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Forord
Nordreisa kommune startet i 2006 et kvenkulturprosjekt, der man blant annet skulle bygge opp et
kvensk samarbeidsforum for utvikling av næringsliv og kultur, samt arrangere kvenkulturfestival.
Samtidig startet man arbeidet med å opprette et permanent senter for kvenkulturen i Nord-Troms og
Troms.
I 2009 ble kvenkultursenteret stiftet som et SUS, og rett over nyttår i 2010 var Halti kvenkultursenter
IKS et selskap opprett med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.01.99. Alle de seks
kommunene i Nord-Troms og Troms fylkeskommune gikk inn som eiere av selskapet.
Halti kvenkultursenter 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 – og i hele
Troms. Et viktig mål for kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger.
I 2019 har Halti kvenkultursenter hatt et aktivt år med blant annet gjennomføring av en rekke faste
tiltak som regional trespråklig eventyrturné, markering av Kvenfolkets dag, kvensk språk og kulturleir,
regional kvensk språkturné og Paaskiviikko – kvenske kulturdager i Nord-Troms. Kvenkultursenteret
har også arbeidet med prosjekter som Kyläpeli (verdiskapning), Kventeater (forprosjekt),
Dokumentasjonsarbeid – kvensk kulturarv, kvenske barnebøker, Kieliaalto – kvensk språkbølge, samt
med tiltak som Kvensk råd og KvääniÄänii.
Kvenkultursenteret opplever at det er økende interesse og entusiasme rundt det kvenske både lokalt,
regionalt og nasjonalt, og i 2020 skal senteret fortsette det viktig arbeidet med å fremme det kvenske.
Vi ønsker å takke våre eiere, finansieringskilder og samarbeidsparter, og ikke minst alle frivillige som
har gjort det mulig for oss å bidra til å skape en stolthet for det kvenske gjennom positive, grenseløse
og engasjerende opplevelser.

På vegne av styret,

Hansinkenttä/Storslett 24.04.20,

Hilde Anita Nyvoll
styyrinjohtaaja – styreleder

Styreleder i Halti kvenkultursenter, Hilde Anita Nyvoll, takker leder av
Sannhets og forsoningskommisjonen, Dagfinn Høybråten, for besøket
under Paaskiviikko 2019.
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1.0 Om Halti kvenkultursenter IKS
Halti kvenkultursenter IKS (org.nr 994 649 094) ble etablert som et selskap under stiftelse (SUS) i 2009
og stiftet som et interkommunalt selskap (IKS) i 2010. Eierandelene og forpliktelsene i selskapet
fordeler seg slik:

Senteret mottar årlig driftstilskudd fra eierkommuner, fylkeskommune og stat. I selskapsavtalen er det
sagt at eierkommunene skal gå inn med 20 % av senterets driftstilskudd (hvorav 50 % dekkes av
vertskommunen Nordreisa og 50 % av de øvrige eierkommunene). Videre sier avtalen at
fylkeskommunen skal gå inn med minst 20 %. Til sammen utgjør dette 40 % fra regionen, og da ligger
det i kortene at de resterende 60 % skal søkes dekt gjennom statlig driftsfinansiering.
Slik har eierne sett for seg at fordelingsnøkkelen for driftsfinansieringen skal være:

Senteret har fra og med 2015 vært mottaker av driftstilskudd over statsbudsjettet og mottar også årlig
fylkeskommunalt driftstilskudd. Se mer om dette under «Økonomi».
Kvenkultursenteret arbeider primært etter formålene i selskapsavtalen, som sier at senteret skal
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• bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket
• arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
• synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
• bidra til at den kvenske befolkningen 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

1.1 Ansatte / Administrasjon
Halti kvenkultursenter har to faste ansatte fordelt på 1,5 årsverk:
Stilling
Ansatt
Sentterin johtaaja / Daglig leder Pål Vegard Eriksen (2014-)
Kielityötelijä / Språkarbeider
Tove Raappana Reibo (2011-)

Stillingsprosent
100 %
50 %

Senteret har også hentet inn ekstern kompetanse (innleid tjeneste/konsulenttjeneste), for eksempel
knyttet til prosjektledelse eller ved annet behov. Dette er gjort blant annet til Kyläpeli
verdiskapningsprosjekt og Kvensk språkturné i Nord-Troms.
Kvenkultursenteret har tre kontorer på Halti i Nordreisa, men har kun benyttet 50 % av
kontorkapasiteten i 2019 ettersom det ene kontoret kun er i bruk i 50 % av tiden, og et annet er leid
ut. Det er et uttalt mål å ha tre fulltidsansatte og dermed kunne bruke alle kontorene selv.

1.2 Styret
Styret i Halti kvenkultursenter velges av representantskapet. I 2019 har styret avholdt fire ordinære og
fire ekstraordinære styremøter, og har til sammen behandlet 48 saker.
På representantskapsmøtet 4. november 2019 ble Leif Bjørnar Seppola og Johnny Mikkelsen gjenvalgt
som styremedlemmer. Ny vara for Seppola ble Jarle Myrhaug som erstattet Anne Gerd Jonassen, og ny
vara for Mikkelsen ble Odd Henrik Rudberg som erstattet Lise Jakobsen. Etter representantskapsmøtet
har Kai Petter Johansen meldt fratreden fra styret som følge av tilstøtende politisk verv. Inntil
forannevnte valg bestod styret av følgende medlemmer:
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Rolle
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Personlig vara (01)
Personlig vara (02)
Personlig vara (03)
Personlig vara (04)
Personlig vara (05)

Navn
Hilde Anita Nyvoll
Leif Bjørnar Seppola
Lisa Vangen
Johnny Mikkelsen
Kai Petter Johansen
Stein Åge Midttun
Anne-Gerd Jonassen
Hege Anita Sørensen
Lise Jakobsen
Bente Haugsnes

Valgperiode
2018-2020
2017-2019
2018-2020
2017-2019
2018-2020
2018-2020
2017-2019
2018-2020
2017-2019
2018-2020
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1.3 Representantskapet
Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyrene i kommunene Storfjord, Lyngen,
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms og Finnmark fylkeskommune oppnevner hver 1
representant til representantskapet. Medlemmene velges for fire år og valgene følger
kommunevalgperioden. Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører.
Representantskapet har hatt to ordinære møter i 2019 og har til sammen behandlet 12 saker.
Representantskapet for perioden 2015-2019 har bestått av følgende medlemmer:
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Rolle
Ordfører
Varaordfører
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Personlig vara (01)
Personlig vara (02)
Personlig vara (03)
Personlig vara (04)
Personlig vara (05)
Personlig vara (06)
Personlig vara (07)

Navn
Johanne Sommersæter
Irene Toresen
Svein Oddvar Leiros
Inga Pirita Viik
Ole Anton Teigen
Guri Ellen Isaksen
Siv-Elin Hansen
Bjarne Josefsen
Ingrid Lønhaug
Ludvig Rognli
Ilmari Monlund
Rita Ribe
Tryggve Enoksen
Terje Olsen

Representerer
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Kåfjord kommune
Storfjord kommune
Lyngen kommune
Kvænangen kommune
Troms fylkeskommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Kåfjord kommune
Storfjord kommune
Lyngen kommune
Kvænangen kommune
Troms fylkeskommune

1.4 Regnskap og revisjon
Selskapet har, jf. Lov om interkommunale selskap, regnskapsplikt etter regnskapsloven og skal ha
revisor som velges av representantskapet. Det er Reisa Regnskap AS (org.nr 981 339 193) som fører
regnskapet og KomRev Nord IKS (org.nr 986 574 689) som utfører revisjon for Halti kvenkultursenter
IKS.

2.0 Aktiviteter og samarbeid
Halti kvenkultursenter har, til tross for få ansatte, et relativt stort aktivitetsnivå. I løpet av et normalt
driftsår gjennomfører senteret en rekke tiltak og arrangementer i regionen, og deltar i tillegg aktivt
som samarbeidspart på andres tiltak eller prosjekter for å fremme kvensk språk og kultur.
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Halti SA
Halti kvenkultursenter IKS, Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms Museum AS
og Nordreisa kommune – kultur er samlokalisert på Halti i Nordreisa. I 2016 gikk disse enhetene
sammen og stiftet foretaket Halti SA (org.nr 917 565 856), blant annet for å sikre felles vertskap, en
god førstelinjetjeneste og samhandling på Halti.
Halti SA en fast ansatt i 80 %-stilling. Stillingen har vært delt mellom Rita Mienna (50 %) og Gro
Pedersen (30 %) i 2019, i tillegg har Mienna ytterligere 50 % i «Utviklingsprosjekt Halti» som drives av
Halti SA. Prosjektet fikk 1 million kroner i RUP-midler i 2018 og avsluttes i 2020.
Eierenhetene i Halti SA utgjør styret i foretaket og styringsgruppa i prosjektet med hver sin
representant og vara. Pål Vegard Eriksen er kvenkultursenterets representant og Tove Raappana Reibo
er hans vara.
Halti SA er enhetenes felles verktøy for vertskap og førstelinjetjeneste, og er til stede for enhetenes
besøkende og publikum. I tillegg holder Halti SA utsalgssted åpen i foajeen der Halti kvenkultursenter,
Nord-Troms museum og Halti nasjonalparksenter selger sine produkter. De kvenskrelaterte
produktene er for eksempel litteratur, musikk og annet, og fungerer like godt som et utstillingsvindu
og formidlingstiltak som en butikk. Kvenkultursenteret og museet har i tillegg hver sin nettbutikk, og
styrer innkjøp, varelager og forsendelse av egne produkter.

KvääniÄänii
Helt siden Halti kvenkultursenter så dagens lys har musikk og sang vært et satsingsområde. I 2012 ga
senteret ut CD-platene «Muisto» (minne) og «Toivo» (håp) med henholdsvis Kvensk sanggruppe i
Nord-Troms og Barn og unge i Nord-Troms. I 2014 ble den kvenske sanggruppa etablert som
organisasjonen KvääniÄänii (kvenske stemmer) og deltok blant annet på NRKs «Salmeboka minutt for
minutt» med seks kvenske salmer.
I dag samarbeider Halti kvenkultursenter tett med koret og fungerer som korets administrasjon og
koordinator. Det arrangeres øvinger eller opptrender omtrent månedlig. Korets aktivitet bidrar til å
synliggjøre det kvenske språket i samfunnet, samtidig som det er en samlende arena for sangglade
kvener i regionen og omegn.

Kvensk råd
Kvensk råd er en samarbeidsplattform bestående av kvenske lag og foreninger i Troms. Aktiviteten i
2019 har vært lav, og kun ett ordinært møte er avholdt. Dette skyldes blant annet senterets kapasitet,
samt at det ikke er inne eksterne midler til formålet. Kvenkultursenteret har imidlertid arbeidet litt på
siden for å ta en rolle i arbeidet mot et nasjonalt kvensk råd. Senteret deltok blant annet på
Kvenseminaret 2019 og holdt et innlegg om behovet for et nasjonalt kvensk råd, og har også vært i
møte med Norske Kveners Forbund og Troms fylkeskommune om dette. Nasjonalt kvensk råd er et av
satsingsområdene i senterets nye strategiplan som skal vedtas i 2020. I tillegg kommer senteret til å
lyse ut en prosjektstilling i ca. 50 % som skal ta dette videre.

6

Trespråklig eventyrturné 1. trinn, 14. – 18. januar
Hvert år fra og med 2013 har Halti kvenkultursenter vært med på Trespråklig eventyrturné i samarbeid
med Bibliotekene i Nord-Troms, Bibliotek og kulturbussen og Giellasiida/Samisk språksenter i Kåfjord.
Turneen, der elevene får lære seg litt kvensk og samisk, er rettet mot elever på 1. trinn i alle de seks
kommunene i Nord-Troms.

Kvensk uke
I anledning Kvenfolkets dag ble formidlingsopplegget «Kvensk uke» arrangert for grunnskolen i
samarbeid med Halti nasjonalparksenter AS, Nord-Troms Museum og Kvensk institutt, og tok for seg
temaene lafting smiing, tjærebrenning og kvensk språk.

Skolekino for videregåendeelever
Halti kvenkultursenter og Nordreisa kino hadde kinovisning av filmen «Laulu koti-ikävästa/Ingen riktig
finne» for elever fra Nord-Troms videregående skole i anledning Kvenfolkets dag.

Kvensk lørdag på Halti, 16. mars
På Kvenfolkets dag ble «Kvensk lørdag» arrangert på Halti. Ordfører i Nordreisa kommune, Øyvind
Evanger, holdt tale og serverte kake, Nord-Troms Museum hadde åpne utstillinger og biblioteket stilte
ut kvenlitteratur og hadde kvensk eventyrstund, Nordreisa Husflidslag hadde kafésalg med tradisjonell
rognsuppe fra regionen og det var lafteaktiviteter for barn. På programmet stod også
«Lørdagsuniversitet» i samarbeid med Nord-Troms Studiesenter, der forskerne fra prosjektet
IMMKven, Kjell Olsen, Trine Kvidal-Røvik og Stein R. Mathisen, holdt foredraget «Kvener, kulturarv,
turisme». Dagen ble avsluttet med åpen kinovisning av filmen «Laulu koti-ikävästä» i samarbeid med
Nordreisa kino, parallelt med kvensk eventyrstund for barn på Nordreisa bibliotek.

Kvensk gudstjeneste i Bardu kirke, 31. mars
Et samarbeid mellom Bardu menighet og Halti kvenkultursenter sørget for at det kvenske koret
KvääniÄänii kunne delta på en
gudstjeneste i Bardu og fremføre
en rekke kvenske salmer.

Foredrag og samtale om kvensk
identitet, 2. april
På Nordreisa Røde Kors og
Nordreisa sokns eldrekafé deltok
Halti kvenkultursenter med
foredrag om kvensk identitet og
påfølgende samtale med publikum.
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Innlegg om kvensk kunst og kultur, 10. april
Daglig leder Pål Vegard Eriksen holdt et innlegg om kvensk kunst og kultur på Troms fylkeskommunes
nettverksmøte for den kulturelle skolesekken.

Påskeåpent på Halti, 15. april
Dagsprogram fra kl. 11:00-14:00 der enhetene på huset bidro inn med ulike aktiviteter. Halti
kvenkultursenter bidro med kvenske aktiviteter for barn.

Kvensk språk og kulturleir, 1. – 3.
mai
Kvensk språk og kulturleir ble
arrangert for femte år på rad. Som
et ledd i et språkleir-samarbeid med
STR-T foreninga Meän
kulttuurikehto/Vår kulturvagge
bidrar de med ressurser på
kvenkultursenterets språk- og
kulturleir, og visa versa.
Samarbeidet har pågått årlig fra og
med 2015.

KVENSK OG MEÄNKIELI: Barn fra både Norge og Sverige på Kvensk språk- og kulturleir i mai. På bildet grilles «makkara» på
bålet på Ovi Raishiin (Visitor point), innfallsporten til Reisa nasjonalpark.

Skoleformidling for Kvaløya videregående skole, 28. mai
Halti kvenkultursenter og Nord-Troms museum samarbeidet om et halvdags formidlingsopplegg for
elever fra Kvaløya videregående skole.

Paaskimatka – regional kvensk språkturné for 5. trinn, 3. – 7. juni
Paaskimatka (kvensk språkturné) ble arrangert i tilknytning til Paaskiviikko. Turneen er et tilbud til
elever på 5. trinn i alle seks kommunene i Nord-Troms og er et samarbeid med bibliotekene i NordTroms og Bibliotek- og kulturbussen. Halti kvenkultursenter hentet inn Nikolai Äystö Lindholm som
musikalsk og språklig ressurs til årets turné sammen med vår egen språkarbeider Tove Raappana
Reibo.
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Paaskiviikko – kvenske kulturdager i Nord-Troms, 10. – 16. juni
Paaskiviikko (kvenske kulturdager i Nord-Troms)1 ble arrangert for 13. året på rad med
kvenkulturfestival, hvorav de ti siste årene har vært med arrangementer i henholdsvis kommunene
Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa. Under Paaskiviikko var minst 449 av
1340 besøkende barn og unge, noe som utgjør nesten 34 %, og dette er noe kvenkultursenteret er
svært fornøyd med.

Sommer på Halti, 5. juli
Dagsprogram fra kl. 11:00-14:00 der enhetene på huset bidro inn med ulike aktiviteter. Halti
kvenkultursenter bidro med Muistopeli (memoryspill), färipeli (fargespill) og «Kväänin Trivial Pursuit».

Åpning av utstillings- og informasjonsrom,
6. juli
Åpning av utstillings- og
informasjonsrommet «Aitta/Áiti»
(stabbur) i Sørstraumen, Kvænangen.
Samarbeidspartene og prosjektgruppa har
bestått av Kvænangsbotn og Navitdalen
verneområdestyre, Nord-Troms Museum,
Kvænangen næringsbygg, Kvænangen
kommune og Halti kvenkultursenter.

Kvenske språkopplegg på Seskarö, 10. –
14. juli
Som et ledd i et språkleir-samarbeid med STR-T foreninga Meän kulttuurikehto/Vår kulturvagge bidrar
de med ressurser på kvenkultursenterets språk- og kulturleir, og visa versa. Samarbeidet har pågått
årlig fra og med 2015.

Konsert på Kipparifestivalen, 20. juli
Et samarbeid mellom Børselv kvenkulturfestival og Halti kvenkultursenter sørget for at det kvenske
koret KvääniÄänii & Nikolai Äystö Lindholm kunne delta på Kipparifestivalen i Børselv og fremføre en
rekke kvenske sanger.

Kvensk gudstjeneste i Børselv kirke, 21. juli
Et samarbeid mellom Porsanger kirke og Halti kvenkultursenter sørget for at det kvenske koret
KvääniÄänii kunne delta på en gudstjeneste i Børselv og fremføre en rekke kvenske salmer i anledning
Kipparifestivalen 2019.
1

Rapport for Paaskiviikko 2019
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Kvensk språkopplegg, 23. juli
Kvenkultursenter takket ja til forespørselen fra
Langfjord samfunnshus, og språkarbeider Tove
Raappana Reibo tok del i Langfjorddagan 2019
med kvenske språkaktiviteter for barn.

Sommer på Halti, 26. juli
Dagsprogram fra kl. 11:00-14:00 der enhetene
på huset bidro inn med ulike aktiviteter. Halti
kvenkultursenter bidro med Muistopeli
(memoryspill), färipeli (fargespill) og Kväänin
Trivial Pursuit.

Omvisning på Tørfoss kvengård, 1. august
Halti kvenkultursenter steppet inn for Nord-Troms museum og ga en gruppe kanopadlere en
omvisning på Tørfoss kvengård i Reisadalen, med tilhørende formidling om lokale forhold med særlig
vekt på kvener og kvensk historie.

Kyläpeli, 19., 20. og 21. september
Kyläpeli (landsbyspel) ble arrangert for 3. år på rad. Spelet er ikke bare et teater, men en helaften med
formidling der kvensk språk, kultur og historie har en svært sentral plass. Halti kvenkultursenter har
vært prosjekteier for verdiskapningsprosjektet Kyläpeli (den praktiske delen rundt hele
arrangementet), mens ITU kvensk teatertrupp eier den kunstneriske delen. I tillegg til
kvenkultursenteret har samarbeidspartene Halti nasjonalparksenter, Halti næringshage, Nord-Troms
museum og Visit Lyngenfjord hatt plass i styringsgruppa til verdiskapningsprosjektet.

Foredrag om kvendrakta, 21. september
Sammen med Kåfjord Frivillighetssentral arrangerte Halti kvenkultursenter foredrag om kvendrakta
som en del av Spinnvill Rokkefestival-programmet. Foredragsholder var Lillian Magnussen fra Målselv
husflidslag, som i sin tid var med å utvikle drakten.

«Gamle salmer mot nye tider», 23. september
Halti kvenkultursenter og Nord-Hålogaland Bispedømmeråd samarbeidet om arrangementet «Gamle
salmer mot nye tider».
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Innlegg på Kvenseminaret 2019, 31. oktober
Daglig leder Pål Vegard Eriksen holdt et innlegg om behovet for et nasjonalt kvensk råd på
Kvenseminaret 2019, som ble arrangert av Troms fylkeskommune.

Filmvisning på eldrekafé, 5. november
På Nordreisa Røde Kors og Nordreisa sokns eldrekafé deltok Halti kvenkultursenter med
formidlingsopplegg med visning av filmen «Sisu – din indre styrke».

Salgs- og informasjonsstand, 19. november
Halti kvenkultursenter hadde salgs- og informasjonsstand i samarbeid med Kåfjord kvenforening i
anledning foreningas medlemskveld.

Gudstjeneste i Lyngen kirke, 8. desember
Et samarbeid mellom Lyngen menighet og Halti kvenkultursenter sørget for at det kvenske koret
KvääniÄänii kunne delta på en gudstjeneste i Lyngen og fremføre en rekke kvenske salmer.

Jouluhetki Kaivuonossa – kvensk julekonsert i Kåfjord, 8. desember
Tradisjon tro sang KvääniÄänii julen inn med kvenske og finske sanger. Denne gangen på en
kulturkveld som var et samarbeid mellom Halti kvenkultursenter og Kåfjord kvenforening.

Kvensk språkdusj i Nordreisa og Kåfjord
Halti kvenkultursenter har vært samarbeidspart med Kvensk institutt om kvensk språkdusj i Nordreisa,
og har blant annet lagt til rette
med materiell og lokaliteter til
kontor, møter, kurs og
språkdusj. Kvenkultursenteret
har også stilt med materiell og
etter behov bistått Kåfjord
kulturskole og Kåfjord
kommune med deres
språkdusjsatsing.

Kvensk språkdusj på Halti med
språkarbeider Tove Raappana
Reibo. Både barn og foreldre er
involvert i språkopplæringen.
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Annet

Jouluhetki-historikk

Halti kvenkultursenter var gjest under fredningen av Tørfoss
kvengård – Kuivakoski og Gamleskolen i Sappen – Sapen
vanhakoulu, 15. september i Nordreisa.
Halti kvenkultursenter var gjest på Ruija Forlags boklansering
av Torleif Lyngstads roman «Kvinnen og spydet», 27.
september i Tromsø.
Halti kvenkultursenter har vært representert i arbeidsgruppa
for prosjekt «Reisa villakssenter».
Halti kvenkultursenter sitter i referansegruppa for UiTs
forskningsprosjekt IMMKven.
Halti kvenkultursenter, Halti nasjonalparksenter og NordTroms museum har i 2019, gjennom Halti utviklingsprosjekt,
arbeidet fram formidlingskonseptet «Haltiskolen», som skal
lanseres i 2020. Konseptet retter seg mot 2., 6. og 8. trinn.

2015: KvääniÄänii deltar på
«Vi synger julen inn» i Kåfjord
kirke
2016: KvääniÄänii deltar på
«Vi synger julen inn» i
Nordreisa kirke
2017: KvääniÄänii avholder
«Jouluhetki» på Kafé Ruija i
Yykeänperä/Skibotn i
samarbeid med Storfjord
språksenter
2018: KvääniÄänii avholder
«Jouluhetki» på
Flerbrukshuset i Puruvuono/
Burfjord i samarbeid med
Kvænangen språksenter
2019: KvääniÄänii avholder
«Jouluhetki» på
Kultursenteret i Talosvankka/
Olderdalen i samarbeid med
Kåfjord kvenforening

Over 550 mennesker var involvert i Kyläpeli 2019 når vi
inkluderer publikum, medvirkende og stab.
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3.0 Besøkstall
Besøks-/publikumstallene i tabellen nedenfor baserer seg på de fysiske besøkende vi har oversikt over.
Det totale antallet må uansett ansees som et minimum antall besøkende/publikum i løpet av året,
ettersom vi for eksempel ikke har tall på alle spontanbesøkene på senteret, i tillegg kan noen tall som
burde vært med ha uteblitt.

Måned
Januar
Februar
Mars

April

Mai

Juni
Juli

August
September

Oktober
November
Desember

Aktivitet / Arrangement
Trespråklig eventyrturné 1. trinn

Besøkende
215

Kvensk uke
Skolekino for Nord-Troms videregåede skole: «Laulu kotiikävästä/Ingen riktig finne», arr. i samarbeid med Nordreisa kino
Kvensk lørdag på Halti, inkl. lørdagsuniversitet og kino
KvääniÄänii deltar på kvensk gudstjeneste i Bardu kirke
Foredrag og samtale om den kvenske identiteten på eldrekafé i
Nordreisa. Arr. i regi av Nordreisa Røde Kors og Nordreisa sokn
Innlegg om kvensk kunst og kultur på Troms fylkeskommunes
nettverksmøte for den kulturelle skolesekken
Påskeåpent på Halti 15. april
Kvensk språk og kulturleir i Sappen, i samarbeid med Meän
kulttuurikehto
Skoleformidling for Kvaløya videregående skole i samarbeid med
Nord-Troms Museum
Paaskiviikko (inkl. Paaskimatka 5. trinn)
Sommer på Halti 5. juli
Åpning informasjonsrom, Kvænangen næringsbygg
Kvenske språkopplegg på Seskarö, i samarbeid med Meän
kulttuurikehto
Konsert med KvääniÄänii & Nikolai Äystö Lindholm (Kipparifestivalen)
KvääniÄänii deltar på kvensk gudstjeneste i Børselv kirke
Sommer på Halti 26. juli
Omvisning Tørfoss kvengård (kanopadlere)
Kvensk språkopplegg (Langfjorddagan 2019)
Kyläpeli 2019, i samarbeid med ITU kvensk teatertrupp, Halti
nasjonalparksenter mfl.
Foredrag om kvendrakta v/Lillian Magnussen (Spinnvill Rokkefestival),
i samarbeid med Kåfjord Frivillighetssentral
Gamle salmer mot nye tider, i samarbeid med Nord-Hålogaland
Bispedømmeråd
Innlegg om behovet for nasjonalt kvensk råd på Kvenseminaret 2019 i
regi av Troms fylkeskommune
Framvisning av filmen «Sisu – din indre styrke» på eldrekafé i
Nordreisa, i samarbeid med Nordreisa Røde Kors og Nordreisa sokn
Salg av kvenske produkter på medlemskveld hos Kåfjord
kvenforening
Gudstjeneste i Lyngen kirke, i samarbeid med Lyngen menighet

336
153
170
60
55
60
135
20
30
1340
88
50
32
200
80
16
20
20
552
75
45
60
55
20
30
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Jouluhetki Kaivuonossa – kvensk julekonsert i Kåfjord med
KvääniÄänii, i samarbeid med Kåfjord kvenforening

40

Sum

3957

4.0 Mediesaker

Mye av kvenkultursenterets aktiviteter og involvering i 2019 er foreviget i mediebildet. I tabellen
nedenfor er en oversikt i kronologisk rekkefølge etter dato.
Dato
10.01.19
11.01.19
17.01.19
24.01.19
24.01.19
25.01.19
11.02.19
04.03.19
08.03.19
16.03.19
16.03.19
05.04.19
08.04.19
12.04.19
06.05.19
21.05.19
03.06.19

Medie
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
NRK Kvensk
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
NRK Kvensk
NRK Kvensk
Ruijan Kaiku

Tittel
Legger ut på eventyrlig turné
Fikk du med deg denne? Se den vakre kvenske musikkvideoen
Kulturleir og språkturné
– Artig å lære kvensk og samisk
– I Kvænangen snakker man kvænsk
Tre språk på fire hjul
Viktig lokalt og globalt
Bokbussen viktigere nå enn før
Får prøve seg på lafting, rognbollesuppe og rap
Kvenfolkets dag feires over hele landet i dag
Fikk lafte og rappe på kvensk
Kommisjonslederen besøker kvenfestival
Klar for ny språkhelg for store og små
Kvensk råd støtter det nye Kveenineuvo
Iver Isak fikk bruke språket han lærer av bestefaren
Halv million til kvensk musikk og dans for barn
Ruller rundt med kvensk litteratur
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04.06.19
05.06.19
15.06.19
15.06.19
16.06.19
19.06.19
20.06.19
17.08.19
08.09.19
11.09.19
13.09.19
20.09.19
20.09.19
27.09.19
01.10.19
08.10.19
16.10.19
12.11.19
26.11.19
03.12.19

Ruijan Kaiku
Framtid i nord
Framtid i nord
NRK Kvensk
Framtid i nord
Ruijan Kaiku
NRK Kvensk
Framtid i nord
Framtid i nord
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
NRK Kvensk
NRK Kvensk
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku
Ruijan Kaiku

Dette skjer under årets Paaskiviikko
En pikes reise til Ruija
Det gjelder å bli hørt
Høybråten berørt av møte med kvener
– I dag er vi kulturbærere
Reggaelåt som kvensk språkverktøy
Teatersamarbeid over grensen i nord styrkes
– Symbolsk har det veldig mye å si
Aspirerende skuespillere gleder seg til Kyläpeli
Svenske med vaskebrett
Toves pedagogiske perle
Trollbandt publikum med helproff Kyläperle
– Strålende fornøyd
Farmors historier ble roman
– Jeg er så takknemlig og føler meg så heldig
Ser seg om etter flere medlemmer
Alle kan lære kvensk
Tidlig ute med vårens kurs i kvensk
Opplev kvenkoret synge julen inn
Vinn en klappet og klar julegave

5.0 Økonomi
5.1 Inntekter
Halti kvenkultursenter IKS har i 2019 mottatt statlig driftstilskudd, fylkeskommunalt driftstilskudd og
kommunalt driftstilskudd (eiertilskudd) med ca. 50-50 % fordeling mellom stat og region.
Kommunal og moderniseringsdepartementet
Troms fylkeskommune
Nordreisa kommune (vertskommune)
Lyngen kommune, Storfjord kommune, Kåfjord kommune,
Skjervøy kommune og Kvænangen kommune
Sum

Tilskudd
775 000
490 000
139 000
139 000
1 543 000

Fordeling i %
50,23 %
49,77 %

100 %

Kvenkultursenteret har mottatt prosjektstøtte på 250 000,- fra Kulturrådet og 100 000,- fra Troms
fylkeskommune til Paaskiviikko 2019. Ut over dette ble det ikke omsøkt prosjektstøtte i 2019,
ettersom kvenkultursenteret sitter på prosjektmidler fra tidligere år og har prosjekter som må
fullføres.
Senteret fikk likevel inn sluttutbetaling på henholdsvis 56 368,- (sluttubetaling Kvensk råd) og 92 500,(sluttubetaling Kventeater) i tillegg. Ut over drifts- og prosjekttilskudd periodiserte Halti
kvenkultursenter prosjektmidler fra 2018 til 2019 på til sammen 225 736,-, og har i tillegg hatt diverse
leieinntekter, billett- og salgsinntekter.
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Totalt viser årsregnskapet samlede inntekter på kr 2 987 188,-.

5.2 Utgifter
Halti kvenkultursenters største utgifter er lønn til ansatte og kostnader knyttet til prosjekter- og
prosjektledelse (konsulenthonorar). Senteret har også nokså høye kostnader på artister, noe som i
stor grad gjelder Paaskiviikko. Leie av lokaler og regnskaps- og revisjonskostnader er også relativt store
kostnader.
Totalt viser årsregnskapet samlede utgifter på kr 2 561 265,-.

5.3 Resultat
Årsregnskapet for Halti kvenkultursenter IKS viser samlede inntekter på kr 2 987 188,- og samlede
utgifter på kr 2 561 265,-, noe som gir et overskudd på 425 853,- i 2019.
En betydelig del av overskuddet skyldes at kvenkultursenteret ikke har hatt så høye lønnsutgifter som
planlagt, noe som henger sammen med at man ikke har fått gjort planlagte tilsettinger.
Tilsettingsprosessen er imidlertid kommet i gang og ventes ferdig før sommeren 2020.
Styret tar overskuddet til etterretning og ser på overskuddet som et godt utgangspunkt for å kunne
øke antall årsverk i 2020.

6.0 Utfordringer
Halti kvenkultursenter har vært i drift i ti år som et interkommunalt selskap, og senterets primære
virkeområde har vært de seks eierkommunene i Nord-Troms. Troms fylkeskommune er inne på
eiersiden og inne med en betraktelig andel av driftstilskuddet, og hele fylket har på den måten vært
betraktet som et sekundært nedslagsfelt. Etter fylkessammenslåingen har dette nedslagsfeltet utvidet
seg betraktelig, og det er dermed noe kvenkultursenteret, sentralt plassert midt i det nye storfylket,
må ta inn over seg.
Kvenkultursenteret er det eneste senteret av sitt «slag», og ønsker å være et kvensk kraftsenter, et
kvensk ressurs- og besøkssenter, en sterk kvensk formidlingsenhet og et knutepunkt innen kvensk
kulturliv. Kvenkultursenteret har hele veien vært et operativt senter, og har i en årrekke meldt seg
klare for nasjonale oppgaver knyttet til kvenkultur, og det må våre tilskuddsgivere, med staten i
spissen, ta inn over seg framover.
De største utfordringene kvenkultursenteret står ovenfor er de utfordringene som det kvenske
samfunnet står ovenfor. Den kanskje aller største utfordringen er at antall kvenskspråklige hele tiden
går ned. De fleste som behersker språket er eldre mennesker, og det kommer svært få nye
språkbrukere til.
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En annen utfordring er situasjonen med kvenskopplæring i skolen. Det finnes lite informasjon om
rettigheter og muligheter for kvenskopplæring, det er svært få skoler i landet som tilbyr kvensk, og det
finnes få kvensklærere.
Videre er det, på generelt grunnlag, utfordrende å få tak i arbeidskraft med kvensk kompetanse. Det
gjelder for eksempel barnehageansatte, lærere, språk- og kulturarbeidere, oversettere, journalister
osv.
Kvenmiljøet er nokså samstemte om at det kvenske språket trenger en nivåheving fra nivå II til nivå III i
det europeiske språkcharteret, slik at det får høyere status, bedre vern og at det tilknyttes sterkere
forpliktelser.
Halti kvenkultursenter har et ansvar, og kan blant annet i enda større grad bidra med informasjon og
opplysning til barn, foreldre og skolene om de rettigheter og muligheter som finnes for
kvenskopplæring. Samtidig krever alle de forannevnte utfordringene en fortsatt felles innsats og et
kontinuerlig trykk fra alle hold for å kunne oppnå resultater.

7.0 Avslutning

Fra arrangementet «Meän tradišuunit ellää – Våre tradisjoner lever», et samarbeid mellom Nord-Troms museum og Halti
kvenkultursenter, under Paaskiviikko 2019. Kunnskapsoverføring i praksis, fra eldre til barn – «Historiens kraft i framtidens
ideer».

Et aktivt og spennende år er gjennomført ved Halti kvenkultursenter IKS. Vi ønsker å takke for alle som
har støttet vårt arbeidet på ulike måter og alle våre samarbeidspartnere.
Vi registrerer en fortsatt gledelig økning i interessen rundt det kvenske i samfunnet, noe senteret også
kjenner på i form av henvendelser og forventninger. Og det stilles mange ulike forventninger fra ulike
hold til det arbeidet som gjøres.
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Styret i Halti kvenkultursenter har fullført arbeidet med å revidere senterets strategiplan. Det er
gjennomført en grundig prosess på hvilke tiltak vi ønsker å prioritere ut ifra de ressursene vi har.
Samtidig har vi satt oss noen ambisjoner, for vi har tro på at den erfaringen og kompetansen
kvenkultursenteret har opparbeidet seg er et godt utgangspunkt for videreutvikling både med tanke
på økte ressurser og ansvarsområder. Det håper vi at også våre eiere og staten har.

Styret i Halti kvenkultursenter IKS,

Hansinkenttä/Storslett 19.05.20,

Yykeänperä/Skibotn 19.05.20,

Hilde Anita Nyvoll
styreleder

Leif Bjørnar Seppola
nestleder

Rässikäinen/Sørkjosen 19.05.20,

Olmavankka/Manndalen 19.05.20,

Johnny Mikkelsen
styremedlem

Lisa Vangen
styremedlem

Kierua/Skjervøy 19.05.20,

Hansinkenttä/Storslett 19.05.20,

Bente Haugsnes
styremedlem

Pål Vegard Eriksen
daglig leder
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