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1.0 Om Halti kvenkultursenter IKS 
 

Halti kvenkultursenter ble stiftet den 16. desember 2009, og ble 16. mars 2010 opprettet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper av 29.01.99. Selskapet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, 

Kvænangen og Nordreisa, samt Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyrene i kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, 

Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune oppnevner hver 1 representant til representantskapet. 

Medlemmene velges for fire år og valgene følger kommunevalgperioden. Følgende representanter er valgt for 

perioden 2020-2023: 

 

Eiere Representanter 

Lyngen kommune Audun Ludvig Johnsen 

Wigdis Willysdatter With (vara) 

Storfjord kommune Finn Hugo Karvonen 

Inga Pirita Viik (vara) 

Kåfjord kommune Bernt Eirik Lyngstad 

Britt Margrethe Pedersen (vara) 

Skjervøy kommune Helge Guttormsen 

Kathrine K. Hanssen (vara) 

Kvænangen kommune Kai Petter Johansen 

Kathrine Lise Pedersen (vara) 

Nordreisa kommune Tore Elvestad 

Kirsti Marit Steinlien (vara) 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Ingrid Lønhaug 

Birgit Dorothea Nielsen (vara) 

 

Styret i Halti kvenkultursenter velges av representantskapet og styremedlemmene representerer kun seg selv. Her 

er styrets sammensetning: 

 

Rolle Navn Periode 

Styreleder / vara Hilde Anita Nyvoll / Stein Åge Midttun 2018-2020 

Styremedlem / vara Lisa Vangen / Hege Anita Sørensen 2018-2020 

Styremedlem / vara Leif Bjørnar Seppola / Jarle Myrhaug 2019-2021 

Styremedlem / vara Johnny Mikkelsen / Odd Henrik Rudberg 2019-2021 

Styremedlem / vara Kai Petter Johansen (fratrådt) / Bente Haugsnes 2018-2020 

 

Kvenkultursenteret har to ansatte fordelt på 1,5 årsverk. Planen er å øke antall årsverk til 3,0 i 2020, dette fordelt 

på daglig leder og to språk- og prosjektmedarbeidere. 
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Halti kvenkultursenter som interkommunalt selskap er et regionalt senter, mens for eksempel Kainun institutti – 

Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur og de fire språksentrene er særlig knyttet til hver 

sin kommune. 

 

 

 

1.1 Bakgrunn 

Kvensk språk og kultur har i flere århundrer vært undertrykt i Norge, og kvener har blitt fornorsket med relativt 

harde midler. Som et resultat av dette nedsatte Stortinget en Sannhets- og forsoningskommisjon i 2018 som skal 

se på den uretten staten Norge gjennom historien har begått særlig mot kvenene, skogfinnene og samene. 

 

Fornorskningsprosessen er hovedårsaken til at det internasjonale 

forskningsprosjektet ELDIA i 2014 kunne slå fast at kvensk språk 

er et truet språk og at prekære tiltak er nødvendig. Et truet språk 

vil, enkelt forklart, si at flere språkbrukere faller fra enn nye 

kommer til. Her er noen av utfordringene: 

 

 Det er lite kunnskap om kvener i samfunnet – også 

blant kvener selv 

 Barn og unge ikke får et tilstrekkelig kvensk 

språktilbud i barnehage og skole 

 Kvenske lærere og språkarbeidere er en mangelvare 

Som en konsekvens av fornorskningen er det også startet en 

revitaliseringsprosess. 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.  

 

Kvenske milepæler 

 

I 1998 fikk kvenene status som 

en nasjonal minoritet i Norge 

jf. Rammekonvensjonen for 

beskyttelse av nasjonale 

minoriteter. 

 

I 2005 fikk kvensk språk status 

som et minoritetsspråk – et 

eget språk – jf. Den europeiske 

pakten om regions- eller 

minoritetsspråk. 

Nasjonalt nivå:

Kainun institutti - Kvensk institutt

Regionalt nivå:

Halti kvenkultursenter IKS - Haltiin kväänisentteri

Kommunalt nivå:

Kvenske språksentra

Lokalt nivå:

Kvenske lag- og foreninger

Individnivå:

Kvenske ildsjeler
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I 2009 ble Halti kvenkultursenter stiftet som et SUS, og den 16. mars 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.  

 

I dag finnes en rekke kvenske institusjoner, organisasjoner, foreninger, festivaler og ildsjeler som på ulike måter 

og ulike arenaer arbeider for å styrke kvensk språk, kultur og tilstedeværelse gjennom forskjellige mål og med 

noen ulike forutsetninger. Her er noen av disse: 

 

Organisasjoner og institusjoner Kvenforeninger (Nord-Troms)1 Kvenske festivaler 

 

Halti kvenkultursenter IKS 

Kainun institutti – Kvensk institutt 

Kvenlandsforbundet (KLF) 

Kvænangen språksenter 

Nord-Troms museum 

Norske Kveners Forbund (NKF) 

NRK Kvääni 

Porsanger kvenske språksenter 

Ruija kvenmuseum 

Ruijan Kaiku 

Storfjord språksenter 

Vadsø kvenske språksenter 

 

ITU kvensk teatertrupp (NKF) 

Kvænangen Qven og sjøsamisk for. (NKF) 

KvääniÄänii (uavhengig) 

Kåfjord kvenforening (NKF) 

Lyngen kvensk-finsk forening (KLF) 

Nordreisa kvensk-finsk forening (KLF) 

Nordreisa same- og kvenforening (uavh.) 

Skibotn kven- og finneforening (KLF) 

Skibotn kvenforum (NKF) 

Kallijoen äänii 

Kipparifestivalen 

Kvensk-finsk musikktreff 

Kväänifestivaali 

Kyläpeli 

Paaskiviikko 

 

 

1.2 Formål 
 

Formålene i selskapsavtalen sier at Halti kvenkultursenter skal 

 

 bidra til at flere kvener i Troms2, 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 

 

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 – og i hele Troms fylke.  

 

 

«Et viktig mål for Halti kvenkultursenter er å synliggjøre  

den kvenske kulturen i alle sammenhenger» 
Utdrag fra selskapsavtalen 

 

 
1 Det finnes langt flere kvenforeninger på landsbasis 
2 Navnet på den nye fylkeskommunen er f.o.m 01.01.20 «Troms og Finnmark fylkeskommune» 



 

 

 

 6 

1.3 Eierskap og driftsfinansiering 

Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa, 

samt Troms og Finnmark fylkeskommune, og eierandelene 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: 

 

 
 

 

 

10 %
10 %

10 %

10 %
10 %

40 %

10 %

Lyngen 10 %

Storfjord 10 %

Kåfjord 10 %

Skjervøy 10 %

Kvænangen 10 %

Nordreisa 40 %

Troms 10 %

2 %2 %2 %2 %2 %
10 %

20 %60 %

Lyngen 2 %

Storfjord 2 %

Kåfjord 2 %

Skjervøy 2 %

Kvænangen 2 %

Nordreisa 10 %

Troms 20 %

Staten 60 %
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2.0 Samarbeidspartnere 

2.1 Samlokalisering 

Halti kvenkultursenter IKS er lokalisert på Halti i Nordreisa kommune. Halti er en integrasjonsmodell der blant 

andre Halti kvenkultursenter IKS, Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms Museum AS 

og Nordreisa kommune (kultur) er samlokalisert. Dette skaper rom for samhandling og samarbeid på mange ulike 

felt. Det krever også samarbeid på enkelte områder, for eksempel har enhetene etablert samvirkeforetaket Halti 

SA som blant annet skal sikre felles førstelinjetjeneste. 

 

2.2 Lokalt og regionalt 

Kvenforeninger, husflidslag, historielag og andre lag og foreninger, bibliotek, Bibliotek- og kulturbussen, 

kirkesogn mfl. i Nord-Troms er naturlige samarbeidsparter om arrangementer og tiltak, herunder blant annet 

Paaskiviikko, regionale språkturneer, kulturkvelder mv. 

Kvenske språksentra, museer og andre institusjoner som arbeider i grensesnittet til kvensk språk, kultur og 

historie, eller som ønsker å inkludere det kvenske i sitt arbeide, sitt prosjekt eller et arrangement. 

 

2.3 Nasjonalt 

Kainun institutti – Kvensk institutt er nasjonalt senter for kvensk språk og kultur.  

Språkrådet har gjennom Kvensk stedsnavntjeneste blant annet ansvar for kvensk stedsnavnregister, og skal gi 

tilrådning om skrivemåte av kvenske stedsnavn i hele Norge. 

Norske Kveners Forbund er en landsdekkende interesseorganisasjon med kvenske lokallag og medlemmer i hele 

landet. 

 

2.4 Internasjonalt 

Halti kvenkultursenter samarbeider med Svenske Tornedalingars Riksförbund (STR-T), blant annet gjennom 

Meän kultturikehto/Vår kulturvagga, om kvensk språk og kulturleir i Norge og språkleir på Seskarö i Sverige. 

Tornedalsteateret lager produksjoner med fokus på minoriteter og minoritetsspråk. En stor prosentandel av 

forestillingene er flerspråklige, og «Minoritetsspråket meänkieli och vår tornedalska kultur är roten till 

Tornedalsteatern» heter det i teaterets egenomtale. Meänkieli og kvensk er to nær beslektede språk. 

Kvenlandsforbundet er en interesseorganisasjon med avdelinger i Norge, Sverige og Finland. I Norge har 

forbundet flere kvenske lokallag. 
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2.5 Eiere, finansiører og beslutningstakere 

Kvenkultursenteret samarbeider både eksplisitt og implisitt med kommuner, særlig eierkommunene Lyngen 

kommune, Storfjord kommune, Kåfjord kommune, Skjervøy kommune, Kvænangen kommune og Nordreisa 

kommune. 

Det samme gjelder med Troms og Finnmark fylkeskommune, som også er medeier i Halti kvenkultursenter IKS. 

Fylkeskommunen har i tillegg prosjektmidler som for eksempel minoritetsmidler og festivalstøtteordning. 

Et av ansvarsområdene til Kommunal og moderniseringsdepartementet er Norges politikk overfor samer og 

nasjonale minoriteter. Departementet har en egen Same- og minoritetspolitisk avdeling. Fra 2020 forvalter Troms 

og Finnmark fylkeskommune de kvenske midlene på vegne av departementet. 

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter blir forvaltet av Kulturdepartementet gjennom Kulturrådet. 

Sistnevnte har også i en årrekke gitt støtte til Paaskiviikko gjennom andre ordninger. 

 

3.0 Satsingsområder 

En strategi er en plan for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal 

gjøres. Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst» eller «hærføring». I dag brukes 

begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål 

(wikipedia).  

Denne strategiplanen skal primært være et arbeidsverktøy for administrasjonen og styret i Halti kvenkultursenter 

IKS. Planen skal fungere som en pekepinn på arbeidet, satsinger og retning som senteret skal foreta seg i 

perioden og årene som kommer. 

Kvenkultursenteret har valgt ut tre satsingsområder i perioden 2020-2024.  

1. Kunnskap og bevissthet hos barn og unge 

2. Språk og kultur 

3. Kvensk deltakelse i samfunnet 

 

 

«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» 

Utdrag fra kvenkultursenterets språkplan 
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3.1 Kunnskap og bevissthet hos barn og unge 

 
Kvensk språk og kulturleir 2019. Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen 

 

Mål: 

 Alle barn og unge skal vite om kvenene, kvensk språk og fornorskningen av kvener før de forlater 

grunnskolen 

 Alle barn og unge skal kunne noen kvenske ord og fraser 

 Flere barn og unge skal lære kvensk på skolen 

 Det skal finnes arenaer for barn og unge som ønsker å satse på kvensk kunst og kultur 

Strategi: 

 Drive holdningsarbeid og kunnskapsformidling i samfunnet knyttet til kvensk språk og kultur 

 Legge til rette for økt bevissthet og kunnskap om kvensk språk, kultur og historie på alle trinn i 

grunnskolene 

 Samarbeide med andre aktører for å fordele ansvar, nå bredere ut, og samtidig aktivere og styrke 

samarbeidspartenes bevissthet 

 Videreføre og forsterke arbeidet med nettverksbygging, også på tvers av landegrensene 

 Ta del i andres arrangementer for å skape rom for kvensk synlighet og innhold 

 Være en pådriver for at skolene oppfyller sin plikt om kvenskundervisning, og at foreldre vet om barnas 

rettigheter til kvensk språkopplæring 



 

 

 

 10 

3.2 Språk og kultur  
 

 
Fra Tørfoss kvengård under Kyläpeli 2019. Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen 

 

Mål: 

 Kvensk språk og kultur skal være en naturlig del samfunnet i nord 

 Det skal finnes arenaer for kvensk kunst og kultur 

 At flere behersker det kvenske språket 

 Kvensk språk og kultur er synlig i offentlig sammenheng 

 Befolkningen kjenner til kvensk historie 

Strategi: 

 Skape arenaer og tilrettelegge for kvensk kunst- og kulturutøvelse 

 Drive språkopplæring 

 Ha kontinuitet i satsingen på kvenske tiltak og kulturarrangementer  

 Involvere andre i egne arrangementer og tiltak, og likeså ta del i andres, dette for å fordele ansvar, nå 

bredere ut, sikre kvensk innhold og tilstedeværelse, og samtidig aktivere og styrke samarbeidspartenes 

bevissthet. 

 Arbeide tettere mot forskningsmiljø 

 Fremme kvensk kirkeliv 
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3.3. Kvensk deltakelse i samfunnet 
 

 
Halti kvenkultursenter IKS er lokalisert på Halti i Nordreisa. Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen 

 

Mål: 

 Sikre kvenene effektiv deltakelse i samfunnet 

 At kvenske rettigheter iht. konvensjoner og offentlige planer overholdes 

 Styrke kvensk næringsliv og flere arbeidsplasser 

Strategi: 

 Etablere et nasjonalt kvensk råd 

 Pådriver for etablering av flere kvenske kompetansearbeidsplasser 

 Synliggjøre kvensk språk  
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4.0 Avslutning 
 

En del av punktene i denne planen er i mer eller mindre grad innarbeidet som faste tiltak for Halti 

kvenkultursenter allerede. På den andre siden er det ikke alle tiltak kvenkultursenteret gjør, eller kan komme til å 

gjøre, som passer inn eller er nevnt i denne planen, ettersom ikke alt lar seg planlegge. 

 

Kvenkultursenterets strategiplan har til hensikt å være i henhold til gjeldende lov og planverk, for eksempel 

offentlige planer både på fylkes- og nasjonalt nivå og reviderte utgaver av disse, når veien videre skal stakes ut. 

Her er noe av det strategiplanen skjeler til: 

 

 Rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter 

 Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten) 

 Målrettet plan 2017-2021 – videre innsats for kvensk språk (Regjeringen) 

 Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020 (Troms fylkeskommune) 

 Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018-2020 (Finnmark 

fylkeskommune) 
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Tiltak 
 

Tiltakene skal revideres årlig og skal henge sammen med senterets budsjett. 

 

Kunnskap og bevissthet hos barn og unge 

 Gjennomføre årlig regional trespråklig eventyrturné til 1. trinn i samarbeid med bibliotekene, Bibliotek- 

og kulturbussen og Giellasiida/samisk språksenter i Kåfjord 

 Gjennomføre årlig regional kvensk språkturné til 5. trinn i samarbeid med bibliotekene og Bibliotek- og 

kulturbussen 

 Gjennomføre årlig kvensk språk og kulturleir, initiere til samarbeid og invitere andre språksentra inn, 

samt ta aktiv del i tilsvarende språkleir på Seskarö 

 Etablere regionalt skoletilbud på Halti (påmelding) til 2., 6. og 8. trinn i samarbeid med 

nasjonalparksenteret og museet 

 Gjennomføre et skolesamarbeid om «Kvensk uke» til 8. trinn i anledning Kvenfolkets dag 

 Igangsette et formidlingssamarbeid med Nord-Troms videregående skole og museet for elever på vgs. 

 Være en aktiv samarbeidspart for Kvensk institutt og Kåfjord kommune knyttet til deres kvenske 

språkreir-satsinger i barnehager i henholdsvis Nordreisa og Kåfjord 

 Arrangere Paaskiviikko med fokus på barn og unge 

 Sende informasjon til skolene om muligheter for kvensk på skolene – (barn og unge) 

 

 

Språk og kultur 

 Være en samarbeidspart til Kyläpeli 

 Ha minst ett arrangement i tilknytning til Forskningsdagene 

 Gjennomføre månedlige korøvinger og/eller opptreden/konsert med KvääniÄänii 

 Bidra til gjennomføring av kvensk gudstjeneste, kvensk salmekveld og andre lignende tiltak som 

fremmer kvensk kirkeliv 

 Gjennomføre kvensk språkkurs 

 Produsere kvensk læremateriell  

 Initiere til en fylkeskommunal pott øremerket markering av Kvenfolkets dag 

 Lage skolepakke til Kvenfolkets dag 

 Markere Kvenfolkets dag 

 Markere Kvensk språkdag med informasjonskampanje om kvensk språk 

 Støtte satsingen på nasjonalt kventeater og søke samarbeid 

 Være en pådriver for at Kvenfolkets dag markeres flest mulig steder 

 

Kvensk deltakelse i samfunnet 

 Initiere til forprosjekt for etablering av nasjonalt kvensk råd 

 Bistå Nord-Troms regionråd i arbeidet med «Drivkraft kvenkultur» 

 Oversette nettsider, sosiale medier, informasjon mv. til kvensk 

 Tilby oversettingstjenester for eierkommunene 


