og vårt arbeid vil være tilpasset 

hverandres intensjoner. En ny samarbeidsavtale for det videre arbeidet er nå under utarbeiding 

Vadsø museum- Ruija kvenmuseum 

Ruija kvenmuseum er hovedmuseum for kvenkultur og finsk kultur i Norge. Vi ønsker et 

fremtidigere samarbeid med dem.   

 

Internasjonalt samarbeid 

Vi ønsker å inkludere kvensk i det finsk- ugriske språk- og kulturfellesskapet i årene som 

kommer, og se på likhetstrekk i språklig, kulturelt og politisk henseende. Sommeren 2011 har 

vi invitert president av ”Association of Finno-Ugric Literatures”, Kari Sallamaa, til å prate om 

etnofuturisme og nordlige folks filosofi under Paaskiviikko. Halti kvenkultursenter IKS har 

samarbeidsavtale med SVT, Svenske tornedalingers riksforbund.  

Videre har Halti kvenkultursenter IKs gått inn i arbeidet med prosjektet ”Kvensk 

nordområdeprogram” sammen med Norske kveners forbund. Vi vil være delaktige i å utforme 

søknad i mars 2011, for et kvensk samarbeidsprosjekt for å utvikle kultur- og 

språksamarbeidet i det østersjøfinske språkområdet. Om dette prosjektet får tildelt midler, ser 

vi for oss et utstrakt internasjonalt samarbeid i årene som kommer. 

Organisasjon 
 

Eierskap 

Halti kvenkultursenter IKS er, som nevnt, et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i 

lov om interkommunale selskaper av 29.01.99.Halti kvenkultursenter IKS eies av 

kommunene: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms 

fylkeskommune. 

Per mars 2011 var disse representantskaps- og styremedlemmer: 

Representantskapet for Halti kvenkultursenter IKS 

Troms fylkeskommune: Eskild Johansen, varamedlem: Eva Solstad 

Storfjord kommune: Ilmar Monlund, varamedlem: Tore Isaksen 

Lyngen kommune: Irene Sørensen, varamedlem: Rolf Johansen 

Kåfjord kommune: Bjørn Inge Moe, varamedlem: Rita Mathisen 



Nordreisa kommune og leder av repr.: Inger Birkelund, varamedlem: Odd Erik Hansen 

Kvænangen kommune: Trygve Enoksen, varamedlem: John Helland 

Skjervøy kommune: Einar Lauritsen, varamedlem: Ingrid Lønhaug 

 

Styret for Halti kvenkultursenter IKS 

Troms fylkeskommunes representant og leder av styret: Sigrund Hestdal,  

varamedlem: Jan Egil Johansen, Kvænangen 

Nestleder: Per Ingvald Johansen, Kåfjord. Personlig varamedlem: Inger Marie Åsli, Kåfjord.  

Styremedlem Kari Monlund, Storfjord.  Personlig varamedlem: Morten Fredriksen, Nordreisa. 

Styremedlem Søren Sørensen, Lyngen. Personlig varamedlem: Ingunn Karlsen, Lyngen. 

Styremedlem Anne Gerd Jonassen, Kvænangen. Personlig varamedlem: Maria Olaussen, 

Kvænangen. . 

Høsten 2010 gikk styremedlem Søren Sørensen dessverre bort. Hans vara, Ingunn Karlsen, 

har vært innkalt til styremøter fram til Lyngen kommune får utpekt en ny representant 

 

Ansatte per i dag 

I 2011 vil vi ha daglig leder ansatt i 80 % stilling, og kulturarbeider ansatt i 100 % stilling fra 

1. april og ut året. Språktjenester vil bli kjøpt inn gjennom prosjektansatte, samt samarbeid 

med Kvensk institutt og Storfjord språksenter. Vi har også en mindre prosjektstilling for leder 

av Kvensk sanggruppe i Nord- Troms, og andre mindre prosjektstillinger knyttet til vårt 

språkarbeid. Vi har også engasjert en person i et prosjekt i mars, for å utvikle søknad for 

kvensk nordområdeprosjekt. 

Personell- og økonomiske behov 

Ansatte 

Fra 2012 vil vi ha behov for å ansette en språkarbeider, og vil fra 2012 ha 3 hele stillinger ut 

perioden; daglig leder, språkarbeider og kulturarbeider. 

Med tre ansatte vil det være mulig for oss å nå våre mål med kvensk språk og kultur i 

perioden fram mot 2015. I tillegg vil vi ha prosjektstillinger som søkes finansiert via andre 

kanaler. 



Budsjett 

 
2012 2013 2014 2015 

 

      Lønn (inkl. feriepenger og pensjon) 
     Daglig leder 530000 530000 530000 530000 

 Språkarbeider 470000 470000 470000 470000 
 Kultur/Språkarbeider 

 
470000 470000 470000 

 

      

      Administrative kostnader 80 000 100000 100000 110000 
 Reiser 55000 80000 80000 80000 
 Møtevirksomhet 50000 70000 70000 70000 
 Rapportering/trykking/ presse 40000 50000 60000 60000 
 Styret/Representantskap 65000 70000 70000 70000 
 Husleie 80000 120000 120000 145000 
 

      

      Sum 1370000 1960000 1970000 2005000 
 

      

      Finansieringsplan 
     

      Eierkommunene 274000 392000 394000 401000 
 Troms fylkeskommune 274000 392000 394000 401000 
 Driftsmidler, statsbudsjett 822000 1176000 1182000 1203000 
 

      Sum 1370000 1960000 1970000 2005000 
  

Avslutning 

 

Dette dokumentet viser hvordan vi har planlagt utviklingen av Halti kvenkultursenter IKS 

fram til 2015. Vi skal fremme kvensk språk og kultur i Nord- Troms, og være et kvensk 

kompetansesenter for Nord- Troms spesielt og Troms spesielt. Vår virksomhet gjenspeiler 

selskapets formål, og dreier seg om språkopplæring og kulturell virksomhet. Innen 

språkopplæring er barnehager og voksenopplæring de fremste målgruppene fram mot 2015. 

For den kulturelle virksomheten er det viktigste målet å drive holdningsskapende arbeid 

gjennom ulike typer aktiviteter. 

Vi ønsker også å støtte opp om næringsutøvere som forankrer sin virksomhet i kvensk kultur 

og historie.  



For å få resultater, er et bredt samarbeid viktig. Halti kvenkultursenter IKS er forankret i 

kommunene i Nord- Troms og i de lokale kvenmiljøene i hele regionen. Vi har et bredt 

samarbeid lokalt, innad i regionen, på nasjonalt og internasjonalt nivå.  

Vår største utfordring nå er å få finansiering til drift av Halti kvenkultursenter IKS. I tillegg til 

kommunenes og Troms fylkeskommunes bidrag, er vi avhengige av eksterne midler. Dette 

håper vi staten tar ansvar for. Vi håper på en snarlig plass i Statsbudsjettet, slik at vi får 

muligheter for å realisere våre planer for kvenkulturen i Nord- Troms og Troms. 


