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Innledning  

Om Halti Kvenkultursenter IKS 
Halti kvenkultursenter IKS er 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. 

Selskapets hovedkontor er i Nordreisa kommune. 

Senteret har som formål: 

 Å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord-Troms, behersker det kvenske språket 

 Å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes 

 Å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 

 Å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter 

 Å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag 

i kvensk kultur historie i kommunene i Nord-Troms 

 

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, 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 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 Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske 

kulturen i alle sammenhenger. 

Representantskap Halti kvenkultursenter IKS 

Det har blitt valgt nye medlemmer til Representantskapet for Halti kvenkultursenter IKS i 

2012.  

Storfjord kommune:  Kjetil Rasmussen, vara Leif-Bjørnar Seppola  

Lyngen kommune:   Sølvi Gunn Jensen, vara Karl Arvid Brose  

Nordreisa kommune:   Johanne Sommersæter, vara Odd-Erik Hansen  

Kvænangen kommune:  Trygve Enoksen, vara Gøril Severinsen  

Troms fylkeskommune: Eskild Johansen, vara Eva Solstad  

Kåfjord kommune:   Bjørn Inge Mo, vara Rita Mathisen  

Skjervøy kommune:   Ingrid Lønhaug, vara Irene Toresen 

Representantskapets leder er Sølvi Gunn Jensen, vara er Johanne Sommersæter. 

 



Styremedlemmer:  

 Sigrund Hestdal (Troms fylkeskommune), vara Morten Fredriksen (Nordreisa)  

 Ingunn Karlsen (Lyngen), vara Ilmar Monlund (Storfjord)  

 Per-Ingvald Johansen (Kåfjord), vara Irene Sørensen (Lyngen)  

 Helge Guttormsen (Skjervøy), vara Bente Haugnes (Skjervøy)  

 Odd Rudberg (Nordreisa), vara Maria Olaussen (Kvænangen)  

Styreleder er Sigrund Hestdal, nestleder er Per-Ingvald Johansen. 

 

Ansatte 

Lisa Vangen er ansatt som daglig leder. Vangen har arbeidet i 80 % stilling i 2012. Hun har 

arbeidstid en dag i uka i Nordreisa, og resten fra hjemmekontor i Manndalen.  

Tove Reibo har vært engasjert som festivalmedarbeider, og har ledet kvensk sanggruppe for 

Nord-Troms i 2011. Hun har i tillegg vært ansatt som språkarbeider i 30 % stilling i 2012. 

I forbindelse med Paaskiviikko var Sirkka Seljevold engasjert for å dokumentere kulturdagene 

med film, intervjuer og bilder.  

Daglig leder ønsket ikke å fornye sin arbeidsavtale fra 1. januar 2013, og stillingen som daglig 

leder har vært lyst ut. Vi fikk fire søkere til stillingen. Styret satte ned en arbeidsgruppe for 

vurdering og intervjuer av søkerne. Innstilling fra styret etter endt prosess, var at det ønskes 2. 

gangs utlysning for bredere søkergrunnlag. Stillingen lyses ut igjen i januar 2013. Daglig 

leder fortsetter til ny er på plass.  

Ved utlysning av stillinger, forsøkes det å tas hensyn til kjønnsfordeling blant de ansatte. 

Personalkonflikter i 2011 har ikke forekommet. 

Aktiviteter i 2012 
Halti kvenkultursenter IKS har hatt stor aktivitet i året som har gått, tross begrensede 

ressurser. Vi ser resultater av vårt arbeid, som vi mener at det har stor betydning for den 

positive revitaliseringsprosessen både lokalt, regionalt og nasjonalt. Synliggjøring og 

kunnskapsspredning om kvenene og kvensk språk, er med på å endre samfunnsholdninger til 

den kvenske nasjonale minoriteten. 

For oss som et regionalt selskap, er det viktig for oss å drifte i sjiktet mellom kommunale, 

fylkeskommunalt og nasjonale aktører, å være bindeledd og pådriver i den kvenske 

revitaliseringen. Som et offentlig selskap har vi ansvar for å gjøre et godt arbeid som tjener 

den kvenske befolkningen, våre eiere og det øvrige samfunn.  

  

Kvensk språk 

Grunnlaget for vårt språkarbeid, ligger først og fremst forankret i vår selskapsavtale der det 

fastslås at vi skal ”bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord- Troms, behersker det 

kvenske språket”. 



En av forutsetningene for å 

ville lære et språk, er gode 

holdninger til språket; både 

egne, nærmiljøet og 

samfunnets. Derfor er vårt 

holdnings- og opplysnings-, 

kultur-, og formidlingsarbeid 

viktig for språkopplæringen. 

Vi har som mål at alle skal 

lære kvensk språk på 

frasenivå, og å bidra til å 

tilrettelegge for de som 

ønsker, bedre muligheter for å 

bli flerspråklige. 

 

 

I 2012 har Halti kvenkultursenter IKS har vi utarbeidet en strategiplan for kvenske språktiltak. 

Språkplanen kan leses her; http://kvenkultursenteret.custompublish.com/spraakplan-for-halti-

kvenkultursenter-iks.5140443-154173.html Vi har oppfordret de andre aktørene som jobber 

med kvensk språk om å lage tilsvarende planer, slik at man kanskje på sikt kan samles om å 

lage en fellesplan for det kvenske språkarbeidet. 

Halti kvenkultursenter IKS skal, som et regionalt senter, drive regionale språktiltak, og vi har 

i 2012 fått støtte fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til prosjektet 

”Kvenske språktiltak i Nord-Troms”. 

   

Kvensk språkkurs 

I 2012 har Halti kvenkultursenter IKS opparbeidet egen kompetanse på kurs i kvensk. Vår 

språkarbeider har tidligere gått på to kurs hos oss, og begynte dette året å holde 

nybegynnerkurs i kvensk selv.  

Vi har hatt: 

 Innføringskurs i kvensk for barnehagepersonell. 

 Festivalkurs under Paaskiviikko: 3. juni i Lyngen, 4. juni i Storfjord, 5. juni i Kåfjord, 

6. på Skjervøy, 7. i Kvænangen og 9. juni i Nordreisa. Kursene var i samarbeid med 

Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms, og støttet av Norske kveners forbund. 

 Festivalkurs på Riddu riđđu 13. og 14. juli. 

 Innføringskurs for barn i 4. klassetrinn i forbindelse utedag i Nordreisa 4. september. 

 Innføringskurs for UKO (Ung i Kors Opplæringsprosjekt) 28. september. 

 Deltakelse på språkleir for finsk- og samiskelever i Nord-Troms 24. oktober. 

Høsten 2012 arrangerte vi et 30- timers nybegynner kurs i kvensk i Kåfjord kommune. Vi 

annonserte også et nybegynnerkurs i Kvænangen, men ble enige med Kvænangen kven- og 

sjøsamisk forening om at kurset utsettes til begynnelsen av 2013.  

  

Fra foredrag om kvenske stedsnavn med Eira Söderholm  2012 

http://kvenkultursenteret.custompublish.com/spraakplan-for-halti-kvenkultursenter-iks.5140443-154173.html
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/spraakplan-for-halti-kvenkultursenter-iks.5140443-154173.html


Kvensk språkkafè 

Halti kvenkultursenter IKS har jevnlig arrangert kvenske språkkafeer i året som har gått. Her 

møtes mennesker med ulik språkkompetanse for å holde språket i hevd og lære mer. 

Språkkafeene har blitt et uformelt sosialt møtested, og en fin arena for å skape, vedlikeholde 

og utvikle språklig felleskap. I 2011 innførte vi mer teoretisk språkarbeid på kafèene, med 

oversettelser av tekster og lignende. I 2012 har flere av deltakerne på språkkafeer også 

gjennomført kvenske studier i regi av Universitetet i Tromsø. Vi er svært glade for at 

språkkafeene er et regionalt møtested og en arena som virker motiverende for deltakerne til å 

stadig ville lære mer. 

 

Kvensk sanggruppe for Nord-Troms 

Kvensk sanggruppe kommer jevnlig 

sammen for å synge kvenske og finske 

sanger som har blitt brukt i Nord-Troms 

regionen. Sanggruppa har i 2012 opptrådt 

under Paaskiviikko og på kvensk 

kulturkveld i april. Høsten 2012 spilte vi 

inn CD-plate, og deltok på platefest i 

desember. 

 

 

      

Kompetanseheving i kvensk for barnehagepersonell 

I 20121 har vi fortsatt med å tilby gratis innføringskurs i kvensk språk til barnehagepersonell i 

regionen. På kurset læres uttale, regler, sanger og generelt om kvensk historie. I år har vi 

besøkt: 

Fossen barnehage, Manndalen 11. januar. 

Leirbukt barnehage, Nordreisa 11. april. 

Badderen barnehage, Kvænangen 19. november. 

Tilbakemeldingene fra barnehager etter kurset har vært gode. Interessen og engasjementet 

blant barnehagepersonell er flott, og vi ser fram med å videreføre dette arbeidet. Vi har fått 

tilbakemelding på at barnehager som har deltatt ønsker viderefølging, og vil vurdere hva vi 

kan gjøre med dette fremover.  

Paaskiviikko 
Paaskiviikko 2011 var en stor suksess. Alle seks 

Nord-Troms kommunene har i 2012 vært med og 

har feiret kvenkulturen i hele regionen. 

Paaskiviikko ble arrangert 2.- 10. juni, og hadde 

2044 besøkende til sammen. I 2012 ”tjyvstartet” 

vi Paaskiviikko med kulturkveld på Senter for 

nordlige folk, i samarbeid med senteret, Riddu og 
Lulàs. 

Kvensk sanggruppe under Paaskiviikko 2012 

Fra Skjervøys baaskidag 2012 



Paaskiviikko bød på konserter, teatre, 

forestillinger, utstillinger, foredrag, seminarer 
med mer. 

 

 

 

 

Rapport og bildeserie fra Paaskiviikko kan sees 

her; http://kvenkultursenteret.custompublish.com/rapport-for-paaskiviikko-2012.5089375-
157856.html 

Planlegging av neste års Paaskiviikko er godt i gang. Hovedtema for 2012 vil være språk, i 

forbindelse med Språkåret 2013. Paaskiviikko 2013 er fra 2.- 9. juni, og Kvænangen har 

åpningsarrangementet i forbindelse med kommunens 150 års jubileum. Vi gleder oss! 

 

Kulturaktiviteter 

Ulike kulturaktiviteter er viktig for synliggjøring 

og bevisstgjøring om det kvenske.  

I mars arrangerte vi kulturkveld med visning av 

digitale bildespill.  

I april arrangerte vi kvensk kulturkveld, med 

foredrag v/Kaisa Maliniemi: ”Kvenskspråklig 

litteratur blomstrer - en ny vår til et gammelt 

språk” og allsang ved Kvensk sanggruppe. 

I 2012 samarbeidet vi med Manndalen husflidslag 

om kurs i søm av kvendrakten for kvinner.  

Dessverre var det ikke nok deltakere for at kurset kunne arrangeres. 

Kuunkuiskaajat spilte i Lyngen og Storfjord 

Fra Kvænangens baaskidag 

Fra presentasjon av digitale bildespill 

Fra Kvænangens baaskidag 

http://kvenkultursenteret.custompublish.com/rapport-for-paaskiviikko-2012.5089375-157856.html
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/rapport-for-paaskiviikko-2012.5089375-157856.html


 

I desember arrangerte vi platefest, der de nye CD-platene ble lansert med minikonserter med 

Kvensk sanggruppe og barn og unge. Vi hadde også juleverksted for barn. 

Rett før årsskiftet var vi i planleggingsmøter med biblioteksamarbeidet, Bibliotek- og 

kulturbussen i Nord-Troms og Kåfjord språksenter om en trespråklig bokbussturne i alle 

Nord-Troms kommunene, der 1. og 2. klassinger og førskoler skal få en innføring i kvensk og 

samisk språk, eventyrstund og sang. Dette er planlagt som et årlig tilbud, og vi gleder oss 

veldig.  

Workshop og CD-plater 

I oktober inviterte vi Kvensk sanggruppe, barn og unge i Nord-Troms og musikerne Jan 

Johansson og Erling Fredriksson til workshop og CD- innspilling på Sappen leirskole. Det ble 

to flotte dager øving og innspilling for sanggruppa, og to dager med de unge.  

 

 

Kvensk sanggruppe synger både salmer og sanger. Noen er skrevet i Nord-Troms, og andre er 

finske eller fra Tornedalen. Felles er at de er mye brukt hos oss i regionen. Medlemmene i 

sanggruppa er fra flere Nord-Troms kommuner. Resultatet ble CD-plata ”Muisto”. 

Under Paaskiviikko 2012 deltok barn og unge i alle kommuner med innsalg fra scenene i 

Nord-Troms. Inspirert av dette, inviterte vi unge som hadde hatt sangbidrag, samt Kveenidol-

vinnere med til Sappen. Resultatet er CD-plata Toivo (håp). 

Barn og unge i Nord-Troms som sang inn CD-plata ”Toivo” 



Prosjektet ble støttet at Rådet for folkemusikk og folkedans. 

 

 

Annet 

I løpet av 2012 har vi deltatt på en rekke møter sammen med bl.a. Halti nasjonalparksenter og 

Nord-Troms museum i forbindelse med planlegging av Halti II. I mars presenterte vi 

Kvenkultursenteret for Stortingsrepresentanter fra Troms og Nord-Troms regionråd, og 

fortalte om vårt store behov for statlige driftsmidler. Vi håper politikerne tar dette med videre 

i sitt arbeid for regionen.  

I mai møtte vi representant for Språkåret i Porsanger, sammen med Kvensk institutt. Vi var 

også på Uuet laulut- konsert i Lakselv, på Arbeiderfestivalen i Storfjord og på åpning av Ovi 

Raishiin i Reisadalen. Vi har deltatt på møte i regi av Troms fylkeskommune angående Den 

kulturelle skolesekken, både på Finnsnes og på Storslett. Ellers har vi svart på en rekke 

henvendelser angående kvener og kvenske forhold.   

Formidling, synliggjøring, dokumentasjon 

Internett er en av våre viktigste kilder til informasjon i dagens samfunn. I året som har gått, 

har vi lagt ned en del arbeid med vår hjemmeside www.kvenkultursenter.no. Målet er å 

utvikle denne til å bli en portal for kvenkultur i Troms. Nettstedet er en nyhetsside for kvensk- 

relaterte saker i Troms, Norge og Nordkalotten generelt og for Halti kvenkultursenter IKS` 

virksomhet. Vi legger også ut historiske artikler, nyttige linker, informasjon fra andre o.s.v. Vi 

får mange gode tilbakemeldinger på vår hjemmeside, og den blir henvist til som et eksempel 

på en god nettside der innhold jevnlig oppdateres.  Besøk oss gjerne!  

Halti kvenkultursenter IKS formidler også sin aktivitet på Facebook, 

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=203149322015. På facebook-siden har vi 226 

medlemmer, som aktivt diskuterer ulike kvenske forhold. I tillegg har vi en facebookgruppe 

for de som lærer seg kvensk, ”Det kvenske språket lever videre!” 

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=116778765042911. Her er det språkforhold som 

er tema. 

CD- platene ”Muisto” og ”Toivo” 

http://www.kvenkultursenter.no/
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=203149322015
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=116778765042911


Vi har en egen YouTube- kanal der vi presenterer kvenske filmsnutter fra Nord-Troms. Her er 

intervjuer, sceneinnslag fra Paaskiviikko, foredrag m.m.  

Se http://www.youtube.com/user/kvenkultursenter .  

I 2012 har vi fått støtte fra Norsk kulturråd til å filme, redigere og publisere Paaskiviikko 

2011 og 2012. Dette har resultert i kortfilmene ”Eg bare veit at jeg er kven!”, ”Kvensk 

gudstjeneste”, ”Hyvin se mennee!”, og ”Kvensk ungdom entrer scenen”. Filmene kan sees på 

vår YouTube kanal. Ytterligere to filmer vil legges ut i 2013. 

Vi har hatt kurs i digital fortelling, der deltakerne har laget 

bildespill som er relatert til det kvenske.  Fem av bildespillene 

kan du se på vår YouTube- kanal:  

"Valkeatukka. Kvithåringen", "Tause røtter", ”Alien”, ”Tre 

stammers møte” og ”Mine kvænske forfedre”. I tillegg ble det 

laget et bildespill som ble for personlig for publisering, 

Bildespillene er en ny måte å formidle vår kultur og historie 

på, som ligger nært inntil den kvenske tradisjonelle 

fortellertradisjonen. 

I 2012 har vi også digitalisert artikler knyttet til det kvenske i 

årbøker fra Nord-Troms, ”Menneske og miljø”, etter tillatelse 

fra Nord-Troms historielag. Om lag 100 artikler fra 1975 og 

fram til i dag kan nå leses her: 

http://kvenkultursenteret.custompublish.com/unik-samling-

med-artikler-fra-arbok-for-nord-troms-menneske-og-

miljoe.5118320-243492.html 

Halti kvenkultursenter IKS har utarbeidet en enkel folder med informasjon om kvenene og 

kvensk språk. Denne kan lastes ned for alle som ønsker; 

http://kvenkultursenteret.custompublish.com/hvem-er-kvenene-hva-er-egentlig-kvensk-

spraak-er-jeg-kvensk.5143842-157592.html 

 

Kvensk samarbeidsråd 
Kvensk samarbeidsråd er en sammenslutning av lokallag som arbeider for kvensk i Troms og 

Alta. Halti kvenkultursenter IKS er sekretariat for sammenslutningen. 

Kvensk samarbeidsråd ønsker; 

- Å fungere som et talerør for saker i samfunnet som angår det kvenske i regionen 

- Å jobbe med saker som er av felles interesse for fremme av kvenkulturen og det kvenske 

språket 

- Å komme med uttalelser i saker som er i vårt interesseområde, herunder bosetting, naturbruk 

og arbeidsplasser 

- Å synliggjøre befolkningens kvenske tilhørighet og arbeide for å fremme det kvenske 

engasjementet i regionen 

- Å danne en faglig plattform for kvensaker 

- Å utarbeide målsetninger og visjoner for kvenarbeidet i våre regioner 

- Å fremme kvensk næringsliv og kvenske tradisjoner i regionen 

http://www.youtube.com/user/kvenkultursenter
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/unik-samling-med-artikler-fra-arbok-for-nord-troms-menneske-og-miljoe.5118320-243492.html
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/unik-samling-med-artikler-fra-arbok-for-nord-troms-menneske-og-miljoe.5118320-243492.html
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/unik-samling-med-artikler-fra-arbok-for-nord-troms-menneske-og-miljoe.5118320-243492.html
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/hvem-er-kvenene-hva-er-egentlig-kvensk-spraak-er-jeg-kvensk.5143842-157592.html
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/hvem-er-kvenene-hva-er-egentlig-kvensk-spraak-er-jeg-kvensk.5143842-157592.html


På vegne av Troms Arbeiderparti, beklaget Eskild 

Johansen fornorskingspolitikken som er ført ovenfor 

kvenene. 

I arbeidet med å fremme kvensk språk, kultur og historie i regionen, er det lokale 

engasjementet svært viktig. Lokallag som arbeider med kvensaker innehar kunnskaper og 

forutsetninger på lokalt og regionalt nivå, som er avgjørende og grunnleggende for en god og 

lokalforankret utvikling og revitalisering av kvensk i vår region. Med i Kvensk samarbeidsråd 

til nå, er: 

 Alta Qvænforening/Alattion Kvääniseura AQ/AK 

 Norsk-Finsk Forening i Nord-Troms/Pohjois-Tromsin Norja-Suomi-Seurat 

 Qven og sjøsamisk forening Kvænangen 

 Kåfjord kvenforening 

 Kveeninuoret 

 Skibotn kven og finneforening 

 Storfjord kven- og sjøfinneforening 

 Skibotn kvenforum 

 Tromsø kvenforening 

I 2012 har vi fått RUP- midler til Kvensk samarbeidsråd, som går til å dekke kostnader ved 

reiser og møtevirksomhet. Det har vært flere møter i samarbeidsrådet i året som har gått, og 

det er et svært nyttig fora. Samarbeidsrådet har kommet med uttalelser på samfunnsforhold, 

og bidrar til mer kvensk synliggjøring. Samarbeidsrådet har vært i møte med Troms 

fylkeskommune, og har avtalt nye 

møter i 2013.  

Den saken det har blitt arbeidet mest 

med i året som har gått, er situasjonen 

for det kvenske språket. Språket er 

svært truet, og snarlige tiltak er helt 

nødvendige for dets overlevelse. 

Samarbeidsrådet har anmodet sine 

kommuner om å støtte kravet om å 

heve det kvenske språkets status til 

nivå 3 i Det Europeiske Språkcharteret, 

noe som vil innebære større 

forpliktelser for myndighetene. 

Samtlige Nord-Troms kommuner og 

Alta kommune har vedtatt sin støtte. 

Fra tidligere har Porsanger kommune 

vedtatt denne støtten. Også andre har 

vedtatt støtte til kravet, som Troms 

Arbeiderparti og Ungdom mot rasisme. 

Rådet er et samlende organ for kvener i regionen, uavhengig av hvilken organisasjon man 

tilhører, og vi håper dette vil bli et sterkt organ for kvenene.   

Samarbeid 



Fra kirkekaffe etter kvensk gudstjeneste på Bergamo 

bedehus 

Vi ønsker å arbeide for å skape nettverk og samarbeid i den kvenske befolkningen, først og 

fremst i Nord-Troms, men også i 

Troms, Nord- Norge og Nordkalotten. 

Dette innebærer arbeid mot de 

kvenske/ finske foreningene i 

regionen og samarbeid med øvrige 

kvenske foreninger og institusjoner i 

Norge og på Nordkalotten. Vi ønsker 

også å fremme samarbeid mellom 

kvener og andre minoritetsgrupper.  

Vi anser et godt samarbeid med andre 

aktører som en av de viktigste 

forutsetningene for å lykkes. Å 

respektere forskjeller og verdsette 

likheter, mener vi er en holdning å 

strebe etter i arbeidet med kvensk 

revitalisering. 

 

I 2012 har Paaskiviikko og Riddu riđđu inngått et samarbeid, der formålet med avtalen er å 

formalisere et samarbeid om å gjensidig styrke hverandres virksomheter gjennom utveksling 

av kompetanse og ressurser. Vi har deltatt på hverandres festivaler, og arrangert kulturkveld 

sammen. Vi har også hatt møte for å planlegge tiltak i 2013. Samarbeidet i 2012 er støttet av 

Troms fylkeskommune. Dette året har vi også fornyet vår samarbeidsavtale med Kvensk 

institutt, vi har innledet samarbeid med Kåfjord samiske språksenter, bibliotek- og 

kulturbussen og biblioteksamarbeidet i Nord-Troms.  

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for året som har gått.  

Økonomi 
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift av Halti kvenkultursenter IKS. 

Som grunnlag for denne forutsetningen foreligger årsregnskapet for 2012.  

Totalt har Halti kvenkultursenter IKS hatt et overskudd på 43633,- i året som har gått. Med i 

overskuddet er verdi av varelager som består av CD-plater.      

Halti kvenkultursenter IKS blir finansiert med driftsmidler fra eierkommunene og Troms 

fylkeskommune. Vi har i 2012 gjennomført prosjektet ”Kvenske språktiltak i Nord-Troms”, 

støttet med 300 000,- av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, prosjektstøtte til 

nasjonale minoriteter. Vi har også hatt prosjekt om videodokumentasjon av Paaskiviikko, 

støttet av Norsk kulturråd, festivalspråkkurs støttet av Norske kveners forbund, 

samarbeidsprosjekt med Riddu støttet av Troms fylkeskommune, Kvensk samarbeidsråd 

støttet av Troms fylkeskommune, Kvensk sanggruppe støttet av Tornedalsrådet, CD- prosjekt 

støttet av Rådet for folkemusikk og folkedans og Paaskiviikko støttet av Norsk kulturråd, 

Troms fylkeskommune, Norske kveners forbund og sponset av Ishavskraft.    



Barn i Nordreisa synger under KveenIdol 

En hovedutfordring for 2013 blir å forsette arbeidet med å få statlig driftsfinansiering av Halti 

kvenkultursenter IKS. 

Avslutning 
Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå i året som er gått, tross at vi har hatt begrenset med ressurser.  

Etter enda ett år med drift, håper 

vi å snart få gjennomslag hos 

myndighetene for faste 

driftsmidler, slik at de blir med i 

spleiselaget for Halti 

kvenkultursenter IKS, sammen 

med kommunene og Troms 

fylkeskommune.  

 

Det er meget gledelig å se at Halti 

kvenkultursenter IKS er med og 

bidrar til en positiv utvikling innenfor det kvenske. Engasjementet øker lokalt og regionalt. 

Kvensk er i ferd med å bli en akseptert del innenfor det flerkulturelle samfunnet vi lever i. 

Vi takker for samarbeidet i året som har gått, og ser fram mot ett nytt år i Nord-Troms! 

 


