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Árran—julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps– og 
kompetanseinstitusjon 

Árrans hovedmålsetting er at institusjonen skal være en aktiv kompetanseinstitusjon for utvik-
ling, dokumentasjon og formidling av samisk kunnskap og erfaring. Hovedstrategien er å foku-
sere på kunnskaps– og kompetanseutvikling i bredt omfang. 

Som et ledd i denne målsettingen har Árran og Høgskolen i Bodø inngått en samarbeidsavtale 
13. april 2007 om etablering et ”Forskningsinstitutt for urfolksstudier. Etableringsprosessen 
ble i 2008 gjennomført som et eget prosjekt. Etableringen begrunnes ut fra følgende forhold: 
 

Samenes institusjonelle regionale handlingsrom 

Samiske miljø i lulesamisk område, som i andre samiske områder, har et stort behov for et 
kunnskaps– og kompetansenivå som kan bidra med høyt kvalifisert fagpersonell til ulike sek-
torer og virksomhetsområder. Oppbyggingen av denne kunnskaps– og kompetansekapasite-
ten må foregå i et samisk og internasjonalt forskningsnettverk. Derfor har Árran i samarbeid 
med Høgskolen i Bodø undertegnet en samarbeidsavtale om etablering av et 
”Forskningsinstitutt for urfolksstudier”. Oppbyggingen av et forsknings– og utdanningsmiljø i 
aksen Árran – Høgskolen i Bodø må derfor ha en klar urfolks– og internasjonal profil. Slik kan 
et forsknings – og utdanningsmiljø i lulesamisk område etter hvert selv være en aktiv bidrags-
yter i dette nettverket. Det vil i første rekke innebære at utviklingen av et forsknings – og ut-
danningsmiljø innrettet mot samiske samfunn i lulesamisk område samtidig må ha høy rele-
vans for øvrige samiske samfunn i andre områder og for urfolkenes situasjon i nordområdene i 
sin alminnelighet. De forskningsområdene som etableres, må med andre ord være relevant og 
nyttig også for den internasjonale urfolksforskningen. Ett av de sentrale trekkene ved urfolks 
moderne levekår er de raske endringer i en globalisert verdensøkonomi som har avgjørende 
innflytelse på urfolkstradisjonene og deres livsformer. I et nordområdeperspektiv er dette en 
særlig aktuell problemstilling fordi en storstilt utnytting av olje- og gassressursene vil berøre 
urfolks levekår på en direkte og grunnleggende måte. 

For Árran er det både praktiske erfaringer med tidligere tiltak, og et prinsipp om selvbestem-
melse, som ligger til grunn for ønsket om å etablere et eget forskningsinstitutt. For å kunne 
imøtekomme og identifisere det lulesamiske samfunnets egne behov, dvs. ha et indre pers-
pektiv, bør ansvaret også tilligge det samiske samfunnet selv. Dette er et nærhetsprinsipp. Det 
samiske samfunnet må selv bygge opp kompetanse til å identifisere behov og kunne utvikle og 
tilby ulike forsknings- og opplæringsmodeller. På denne måten er det et nært forhold mellom 
behov, ansvar og foreslåtte prosjekter innen forskning og undervisning. Det fritar ikke andre 
aktører deres selvstendige ansvar, men som en aktør innen undervisning og forskning bør 
kompetansen bygges opp lokalt. På denne måten kan det i tillegg oppnås nødvendig fleksibili-
tet til å forme tilbud slik målgrupper i lulesamiske samfunn ønsker og trenger det. Det gir også 
Árran muligheter til å følge opp oppgaver og ansvar tillagt oss av andre, men i tillegg også å 
utvikle og ta ansvar for Árrans egendefinerte oppgaver og roller. Det vil styrke Árrans lokale 
forankring og samfunnsnærhet i arbeidet med framtidige utfordringer.  

ÁRRAN 
– JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER 
 
 Ved direktør Filip Mikkelsen 
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Høgskolens og Árrans planer om å utvikle et felles forskningsmiljø innrettet mot urfolk i nord-
områdene, er en viktig strategisk allianse. Dette står ikke i motsetning til Árrans samarbeid 
med andre institusjoner. Etableringen av et felles Forskningsinstitutt for urfolksstudier mellom 
Árran og Høgskolen i Bodø er en organisatorisk tilpasning til Árrans indre utvikling og vekst ut 
over opprinnelige basisfunksjoner i senteret, samtidig som det er en institusjonell nyskapning.  
Det er en institusjonell tilpasning til det utvidede samiske regionale handlingsrommet som Sa-
metinget har skapt ved å inngå samarbeidsavtaler med fylkeskommuner og Innovasjon Norge. 
Sett i dette perspektivet er etableringen av et felles forskningsinstitutt et sterkt bidrag til en 
utvikling av samenes institusjonelle regionale handlingsrom. Et handlingsrom som er mer til-
passet et moderne samfunnssyn der det åpnes sterkere adgang for en individuell institusjonell 
utvikling av samiske institusjoner med utgangspunkt i komparative samiske regionale fortrinn, 
samt det faktum at samene i tillegg til å være urfolk er statsborgere av de respektive land de 
bor i, herunder innbyggere i kommuner og fylkeskommuner. 

Formål 
Árrans formål er å sikre, utvikle og videreføre samisk kultur, språk og samfunnsliv i lulesamisk 
område 
 

Styringsform 
Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter er en offentlig stiftelse opprettet av Tysfjord 
kommune, Nordland fylkeskommune og Staten v/Kommunal- og regionaldepartementet 
28.04.1995. 
 

Datterselskap 
Julevsáme Æládus Guovdásj OS/Lulesamisk NæringsSenter AS er heleid datterselskap av stif-
telsen Árran. Selskapets formål er å organisere og drive kommersielle aktiviteter i og rundt 
Árran. I selskapets drift inngår også det samiske forlaget ”Báhko”. 
 

Organisasjon 
Árran vil ha en organisasjon med varierende antall personer, avhengig av aktivitetsnivået. 
Árran skal ha som mål å sikre en stab med nødvendig faglig kompetanse på ulike fagområder. 
Árran skal til enhver tid ha en organisasjonsstruktur som kan møte utfordringene i fremtiden. 
Urfolkskompetanse, rekruttering av fagpersonell, samarbeidsrelasjoner, internasjonalt pers-
pektiv og oppbyggingen av ulike nettverk vil være avgjørende elementer for videreutvikling 
av institusjonen. 
 

Samarbeidspartnere 
Árran skal gjennom sin virksomhet samarbeide med ulike aktører lokalt, regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt. Árrans formål og virksomhet tilsier et nært samarbeide med i første rekke 
samer og øvrig lokalbefolkning, offentlige institusjoner, høgskoler, universiteter, relevante 
departementer, offentlige etater og næringsliv. 
 

Árrans virksomhetsområder er 
Språk, utdanning, barnehagedrift, forskning, museumsdrift, og nordområder.  

FORMÅL OG STRUKTUR 
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Samisk språk og utdanning 

Innledning 
Árran utfører språkoppgaver i og for lulesamisk område med fagvirksomhet som omfatter  
språkundervisning på ulike nivåer, språkutvikling, tolking, språkrevitalisering, kurs og opplæ-
ring. Árran arbeider derfor for å kunne utvikle- og tilby flere utdanningstilbud og språktiltak, 
også innen voksenopplæring. Det samiske samfunnet har behov for flere fagfolk innenfor 
mange fagområder og spesielt innen samisk språk. Árran har i flere år gjennomført kompetan-
sehevende tiltak for sine ansatte. Dette vil prioriteres også i fremtiden både når det gjelder  
intern kompetanseheving og formell utdanning i samarbeid med relevante utdanningsinstitu-
sjoner. Árran vil i lag med duodjemiljøet i området, arbeide for at det iverksettes opplærings-
tiltak m.m. innenfor duodje. Duodje er en sentral del av samisk kultur, både som identitetssym-
bol, men også som næring. Når det gjelder forskning og utvikling av undervisningstilbud vises 
det også til omtale av det planlagte forskningsinstituttet på Árran.   

Virksomhet oppsummert etter målsettinger i handlingsplan for 2008 og strategiplan 
Árran underviser i lulesamisk språk via videokonferanse til grunnskoler og videregående sko-
ler. Tjenestetilbudet anses  som et særdeles viktig og strategisk språktiltak som et ledd i et ut-
danningsløp som grunn– og videregående skoler har ansvar for.  

Første halvdel av 2008 (vårsemesteret) ble det undervist til 7 videregående skoler — totalt 18 
elever, herav 9 elever i første språk, 3 elever i andrespråk-samisk 2,  og 1 elev i samisk som c- 
språk (samisk som andrespråk samisk 3). I tillegg er det blitt undervist til 4 grunnskoler—totalt 
6 elever, herav 4 elever i andrespråk– samisk 2, og 4 elever  i samisk som andrespråk– samisk 
3. 

Andre halvdel av 2008 (høstsemesteret) ble det undervist til 8 videregående skoler—totalt 27 
elever, herav 6 elever i samisk som førstespråk,  10 elever i samisk som andrespråk-samisk 2, 
og 7 elever i samisk som fremmedspråk. I tillegg er det blitt undervist til 3 grunnskoler—totalt 
3 elever, hvorav 2 elever i samisk som andrespråk –samisk 2 og 1 elev i samisk som andre-
språk– samisk 3.  

Elevtallet i grunnskolen synker blant våre elever, mens elevtallet i videregående skoler øker, 
og i tillegg er interessen for samisk som fremmedspråk økende i videregående skole. Det un-
dervises paralellt (flerpartskonferanse) til noen skoler og losaelevene ved Knut Hamsun vide-
regående skole/joarkkaskåvllå kommer fysisk til Árran. Veiledning og valg av metoder for 
denne type undervisning er arbeidsoppgaver som det arbeides kontinuerlig med. 

Det arrangeres elevtreff hvert skoleår. Eleve-
ne kommer til Árran. Målet med treffet er å 
styrke tilhørighet, bekrefte deres identitet, 
gjennomføre språkbad osv. Årets elevtreff 
ble arrangert i september, elever fra videre-
gående skoler deltok på språkseminaret som 
Árran arrangerte i samarbeid med Tysfjord 
kommune og RKK-Ofoten.  Dette tilbudet vur-
deres utvidet fom 2009 etter prinsippet om 
språkbad/-språkreir. Våren 2008 besøkte 3 
av lærerne noen av skolene Árran selger un-
dervisning til. 

VIRKSOMHETSOMRÅDER 

Lulesamisk foreldre- og språkkonferanse. F.v.: Statssekretær Raimo 
Valle, AID, rådgiver Erik Mosli, AID, rådsmedlem Jørn Are Gaski, Sa-
metinget, rådgiver Samuel Gælok, Sametinget. 
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Det jobbes kontinuerlig med kollegabasert utviklingsarbeide,  og utvikling av metoder, læ-
ringsstiler og læringsstrategier i fjernundervisning.  De ansatte har også deltatt i pedagogisk 
og språklig oppfølging i barnehagen.  

Følgende kompetansehevende tiltak for ansatte er gjennomført med finansiering fra fylkes-
mannen i Nordland: 

• Én  medarbeider har gjennomført språkstudie i lulesamisk LU1 i perioden 2006/07. Ved-
kommende har videreført dette studiet som privatist ved Sámi allaskuvlla høsten 2008. 
Eksamen planlegges våren 2009.  

• Én medarbeider gjennomførte og tok eksamen i Samisk 3 (30 studiepoeng, mellomfags-
tillegget) i samisk språk ved Sámi Allaskuvlla høsten 2008.  

3 av lærerne har deltatt på studiet Samisk kulturkunnskap som Tysfjord kommune igangsatte 
høsten 2008.   

Árran har tatt initiativ overfor Høgskolen i Bodø og Samisk Høgskole om et mer forutsigbart og 
permanent tilbud i lulesamisk I og II på høgskolenivå. Lulesamisk 1 vil bli igangsatt fom. høs-
ten 2009. Árran har gitt generell rådgiving til privatpersoner, skoler og andre institusjoner som 
har bedt om det. Árran deltok på det årlige treffet for de samiske språksentrene, i Røros juni 
2008. Árran ble i 2008 medlem av nettverket ”Saami Documentation and (Re)vitalization”. Det-
te er et NordForsk-finansiert prosjekt med formål å fremme samisk språkforskning, dokumen-
tasjon og revitalisering.      

Lulesamisk foreldre- og språkkonferanse.  

Árran ønsker i samarbeide med andre aktører, å legge til rette for at lulesamisk språk kan ut-
vikles og videreføres. I den forbindelse arrangerte Árran i samarbeide med Tysfjord kommu-
ne og RKK-Ofoten, en lulesamisk foreldre– og språkkonferanse 15. og 16. september med 110 
deltakere. Konferansen ble støttet økonomisk av Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Nordland. Árran har i etterkant av denne konferansen kommet med innspill bl.a. overfor Ar-
beids- og inkluderingsdepartementet og Fylkesmannen i Nordland om behovet for å utarbeide 
et helhetlig språkprogram i lulesamisk område. Som en oppfølging av konferansen igangsatte 
Árran et planarbeide for å utvikle og tilby skriftlige og muntlige språktilbud innen voksenopp-
læring. Dette planarbeid planlegges ferdigstilt i løpet av sommeren 2009. Et muntlig språktre-
ningskurs for foreldre/voksne ble planlagt og ble igangsatt ved årsskiftet 2008/09.     

Planlagte, men ikke gjennomførte oppgaver 2008 

• Som et ledd i språkutvikling ble det igangsatt utarbeidelse av kurspakker for nybegyn-
nere i samisk språk og kulturhistorie høsten 2006. Arbeidet skulle ferdigstilles i 2008, 
men arbeidet har tatt lengre tid enn forutsett på grunn av språklige utfordringer og blir 
videreført i  2009. Prosjektet er finansiert med midler fra Nordland fylkeskommune. 

Fremtidige utfordringer 

• Behovet for samiskspråklige og pedagogiske ressurser for undervisning via lyd/bilde 
(fjernundervisning) er økende på grunn av økt etterspørsel etter undervisningstimer. For 
å imøtekomme dette, tar Árran sikte på kompetansehevende tiltak. 

• Skape flere samiskspråklige arenaer for barn, ungdom og voksne. Følge opp planene 
med ulike muntlige språktreningstilbud for ungdom og voksne.  

• Utvikle og tilby voksenopplæringstilbud i lulesamisk. 

• Utarbeide en språkplan ved Árran som bl.a. omfatter konkrete undervisningstilbud, in-
terne opplæringsbehov for kompetanse i samisk, rekruttering av fagpersonale m.m.  
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Árran mánájgárdde 

Innledning 
Barnehagen har som formål er å styrke lulesamisk språk og gi barna gode utviklings- og akti-
vitetsmuligheter, gjennom aktivt bruk av språket og i nær forståelse og kjennskap til samisk 
kultur og tradisjon.  

Barnehagen skal sikre at barna får bruke og utvikle lulesamisk, og aktivt stimulere til bruk av 
det samiske språket.  Hovedmålsettningen er å skape et trygt miljø for lek og læring. Dette for-
søkes oppnådd ved å styrke den samiske identiteten gjennom språk og kulturarbeid, og ved å 
overføre våre samiske verdier.  

Egenbetaling fra foreldre, midler fra staten og Tysfjord kommune finansierer barnehagedrif-
ten. De økonomiske rammebetingelsene for driften av barnehagen er imidlertid ikke i tråd 
med behovene for å sikre barnas samiske språkutvikling.   

Pedagogisk plattform 
Barnehagens innhold er i stor grad bestemt i rammeplanen for barnehager, men den tilpasses 
også lokale forhold. Hovedoppgaven er å formidle samiske verdier, samisk språk og samisk 
kultur, som også består av faktorer som verdinormer, tankemåte, samhørighet og en felles his-
torie og bakgrunn.  Det  er utarbeidet pedagogiske planer og modeller for bruk i samiske bar-
nehager. I barnehagehverdagen sees omsorg, lek, oppdragelse og læring i en sammenheng.  

Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under skolealder. Bar-
nehagen skal støtte barnas utvikling ut fra deres forutsetninger. Barnehagen skal gi et indivi-
duelt tilpasset og likeverdig tilbud og skal bidra til en meningsfull oppvekst uansett funksjons-
nivå, bosted, sosial og etnisk bakgrunn. 

Barnehagens personale har oversatt barnebøker, historier, fortellinger og sanger til samisk .  

Antall barn 
Àrran Mánájgárdde har i barnehageåret 2008/2009 hatt en stabil barnegruppe på 35 barn sam-
menlignet med 21 barn året før. Árran har fått en 3-årig midlertidig godkjenning som 2 avde-
lingsbarnehage fom 1 september 2008. Dette innebærer en økning av innearealet samtidig 
som vi fikk utvidet godkjenning til 36 barnehageplasser.  Utvidelsen har ikke dekket etterspør-
selen etter  barnehageplasser.      

Årsplan og temaer  

Temaer i årsplanen er lagt opp etter årstider. Den samiske årstidska-
lenderen følges. I tillegg til dette er det arbeidet med temaer; slekt og 
lokalmiljø gjennom hele året. Aktivitetene foregår for det meste i bar-
nehagen, men loftet og låvddågoahte blir også brukt. Like ofte drar 
barnehagen ut for å oppsøke andre miljøer der barna kan lære nye ord 
og uttrykk i forskjellige situasjoner.  

Når det gjelder kultur og tradisjoner er Árran mánájgárddes mål å kun-
ne ivareta disse. Under dette temaet inngår fortellinger, sang, opphold 

i naturen, mattradisjoner og duodje. Det er begrenset hvilke produkter barna kan lage, men 
samiske materialer og farger brukes. . Materialene er for eksempel skinn, ull, garn og horn. I 
2008 jobbet vi en del med ull og garn. Barna oppmuntres også til å bli flinke med å håndtere 
redskaper som kniv, sag, hammer og spiker. Barna tildeles ansvar, og de får ofte ta med seg 
disse redskapene ut på egenhånd 
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Vakker vinterstemning. 
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For å styrke og ivareta barnas samiske språk, har vi hatt en giellatjiehppe  (språkarbeider) i 
30%-stilling finansiert av Sametinget. Denne vil bli utvidet til en 100%-stilling fordi det er nød-
vendig å gi hvert enkelt barn individuell språkstimulering og språkoppfølging. Behovet for 
ytterligere språkressurser til giellatjiehppe-stillinger har økt som følge av utvidelsen av 
mánájgárdde til 36 plasser.   

 

Seminarer og internopplæring m.m. 

Styrer for Árran mánájgárdde har holdt foredrag på to ulike skolekonferanser: 

• Lulesamisk foreldre- og språkkonferanse  på Árran 15. og 16. september .  

• Samisk skolekonferanse i Bodø 4 og 5 november. Innlegg ”Tidlig innsats - samisk i bar-
nehagen”.  

Etter den lulesamisk foreldre- og språkkonferansen,  innledet barnehagen samarbeide med 
Førsteamanuensis ved Høgskolen i Tromsø Jorun Høier, om et prosjekt om overgangen mellom 
barnehage og skole. Dette vil videreføres i 2009 og det tas sikte på å utvide prosjektet til et 
forskningsprosjekt ”Fra å lære språk til språk som redskap for læring i en samisk-norsk barne-
hagekontekst”.  I dette prosjektet inngår også et felles seminar for ansatte i prosjektbarneha-
gene.  

En mastergradstudent ved Universitetet i Tromsø, Kristine Tjåland Braut har gjort feltarbeide i 
Árran mánájgárdde i forbindelse med hennes prosjekt ”Samiske Språkreir, med hovedfokus 
på tospråklig oppvekst og påvirking utfordringer og holdninger til å bevare og velge språk for 
barnefamilier med barn i alder 2-5 år”.  Hun holdt et foredrag på den lulesamiske foreldre- og 
språkkonferansen.  

  

Utfordringer  

Stadig flere foreldre ønsker å gi sine barn sitt sa-
miske morsmål tilbake, og formidle samiske ver-
dier og kultur til sine barn. Derfor er det en stor 
utfordring å videreutvikle og befeste barnehagen 
som samiskspråklig arena. De økonomiske ram-
mebetingelsene tar ikke høyde for at barna treng-
er sterkere språklig oppfølging gjennom 
gielltjiehppeordningen. De ansatte trenger også 
språklige– og pedagogiske  etter– og videreut-
danningstilbud for å møte utfordringene vi står 
overfor.  

Det ligger også utfordringer i samarbeidet mel-
lom, hjem, barnehage og skole. Det er kun et fåtall 
av foreldrene som bruker språket og enda færre 
behersker det. Barnehagen ser helt klart behovet 
for flere språkarenaer der spesielt foreldrene kan 
delta, og egne opplæringstilbud rettet mot foreldregenerasjonen. 

Árran mánájgárdde må utvides på permanent basis med et nytt bygg. Det foreligger allerede 
planer om bygging av en ny to-avdelings barnehage i form av egen satellitt. Styret for Árran 
vil behandle utbyggingssaken i begynnelsen av 2009.  

 

Solfest 
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Museumsvirksomheten 

Museumsvirksomheten omfatter forskning, dokumentasjon, innsamling, 
konservering, formidling, arkivoppbygging og sikring av museum.  I 
juni 2008 ble det vedtatt  egen plan for museumsvirksomheten for 2008-
2012.   

 

Virksomheten oppsummert etter målsetninger i handlingsplanen 
for 2008 
 

Kulturminneregistering/utgravningsprosjekt: Árran lulesamisk senter 
har fått tildelt midler til arkeologiske undersøkelser/dateringer av kulturminner i lulesamisk 
område. Dette arbeidet ble påbegynt i 2008 og vil bli videreført i 2009.  

I forbindelse med planlagt bygging av Sørfjord vindpark i Tysfjord kommune har Árran lulesa-
misk senter foretatt kulturminneregistrering etter kulturminnelovens § 9 innenfor planområdet 
til “Sørfjord Vindpark”. Tiltaket ble gjennomført på oppdrag fra Sametinget. Rapport levert 
høsten 2008.  

Samisk bygningsvern; ”Identifisering av samiske byggverk i lule- og pitesamiske område”, er 
et samarbeidsprosjekt mellom Arran, Museum Nord og Bodø kommunes bygningsvernpro-
sjekt i Skjerstad. Det ble gjennomført feltarbeid i Tysfjord (Strumpvik, Tømmervik, Borg og 
Lapplæger / Haugen på Hulløy), og feltarbeid i Beiarn (Tollådalen) og Saltdal (Lønsdal). Møter 
med Museum Nord og Bodø kommunes bygningsvernprosjekt i Skjerstad. Rapporten ble på-
begynt i 2008, men ferdigstilles ikke før i begynnelsen av 2009. Utsettelse av frist for avslut-
ning av prosjektet ble gitt av Sametinget, til 31.03.2009.  På bakgrunn av dette prosjektet bil 
det bli søkt om midler til sikringstiltak og restaureringstiltak av samiske bygninger i 2009.   

Samefolkets dag ble feiret på Árran  6. februar gjennom kunstutstillinger, konsert, forteller-
stunder m.m.. Boka ”Nordlands kulturelle mangfold. Etniske relasjoner i historisk perspek-
tiv” (red.:Bjørg Evjen og Lars Ivar Hansen ), ble her lansert.   

Árran gikk f.o.m. 1. mai over til å registrere gjenstander og bilder i Primus fremfor det gamle 
systemet Winregimus. Alt materiale kunne ikke konverteres og dette vil bli gjort manuelt i et-
tertid. Ansatte har deltatt på opplæringskurs i Primus.  Arran har hatt en tilvekst på 12 kultur-
historiske gjenstander og det er tatt kulturhistoriske bilder som også vil bli registrert i Primus .   

Arbeidet med å fullføre resterende del av basisutstillingene er igangsatt f.o.m 2008. Dette 
planlegges organisert rundt ulike overgangsritualer i menneskenes liv; fødsel, dåp, konfirma-
sjon, giftemål og død. Arbeidstittelen har vi kalt ”Fra vugge til grav”. Dette omhandler den 
ikke-materielle delen av vår kultur, og skal reise spørsmål om hva vi lever for. Før den praktis-
ke gjennomføringen av utstillingen kan påbegynne må det gjøres mye dokumentasjonsarbeid 
og grunnforskning. Sametinget har bevilget midler til dette dokumentasjonsarbeidet som vil 
bli igangsatt i 2009. I 2008 ble det avholdt en rekke seminarer som omhandler tradisjonell 
kunnskap.  Árran har inngått en intensjonsavtale med Sámi Allaskuvlla/Samisk høgskole om 
deltakelse og  samarbeide i Árbediehtu-prosjektet. Dette er et forprosjekt ut 2010 ledet av Sa-
misk høgskole, som tar sikte på lage et allsamisk dokumentasjonsprogram for samisk tradisjo-
nell kunnskap. ”Fra vugge til grav” vil inngå i dette prosjektet som Árrans bidrag.   

Det ble utviklet en egen museumsbutikk for sommersesongen. Nye montrer ble innkjøpt samt 
en rekke samiske gjenstander, herunder duodje, for videresalg. Dette tiltaket var så godt mot-
tatt at det tas sikte på å bli videreført i 2009.  

Det er gjennomført en rekke temakvelder, seminarer m.m., og det vises til oversikten i avsnit-
tet om Publikasjoner, formidling, seminarer m.m. 
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Feiring av Samefolkets dag. 
Taler for dagen: ordfører 
Anders Sæter. 
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De ansatte deltok på møter i Samisk museumsnettverk: 

• Nettverksmøter i juni og desember 

• Valgt til medlem i Arbeidsutvalget for nettverket, og var med på å søke om nettverks-
midler og midler til gjennomføring av eget arbeide ved Árran til kartlegging av lulesa-
miske gjenstander og samlinger ved andre museer. Sistnevnte søknad ble avslått. 

De ansatte deltok også på møter med Norges museumsforbund, årsmøtet i Samisk museumslag 
i Stavanger høsten 2008, og på Sametingets kontaktmøte med de samiske museene i Tromsø i 
desember.  Árran er også medlem i Mangfoldsnettverket fom. 2008. 

Pitesamisk museumsvirksomhet 

Med bakgrunn i delutredning om samisk museumsvirksomhet i Nordre Nordland og Troms, 
vedtok Sametingets plenum i sak 06/07 den 01.03.2007 at Árran – Julevsáme guovdásj/
Lulesamisk senter tillegges samisk museumsansvar for det lulesamiske området, noe som også 
innebærer museumsansvar for det pitesamiske området. Árran har i 2008 planlagt og søkt mid-
ler til etablering av museumsvirksomhet i pitesamisk område. Med økonomisk støtte fra Same-
tinget, Nordland fylkeskommune, Beiarn– og Bodø kommuner, ble det engasjert prosjektleder 
tilsvarende 6. månedsverk fordelt over 2008. Det ble videre nedsatt en arbeidsgruppe på 5 
personer bestående av personer fra ulike pitesamiske miljøer og fagpersoner, blant annet en 
fagperson fra museumsvirksomheten på Árran. Prosjektgruppa har kommet med innspill av 
faglig art og gitt informasjon som har vært viktig i planleggingsprosessen. I tillegg har grup-
pas medlemmer bidratt med noe praktisk arbeide. Arbeidsgruppa utarbeidet en plan for pite-
samisk museumsvirksomhet som vil styrebehandles i begynnelsen av 2009. Hvis finansiering 
oppnås, tas det sikte på oppstart av  denne virksomheten våren 2009.  

Árran har gitt bistand til Duoddar ráffe/pitesamisk hus i forbindelse med ”Prosjekt kulturmin-
neregistrering i Beiarn”. Bistanden bestod av  til å skrive søknad og opplæring i å registrere 
kulturminner, samt opplæring i økonomisk rapportering.   

 

Planlagte, men ikke gjennomførte oppgaver 2008 

• Arbeidet med å utarbeide formidlingsplan ble ikke gjennomført i 2008 og er forskjøvet til 
2009.  

• Prosjektet ”kulturspor i trær”, utgraving av kulturminner på Saltfjellet er utsatt og vil bli 
gjennomført i juni 2009. Et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Nesna med økonomisk 
støtte fra Sametinget.  

• Utarbeidelse av fordypningstekster til utstillingene samt utarbeidelse av undervisnings-
opplegg tilpasset skoleklasser måtte utgå pga kapasitetsproblemer.  

Framtidige utfordringer 
Utfordringene er først og fremst å følge opp tiltakene i planen for museumvirksomheten ved 
Árran inkludert pitesamisk område. Arbeidet med formidlings– og samlingsplan er påbegynt. 
Museumvirksomheten har behov for flere menneskelige ressurser. I første rekke gjelder dette 
samfunnsvitenskapelig kompetanse innen forskning, innsamling og dokumentasjon knyttet til 
ferdigstillelse av basisutstillingen og kulturvern/kulturminner, men også til å starte opp den 
planlagte museumvirksomheten i pitesamisk område. Videre er det behov for teknisk konser-
vatorkompetanse og språkkompetanse. Árran står overfor en rekke forsknings– og dokumen-
tasjonsprosjekter som krever gode språkkunnskaper. Internopplæring kan dekke en del av 
dette behovet.  Markedsføringen av Árran som besøksmål bør også bedres. Digitalisering og 
derigjennom formidling av samlinger og utstillinger, samt å ha en klar informasjons– og kom-
munikasjonsstrategi blir viktig for Árran i årene framover. 
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Forskning 

Sametinget vedtok i 2007 å opprette og finansiere et treårig dokumentasjons– og forsknings-
program om grenselostrafikken i Tysfjord og omkringliggende områder under 2.verdenskrig. 
Árran fikk det faglige oppdraget for prosjektet som startet høsten 2007. Målet er å gjøre en 
historiefaglig dokumentasjon av grenselostrafikken i de samiske områder, samt en kulturfag-
lig dokumentasjon av den samiske grenselostrafikken i Norges krigs– og etterkrigshistorie. 
Det er oppretten en faggruppe for prosjektet bestående av: Dr.art. Marianne Neerland Soleim, 
Falstadsentret, Levanger (leder), professor dr. philos Jens Ivar Nergård, Universitetet i 
Tromsø/Høgskolen i Bodø, og seniorforsker dr.art. Oddmund Andersen, Árran. I 2008 er det 
gjennomført en rekke intervjuer, gjennomgang av arkivmateriale i inn– og utland, og arrang-
ert et åpent møte på Árran på høsten hvor foreløpige resultater fra prosjektet ble presentert. 
Det skal også opprettes en referansegruppe.  

Árran lulesamisk senter søkte Norges forskningsråd om midler til prosjektet ”Samisk jernalder 
og middelalder i Nordland. Søknaden bestod av syv del-prosjekter. Følgende familjøer var 
representert i søknaden. Høgskolen i Bodø, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Uni-
versitetet i Stavanger, Ájtte- svensk fjell og samemuseum, Sverige og Universitetet i Cambrid-
ge, England. Søknaden fikk positiv omtale men ble avslått.  

Presentasjonen av boka : ”Nordlands kulturelle mangfold. Etniske relasjoner i historisk pers-
pektiv” (red.:Bjørg Evjen og Lars Ivar Hansen ), 6 februar, innebar også at det ble satt endelig 
punktum for forskningsprosjektet ”Etniske relasjoner” ved at resultatene fra prosjektet ble 
publisert gjennom boken.  Seniorforsker Oddmund Andersen har deltatt i prosjektet. 

Det ble igangsatt feltarbeide i forbindelse med prosjektet om ”Den samiske gården”.  Det var 
befaring / registrering på Nes, Storå, Tørnes, Skrovkjosen, Musken og Hellmobotn, og graving 
av prøvestikk i gårdshaugen på Forså. Dette arbeidet vil bli videreført i 2009. 

Forskning om reindriftens oppkomst i Nord-Salten ble igangsatt gjennom bla. innsamling av– 
og analyse av beingjemmer. Prosjektet innebar samarbeide ned en forsker fra Norges veteri-
nærhøgskole. Dette arbeidet vil munne ut i foredrag og artikkel om emnet. 

Gjennom oppstarten av prosjektet ”Fra vugge til grav”, oppstår det behov for forskning og 
dokumentasjon på temaene utstillingen omfatter, men også innen tradisjonell kunnskap gene-
relt. Dette i tråd med planen for museumsvirksomheten 2008-2012.  

Etablering av forskningsinstitutt for urfolksstudier på Árran   

I januar 2008 oppnevnte Árran et utvalg til å utrede etableringen av Forskningsinstituttet for 
urfolksstudier. Utvalget som har gjennomført utredningen har bestått av representanter fra 
Árran og Høgskolen i Bodø, ledet av  spesialrådgiver Sven-Roald Nystø. Arbeidet har vært or-
ganisert som et prosjekt med Konrad Sætra, Árran, som prosjektleder. Prosjektet er finansiert 
av Nordland fylkeskommune og Høgskolen i Bodø. Utredningen skal bestå av en forskningsdel 
og en utdanningsdel basert på inngått avtale mellom Høgskolen i Bodø og Árran den 13.4. 
2007. Kultur, språk, nordområder og innovasjon skal være viktige satsingsområder, sett i et 
forsknings– og utdanningsperspektiv i forskningsinstituttet. Utredningen skulle vært ferdigstil-
let innen 1. november 2008. Omfanget av utredningsarbeidet ble langt mer omfattende enn 
antatt. Dette skyldes behovet for å begrunne instituttets plass i den vitenskaplige utviklingen 
og spesielt behovet for å synliggjøre det historiske og vitenskapsteoretiske grunnlaget for 
forskningsinstituttet. Utredningen vil bli levert i begynnelsen av 2009.  For Høgskolen i Bodø 
utgjør samarbeidet med Árran om etablering av Forskningsinstitutt for urfolksstudier, en del 
av den integrerte strategien i etableringen av Høgskolen som fremtidig Universitet og med en 
klar urfolksstrategi i bunn. For Árran vil avtalen skape nye vekstimpulser og -muligheter kana-
lisert gjennom etablering av forskning og utdanning som en ny bærebjelke i institusjonens 
virksomhet.  
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Nordområdene 

Árrans arbeid med nordområdespørsmål besto i 2008 av å sluttføre igangværende prosjekter, 
utøve funksjonen som koordinator for Samiske institusjoners nordområdenettverk og holde en 
del foredrag.  

Mesteparten av det substansielle innholdet i prosjektet “Studieopplegg om urfolk i et nordom-
rådeperspektiv”, finansiert av Sametinget og Nordland fylkeskommune, ble utført i 2007. Rap-
porten ble sluttført 28.08. 2008. Prosjektet er omtalt i årsmeldingen 2007. 

Samarbeidet mellom samer i 
Nordland og vepsere i Karelen 
ble iverksatt i 2007 i form av et 
innledende prosjektarbeide. I lø-
pet av 2008 ble det gjennomført 
en forstudie finansiert av Same-
tinget, Utenriksdepartementet og 
Nordland fylkeskommune med 
sikte på et samarbeidsprogram. 
De konkrete tiltak som ble gjen-
nomført var en studietur til Petro-
zavodsk, Karelen 23.- 26.04. 2008 
i tilknytning til en konferanse om 
vepserne. Dernest ble det i juni 
gjennomførtdelegasjonsreise fra 
Árran og Nordland fylkeskommu-
ne til Petrozavodsk og bygda Sjol-
tozero i Karelen og bygda Vinnit-
se øst i Leningrad fylke. Dette ble 
fulgt opp med en gjenvisitt av en 
vepsisk delegasjon til Bodø og 
Árran 26.09-01.10. 2008. Partene 
er enige om å etablere et langsik-
tig samarbeid innen historie og 
arkeologi, språk og entreprenør-

skap. Første del av samarbeidet planlegges gjennomført som forprosjekt og deretter som et 
hovedprosjekt over minimum 3 år. Det vises for øvrig til Sluttrapport av 22.10. 2008 for forstu-
diet. Det er søkt om midler til å gjennomføre et forprosjekt.  

Samiske institusjoners nordområdenettverk ble etablert 29.06. 2006 og pågikk i prosjekts form 
frem til 30.06. 2008 finansiert av Landsdelsutvalget og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 
Rapporten for arbeidet ble avgitt 03.09. 2008 og gir en oversikt over bakgrunn, etablering, 
virksomhet i 2006, 2007 og 2008, ressursbruk, og en vurdering av oppnådde resultater og 
framtidige utfordringer. Med etableringen i Norge er utfordringen å utvide nettverket til å om-
fatte samiske institusjoner i Finland, Sverige og Russland, samt å fordype nettverkets arbeid til 
å kunne ivareta medlemsinstitusjonenes interesser utover nordområdespørsmål. 

Høsten 2008 pågikk det et intensivt arbeid fra Árrans side overfor sentrale myndigheter med 
sikte på å få gjennomslag for de prosjekter Samiske insititusjoners nordområdenettverk hadde 
fremmet som viktige i et urfolksperspektiv for nordområdene. Det omfattet et nasjonalt pro-
gram for samisk tradisjonell kunnskap, utvikle felles standarder i forhold til urfolk ved økono-
miske aktiviteter i nordområdene, videreføring av EALÁT Network Study og utvikling av digital 
infrastruktur for urfolksspråk i nordområdene. 

Samarbeidet mellom samer i Nordland og vepsere i Karelen. F.v.: direktør 
Filip Mikkelsen, Lyubov Gerchina, spesialrådgiver Sven Roald Nystø, Zi-
naida Ivanovna Strogalsjikova, styreleder Tone Finnesen, Olga Genna-
dievna Spirkova, Elizaveta Evgenjevna Kharitonova, styrets nestleder Sonja 
Steen.  
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Publikasjoner, seminarer og utstillinger m.m. i 2008 

 

Publikasjoner: 
Árrans populærvitenskapelige tidsskrift ”Bårjås” ble også i år, som tidligere år, utgitt i desem-
ber. Årets utgave av Bårjås ble kalt ”Valjesvuohta” eller ”Mangfold” siden 2008 var mang-
foldsåret i Norge. Det var den 10. utgaven av Bårjås, som også planlegges utgitt i årene fram-
over.  

”Reindriftens oppkomst i nordre Nordland”. Andersen, Oddmund. Nordlands kulturelle mang-
fold. Etniske relasjoner i historisk perspektiv (Red.: Bjørg Evjen og Lars Ivar Hansen). 

Árran publiserer nyheter, informasjon, protokoller m.m. på egen hjemmeside www.arran.no 

 

Utstillinger: 

• Fotoutstillingen: ”Leningrad oblast- Nordland fylkeskommune: 20 års samarbeid og 
vennskap”. 

• Fotoutstillingen ”Varder- en tilstand av tilhørighet” av Louise Fontain.  

• Manndalen Husflidslag: utstilling av grener og andre ullprodukter. 

Seminarer/konferanser/arrangementer: 

• ”Stájggo- det samiske Steigen”, avholdt på Engeløya i Steigen 

• Seminar med Berit Hedemann fra Radiodokumentaren i NRK ; ” Hva gjør virkeligheten til 
en god historie?” 

• Yngve Ryd: Seminar om metodikk og etikk ved innsamling og dokumentasjon av tradisjo-
nell kunnskap 
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Manndalen Husflidslag: Utstilling av grener og andre ullprodukter. 
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• Seminar om samelovens språkregler 3-4 april, omhandlet hvordan de regionale statseta-
tene skal forholde  seg til at Tysfjord er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk 
språk. Egen rapport er utarbeidet.  

• Den årlige julemessen ble gjennomført på Árran i begynnelsen av desember med 22 lo-
kale deltakere som solgte ulike produkter.  

• Forskningsdagene 2008: Árran Julevsáme guovdásj/Lulesamisk senter har de siste årene 
deltatt som både hovedaktør, medaktør og samarbeidspartner under de årlige forsk-
ningsdagene. Árran hadde i år ansvaret for og medvirke til avvikling av følgende arrang-
ementer:  

• Seminar for ungdomsskoleelever ved Drag skole den 23. september med tema 
”vannkraft, vindmøller, eller havet som energikilde”.  Dette seminaret ble gjennomført 

som følge av en inngått 
partnerskapsavtale mel-
lom Drag skole og Árran. 
Avtalen innebærer et fast 
samarbeide for å gi eleve-
ne større innsikt i arbeids– 
og næringslivsspørsmål, 
samt kompetanseheving 
blant de ansatte ved beg-
ge institusjonene.   

• Presentasjon av samisk 
kultur, språk og samfunns-
liv gjennom aktiviteter på 
Bertnesdagene lørdag den 
27. september. 

I samarbeid med Handels-
høgskolen i Bodø avviklet 
Árran et miniseminar med 
tema ”Energi og nordom-
rådene” i Bodø fredag den 

26. september. 

Temakvelder: 

• Vennskapskveld med fokus på samarbeid mellom Nord-Salten og Russland. Innleder var 
tidligere kultursjef i Tysfjord Henry Tømmerås. 

• ”Samerettsutvalgets forslag: konsekvenser for rettigheter og forvaltning av land og vann 
i Nordland”. Innleder Else Grethe Broderstad 

• ”Gällivarekofta – i går og i dag”. Innleder: Anna-Stina Svakko, Samesløydmester skinn/
tekstil med spesialisering i samiske koftetradisjoner. 

• Yngve Ryd presenterte sine bøker ”Snö”, ”Eld” og ”Djur” og fortalte om samisk kunn-
skap om naturen. 

• ”Krigsfanger og tvangsarbeid -Hva betydde Tysfjord- og Hamarøyområdet for tyskerne i 
en større sammenheng? ”Innleder:Knut Støre er tidligere offiser fra Luftforsvaret og leder 
for Luftforsvarsmuseet 

• ”Anders Kurak – en lulesamisk læstadianerpredikant” Innleder:Lis-Mari Hjortfors  som er 
rådgiver på Árran. 

Presentasjon av samisk kultur, språk og samfunnsliv, Bertnesdagene 2008. 



 

Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. 

ÅRSBERETNING 2008 

Side 14 

Foredrag 

De ansatte har holdt foredrag og innledninger ved en rekke anledninger. Listen er ikke uttøm-
mende. 

• Sven-Roald Nystø: Foredrag om innovasjon og entreprenørskap i et urfolksperspektiv på 
Fylkesmannen i Nordlands og Nordland fylkeskommunes konferanse om regional utvik-
ling og samisk entreprenørskap 20.- 21.05. 2008 i Bodø. 

• Sven-Roald Nystø og Lars Magne Andreassen: Foredrag på miniseminar med tema 
”energi og nordområdene” i Bodø fredag den 26. september 

• Lars Magne Andreassen: Stájggo - Det samiske Steigen: Seminar i Steigen den 16. april. 
Foredrag om det samiske før og nå. 

• Linda Van der Spa: Foredrag for Høgskolen i Nesna om de samiske museenes rolle. 

• Anne Kalstad Mikkelsen: Presentasjon av samisk kultur på Bertnesdagene lørdag den 27. 
september. 

• Konrad Sætra: ”Folk til folk” samarbeide mellom Norge og Russland. Foredrag for russis-
ke journalister i juni.   

• Oddmund Andersen: Stájggo - Det samiske Steigen: Seminar i Steigen den 16. april: 
Hvordan var forholdet mellom samer og den norrøne befolkning/nordmenn på slutten av 
yngre jernalder og i første del av middelalderen?  

• Oddmund Andersen: Foredrag på konferansen ”Sami history and prehistory: Archaeolo-
gical perspectives from late neolithic to present time. Konferansen ble arrangert på St. 
Petersburg state university. St. Petersburg. Tema: Farm mounds and Sámi farming econ-
my. 

• Solvår Knutsen Turi: Foredrag på språksenter seminar Røros. 

• Lars Filip Paulsen: se under avsnittet om máńájgárdde. 

Vepsere i sine tradisjonelle drakter. 
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ORGANISASJON—PERSONALE—MILJØ 

Styret 

Styret har i 2008 avholdt 4 styremøter og behandlet 25 saker. Direktøren og ledelsen i styret 
har for øvrig et nært samarbeid gjennom jevnlige samtaler og oppdateringer.  

På hvert styremøte får styret rapportering om den økonomiske situasjonen og personalsitua-
sjonen. Styret har derved en god løpende oversikt over den økonomiske og kompetanse– og 
kapasitetssituasjonen i stiftelsen.  

Stiftelsen Árran ledes av et styre på 5 medlemmer. For perioden 2007-2011 består 
styret av: 

 

Navn     Stilling/verv    Oppnevnt av 

Styreleder Tone Finnesen  Fagkoordinator Bodø kommune Sametinget 

Styrets nestleder Sonja A. Steen Parlamentarisk gruppeleder Ap Nordland fylke 

Styremedlem  Anders Sæter  Ordfører Tysfjord kommune  Tysfjord kommune 

Styremedlem Kirsti Knutsen  Spesialpedagog PPT Ofoten  Lokale samiske org. 

Styremedlem Solvår K. Turi  Språklærer    Ansatte 

 

Varamedlemmer 

Nils Jørgen Nystø   Kontorsjef Nordisk  Samisk Institutt Sametinget 

May Valle    Fylkestingsrepresentant  V  Nordland fylke 

Jan Ivar Jakobsen   Varaordfører Tysfjord kommune Tysfjord kommune 

Kristin Lindback   Student     Lokale samiske org. 

Bård Eriksen    Konsulent    Ansatte 

 

Gjennom styremøtene er styret holdt godt orientert om den daglige virksomheten. Samspillet 
mellom styret og administrasjonen har vært preget av åpen dialog og gjensidig tillit. 

 

Personale 

Stiftelsen Árran hadde 27 ansatte – tilsvarende 23,3 hele årsverk - pr. 31.12.2008. 

Samarbeidet mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner er hjemlet innenfor rammen av 
hovedavtalen mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og hovedorganisasjonene/SAN. Samar-
beidet er også formalisert gjennom interne møter med lokal tillitsvalgt. Árran ser det som et 
mål å ha  velfungerende og godt tilrettelagte lønns- og personalordninger som motiverer til 
rekruttering av arbeidskraft med høy faglig kompetanse.  

Stiftelsen Árrans utfordring fremover vil være evnen til å rekruttere, utvikle og beholde den 
kompetansen som institusjonen har behov for, for å nå sine mål. En spesiell utfordring er fort-
satt å utvikle den samiskspråklige kompetansen som er strategisk verktøy for institusjonen. 
Økt opplæring i samisk språk kombinert med et fleksibelt belønningssystem vil være et nød-
vendig virkemiddel i fremtiden.  
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Samtlige ansatte har høy kompetanse innen sine fagområder. Foruten grunnutdanning på høy-
skolenivå med enkelte tilleggsfag, har en del av personalet tilleggsutdanning innen sine 
respektive fagområder. 

Med bakgrunn i fremtidige utfordringer til å gjennomføre påtenkte utviklingsoppgaver er det 
nødvendig og behov for å styrke den administrativ kapasiteten i institusjonen. 

Leietakere ved årsskiftet består av Sametinget, Høgskolen i Bodø og NRK Sámi Radio. 

Arbeidsmiljø 
Stiftelsen utfører et forbedringsarbeid på det indre arbeidsmiljøet, bla. gjennom kursing. Stif-
telsen Árran og dens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. I 2008 har det ikke forekommet 
fysiske skader blant ansatte. Stiftelsen Árran hadde for 2008 et sykefravær på 1,07%, noe som 
kan betraktes som svært tilfredsstillende. 

 

Likestilling 
Antall kvinnelige ansatte i organisasjonen utgjør 55 % av arbeidsstokken som tilsvarer 12,8 
årsverk. Kvinneandelen i ledelsen utgjør 35 %. I styret utgjør kvinneandelen 80 % blant ordi-
nære styremedlemmer og 60 % medregnet varamedlemmer. 

Árran har gitt bistand til Duoddar ráffe/pitesamisk hus i forbindelse med ”Prosjekt kulturminneregistrering i Beiarn”.  
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ØKONOMISKE STØRRELSER OG RESULTAT 

Økonomisk drift 
Totale driftsinntekter i 2008 ble på kr 15.827.595 mot budsjettert kr13.490.000. Totale driftsinn-
tekter økte med kr 3.889.002 fra 2007 som utgjør en prosentvis økning på 32,6%. Økningen i 
driftsinntektene i forhold til budsjett skyldes i hovedsak merinntekter i forbindelse med åp-
ningen av ny to-avdelings barnehage og mersalg av språktjenester. 

Driftskostnadene økte med kr 3.879.138 i forhold til 2007 og kr 2.499.939 i forhold til budsjett 
for 2008. Økningen skyldes økte driftskostnader i forbindelse med ny to-avdelings barnehage, 
avtalefestet pensjon for én ansatt og merkostnader på utredningen om Forskningsinstitutt for 
urfolksstudier. 

Netto finanskostnader utgjør kr 405.307 som er en økning på kr 102.772 i forhold til 2007. Øk-
ningen skyldes økningen i rentenivået i 2008 og full renteberegning hele året på lån som ble 
opptatt i mai 2007 på tilleggseiendommen. 

Årets driftsresultat viser et underskudd på kr 36.651 som er kr 92.908 dårligere enn i 2007. 
Bokført egenkapital pr. 31.12.2008 utgjør kr 2.315.661 som kan betraktes som betryggende for 
bedømmelse av soliditeten. 

Årets resultat overføres egenkapitalen.    

Totale brutto investeringer i 2008 beløper seg til kr 136.872.  Av dette utgjør kr 74.777 i tilrette-
legging for ny to-avdelings barnehage, kr 35.783 i sikringsanlegg og inventar, og kr 26.312 i 
basisutstilling. Aktivert investeringstilskudd ny barnehage på kr 125.406  er anvendt til ned-
skrivning på årets investeringer. Likviditeten har vært tilfredsstillende i 2008 med unntak av i 
3. kvartal som følge av engangsutbetaling til avtalefestet pensjon. Likviditeten har deretter vist 
en positivt utvikling.  

 

Finansiell risiko 
Árran—julevsáme guovdásj/lulesamisk senter er ikke utsatt for valutarisiko. Lånene er tatt opp 
i NOK og renter på lån er for tiden flytende. Tap på utestående fordringer har vært ubetydelig 
gjennom alle driftsår. 

Etter styrets oppfatning foreligger det ikke finansiell risiko, ut over en viss renterisiko, som er 
av betydning for å bedømme eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat.  Stiftelsens strategi 
er at det ikke i vesentlig grad skal utsettes for risiko. 

Stiftelsens engasjement i prosjekter, og spesielt i prosjekter utenfor Norge, vil i fremtiden ut-
gjøre en stadig større del av stiftelsens samlede virksomhet. Ledelsen og styret vil henlede sin 
oppmerksomhet mot disse forhold i virksomhetsstyringen. 
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Regnskapsavleggelse og fortsatt drift 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Ledelsen eller styret kjenner ikke 
til forhold eller opplysninger etter utløpet av regnskapsåret av vesentlig betydning for års-
regnskapet, utover det som fremgår av årsregnskapet 2008. Årsregnskapet inneholder opplys-
ninger om kjente og vesentlige økonomiske forpliktelser både av påløpne og betingede art. 

Øvrig virksomhet 
Omfatter datterselskapet Julevsáme Æládus Guovdásj AS/Lulesamisk Næringssenter AS som 
organiserer og driver kommersielle tjenester i og rundt stiftelsens virksomhet. Drift av forlags-
virksomheten ”Báhko” utgjør hovedtyngden av denne virksomheten. Forlaget utvikler og utgir 
lulesamiske læremidler og litteratur. JÆG har sett på strukturen i forbindelse med samisk læ-
remiddelutvikling og tok initiativ overfor Sametinget om et pionerprosjekt basert på å ansette 
læremiddelutviklere i prosjektstillinger. JÆG fikk ikke innvilget sin søknad og må se på egne 
strategier når det framtidig forlagsdrift. De økonomiske rammebetingelse gjennom forlags-
støtte fra Sametinget, for å drive lulesamisk forlagvirksomhet, er ikke tilpasset de driftsmessi-
ge kostnadsbehovene. 
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Samisk bygningsvern; ”Identifisering av samiske byggverk i lule- og pitesamiske område”. Strompvik i Tysfjord. 
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Budsjett 2009 
Budsjettet for 2009 har en driftsinntekts– og driftskostnadsramme på henholdsvis kr 17.945.000 og kr 
17.874.000 som gir et budsjettert årsresultat på kr 71.000. 

Investeringsbudsjettet er på kr 6.660.000, herav kr 6.200.000 i ny to-avdelings barnehage. Den nye bar-
nehagen søkes finansiert ved nye låneopptak og/eller annen tilskuddsfinansiering.  

I budsjettet for 2009 er det ikke eventuell opprettelse av ”Forskningsinstitutt for urfolksstudier” medreg-
net. Den finansielle utfordringen til etableringen må søkes løst som en ekstraordinær sak i samarbeid 
med regionale og nasjonale aktører. 

 

Sluttord og framtidige utfordringer 
2008 har vært et aktivt år for Árran. På overordnet nivå har arbeidet vært konsentrert om kapasitets– og 
kunnskapsmessig oppbygging av institusjonen. Samtidig drives det kontinuerlig utviklingsarbeid av 
alle ansatte for styrking og utvikling av Árrans ulike virksomhetsområder. 

Árran skal gjennom sitt formål, lover og regler levere samfunnstjenester og utføre andre oppgaver, og 
derigjennom skape merverdier for mennesker, miljø og samfunn , i første rekke i et urfolksperspektiv. 
Árran har et mål om å være en aktiv kompetanseinstitusjon for utvikling, dokumentasjon og formidling 
av samisk kunnskap og erfaringer. Árran har derfor siden 2005 gjennomført et strategisk utviklingsar-
beid der organisasjonsstrukturen er tilpasset nye strategier.  

Med utgangspunkt i Árrans betydning som samisk kunnskapsinstitusjon lokalt, regionalt og nasjonalt, og 
også i et grenseoverskridende perspektiv har Árran funnet det nødvendig å forankre sin FoU-
virksomhet mer målrettet. Etablering av Forskningsinstitutt for urfolksstudier og nordområdearbeid er 
konkrete innsatsområder i denne sammenheng, samtidig som basisfunksjonene utvikles og styrkes.  

Den vedtatte kunnskapsstrategien vil  

• Gjøre Árran til en institusjon som er i stand til å utføre oppdrag som krever høy kompetanse på 
flere fagområder enn institusjonen har pr. i dag. 

• Øke antall ansatte med høyere utdanning på Árran, med de positive følger det har for lokalsam-
funn og region. 

• Skape et nytt alternativ for rekruttering av lokal og regional ungdom til høyere utdanning. 

• Føre til rekruttering av flere studenter og økt forskningsaktivitet ved regionens universitet i Bodø. 

• Gi adgang til et internasjonalt utdannings– og forskningsnettverk. 

 

Drag, 4. mai 2009 
 

       

Tone Finnesen         Sonja A. Steen   Jan Ivar Jakobsen 
    styreleder             styrets nestleder        varamedlem 
  

  

Solvår K. Turi          Kristin Lindbach 
 styremedlem                  varamedlem    

      

                 Filip Mikkelsen   
           direktør 
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RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.2008      Noter 2008 2007 
     

Driftsinntekter:     

Salgs- og leieinntekter  4145170 3311983 
Offentlige tilskudd 3 11682425   8626610 
Sum driftsinntekter  15827595 11938593  
    

Driftskostnader: 
Varekjøp  1260 0   

Lønnskostnader 4 10392921 7532352  
Ordinære avskrivninger 2 459704 464276  
Annen driftskostnad  4605054 3583173  
Sum driftskostnader  15458939 11579801  
     

Driftsresultat  368656 358792  
      

Finansinntekter- og kostnader:  
Renteinntekter  3034 1410  
Rentekostnader  408341 303945  
Netto finansposter  405307 302535  
    

Resultat før skattekostnad  -36651 56257  
     

ÅRSRESULTAT  -36651 56257  
     

Disponeringer:     

Overført fri egenkapital  -36651 56257  
Sum disponeringer  -36651 56257  
   

ÅRSREGNSKAP 2008 
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ÅRSREGNSKAP 2008 
BALANSEREGNSKAP PR. 31.12.2008 Noter 2008 2007 
     

EIENDELER 
ANLEGGSMIDLER     

Varige driftsmidler:     

Bygninger/tomt 2 5343045 5588044  
Museumssamlinger/utstillinger 2 759119 857607  
Inventar, utstyr, elektronisk klasserom og arkiv 2 442863 555056  
Sum varige driftsmidler  6545027 7000707  
     

Finansielle anleggsmidler:     

Aksjer i datterselskap (10 aksjer a kr 10.000) 5 106000 106000  
Sum finansielle anleggsmidler  106000 106000   
     

Omløpsmidler:     

Kundefordringer 6 512542 201209  
Andre kortsiktige fordringer  1056058 553432  
Kortsiktig fordring datterselskap 7 393516 532268  
Forskuddsbetalte kostnader  3214 3425  
Bankinnskudd 8 422274 411171  
Sum omløpsmidler  2387603 1701505  
     

SUM EIENDELER  9038630 8808212  
     

GJELD OG EGENKAPITAL 
EGENKAPITAL     

Innskutt egenkapital:     

Stiftelseskapital 9 210000 210000 
Sum innskutt egenkapital  210000 210000 
Opptjent egenkapital:     

Annen egenkapital  2105661 2142312  
Sum opptjent egenkapital  2105661 2142312  
    
SUM EGENKAPITAL  2315661 2352312  

Langsiktig gjeld:     

Pantelån 10 2566785 2869210  
SUM LANGSIKTIG GJELD  2566785 2869210  
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  Noter 2008 2007 
Kortsiktig gjeld:      

Kassekreditt (limit kr 1.400.000)  1253151 1385837  
Bank - prosjektkonto  0 205795  
Leverandørgjeld  312895 511380  
Skyldig offentlige avgifter  632946 525856  
Påløpne, ikke forfalte feriepenger  919265 813522  
Avsetning tap på fordringer 6 30000 30000  
Annen kortsiktig gjeld 11 1007927 114300  
SUM KORTSIKTIG GJELD  4156184 3586690  
      

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  9038630 8808212  
      

PANTSTILLELSER     
      

Pantesikret gjeld:      

Pantelån  2566785 2869210  
Sum  2566785 2869210  
      

Bokførte verdi av eiendeler stillet som sikkerhet i:     

Bygninger og tomt  5343045 5588044  
   

 

Drag, 04. mai 2009       

       

             

Tone Finnesen    Sonja A. Steen  Jan Ivar Jakobsen 
   styreleder    styrets nestleder      varamedlem  
 

       

Solvår K. Turi       Kristin Lindbach 
 styremedlem        varamedlem    

             

          

         Filip Mikkelsen  
                direktør  

ÅRSBERETNING 2008 

Side 22 



 

Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. 

Side 23 

ÅRSBERETNING 2008 

ÅRSREGNSKAP 2008 

NOTER TIL REGNSKAPET 

Note 1 - Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet for 2008 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 
Forskuddsbetalte inntekter og påløpne kostnader periodiseres og bokføres som gjeld. 
Opptjente inntekter og forskuddsbetalte kostnader periodiseres og bokføres som fordring.  

I henhold til Regnskapsloven av 17. Juli 1998 § 3-2 siste ledd kan konsern som samlet ikke overstiger gren-
sene for små foretak unnlate å utarbeide kornsernregnskap. I medhold av denne bestemmelse er det også 
for regnskapsåret 2008 ikke utarbeidet kornsernregnskap for stiftelsen Árran og datterselskapet Julevsáme 
Æládus Guovdásj AS/Lulesamisk NæringsSenter AS.  

      

Note 2 - Varige driftsmidler 
År 2008 Bygninger/ Museums-  Inventar/Edb/          Sum 

 tomt samlinger/ Utstyr/  

  Utstillinger Sikringsanl/  

   El-klasserom  

Anskaffelseskost 01.01. 7110458 1515521 4423526 13049505 
Tilgang i året (50629) 26312 28341 4024 
Avgang i året 0 0 0 0 
Anskaffelseskost 31.12. 7059829 1541833 4451867 13053529 
Akk.avskrivninger pr. 01.01 1522414 657912 3868472 6048798 
Årets avskrivninger 194370 124802 140532 459704 
Akk.av- og nedskrivninger     
31.12.2008 1716784 782712 4009204 6508502 
Bokført verdi 31.12.08 5343045 759119 442863 6545027 
       

Kostpris for driftsmidler som helt eller delvis er finansiert med investeringstilskudd er redusert med de mot-
tatte tilskudd. Stiftelsen har i 2008 mottatt investeringstilskudd på kr 125.406 som gjelder investering i barne-
hage gjort i 2007. I tillegg er det bokført refundert momskompensasjon som vedrører investeringer foretatt i 
2007 for kr 7.442. Disse investeringstilskudd har redusert årets tilgang tilsvarende. 

Museumsgjenstander og boksamling er aktivert til anskaffelseskost. Det er ikke foretatt avskrivninger på 
nevnte anskaffelser.       

Avskrivningssatser: 
Bygninger 3 % Tomt  0 % Museumsutstillinger       8 år 
Sikringsanlegg 5 år Museumsutstyr 8 år Museumsgjenstander/boksamlinger        0 % 
El-klassrom        5 år Edb-utstyr 3 år Saksbehandlingsarkiv   5 år 

    

Note 3 - Offentlige tilskudd 
Offentlige tilskudd omfatter tilskudd fra Sametinget til drift, samisk språkutvikling og museumsvirksomheten, 
offentlige tilskudd til barnehagedrift og andre prosjekttilskudd. 
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Note 4 - Lønnskostnad 2008 2007 
 
Av lønnskostnaden utgjør: 
Ordinær lønn 9397304 6690740  
Pensjonspremie 462860 271845  
Folketrygdavgift 469637 391573  
Andre personalkostnader 63120 178194  
Sum 10392921 7532352   
Gjennomsnittlig antall ansatte 2008: 20 hele årsverk. 

Ytelser til ledende personell og revisjon i 2008:  
Direktør 629600 605695  
Godtgjørelse til styremedlemmer 111600 97200  
Revisjon 44450 41875  
Sum 785650 744770   
 

I 2008 har Árran utbetalt kr 757.178,- i avtalefestet pensjon for én arbeidstaker for perioden 2008-2013. Det-
te er engangskostnad utbetalt til AFP-ordningen i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Beløpet er kostnads-
ført i sin helhet i 2008. 
       

Note 5 - Aksjer i datterselskap 
Stiftelsen Árran eier 10 aksjer a kr 10.000,- i Julevsáme Æládus Guovdásj AS/Lulesamisk NæringsSenter 
AS som er et heleid datterselskap av stiftelsen. Aksjekapitalen er forhøyet med kr 50.000 i 2003. Det ble ut-
stedt 5 nye aksjer pålydende kr 10.000 og det ble  betalt kr 11.200 for hver aksje.    

Note 6 - Kundefordringer 
Kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende. Det er avsatt kr 30.000,- på mulige fremtidige tap på fordring-
er. Ingen av fordringene forfaller etter ett år.       

Note 7 - Fordring datterselskap 
Det er 2008 ikke bokført og avregnet kostnader mellom datterselskap til morselskapet. I tillegg er det gjort en 
del andre avregninger som medfører at morselskapet pr. 31.12.08 totalt har en fordring på kr 393.516,- på 
datterselskapet.       

Note 8 - Bankinnskudd 
Herav bokført bankinnskudd skattetrekk kr 419.633,-.        

Note 9 - Grunnkapital 
Stiftere, bestående av Staten v/Kommunal- og regionaldepartementet, Nordland fylkeskommune og Tysfjord 
kommune, har hver tegnet og innbetalt grunnkapital på kr 70.000,-.      

Note 10 - Pantelån 
Pantelån på gnr. 60/367 Tysfjord på kr 2.244.383 med 20 års avdragstid. Lånet er sikret med pantobligasjon 
pålydende kr 5.000.000 i gnr. 60/367.   

Pantelån på gnr. 60/191 Tysfjord på kr 322.402 med 15 års avdragstid. Lånet er sikret med pantobligasjon i 
gnr. 60/191 og gnr. 60/367.  

Hjemmelsinnehaver på begge eiendommene er stiftelsen Árran.  

Note 11- Forskuddsbetalte inntekter 
Kr 980.000 utgjør forskuddsbetaling på prosjekter som avsluttes i 2009.     
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 2008 2007 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   

Årets resultat -36651 56257  
Ordinære avskrivninger 459704 464276  
Nedskrivning anleggsmidler (investeringstilskudd) 132848 210000  
Endring kundefordringer -675207 384001  
Endring leverandørgjeld -198485 48327  
Endring i andre tidsavgrensningsposter 211 567  
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -317580 1163428 
    

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter    

Utbetalinger v/kjøp av varige driftsmidler 136872 986868  
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -136872 -986868 
    

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    

Innbetalinger v/opptak av ny langsiktig gjeld 0 350000  
Innbetalinger v/opptak av ny kortsiktig gjeld 1106461 224284  
Utbetalinger v/nedbetaling av langsiktig gjeld -302425 -280748  
Netto endring kassekreditt -338481 -338800 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 465555 -45266 
    

Totale kontantstrømmer 11103 131294 
    

Netto endring i kontanter og - ekvivalenter 11103 131294  
Beholdning kontanter 01.01.08 411171 279877  
Beholdning kontanter 31.12.08 422274 411171  
Differanse i forholdet kontanter/totale kontantstrømmer 0 0 

Kontantstrømanalyse 


