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1. Resultatrapport

NIPÅ har som uppgift att främja det åländska kulturlivet
i samspel med det övriga Norden och i samarbete med
lokala kulturorganisationer. Verksamheten sker huvudsakligen inom det allmänkulturella området men
även inom undervisning/forskning och kontakt- och
nätverkssamarbete. År 2010 firade Nordens Institut på
Åland (NIPÅ) 25-årsjubileum. Verksamheten har under
25 år fått en allt aktivare roll i det åländska samhället.
NIPÅ har arbetat för ett aktivt kulturliv för alla åldrar
på Åland, för det nordiska på Åland och det åländska i
Norden.
NIPÅ har under året 2010 fokuserat på de fem områden
som finns i målkontraktet för åren 2009-2011.
1. Förmedling av åländsk konst och kultur till Norden
samt kulturutväxling
2. Kulturell mångfald och interkulturell dialog
3. Barn och unga
4. Lokal kultur- och informationskontaktpunkt
5. Baltikum

NIPÅ arbetar målmedvetet och strävar till att vara en
viktig resurs inom kultursektorn för ålänningarna. NIPÅ
har en viktig uppgift att föra fram och stärka medvetandet om Norden och nordisk kultur på Åland och det görs
bl.a. genom nätverkssamarbete och kulturutväxling.
NIPÅs personal under år 2010 har varit direktör Åsa Juslin, sekreterare Harriet Lundell, projektkoordinator Lykke
Pörtfors, informatör Maria Jonsson samt under hösten
2010 informationsmedarbetare Anna Sundblom . Som
deltidsanställda projektledare har NIPÅ haft Arn-Henrik
Blomqvist, Katarina Gäddnäs, Staffan Beijar, Maria Antman och Lina Antman. Dessutom har NIPÅ under hösten
haft två deltidsanställda tutorer inom projektet Yo! BaNa,
Annukka Turakka och Stefan Gustafsson, som även fungerat som filmpedagog.
NIPÅs styrelse har under perioden 1.1.2010 31.12.2010 varit Barbro Sundback, Åland, ordförande,
Lone Ravn, Danmark, viceordförande Gunilla Häggblom,
Sverige, Johanna Lindstedt, Finland samt suppleanterna
Guðrun Ögmundsdóttir, Island, och Alf Modvar, Norge.
Observatör i styrelsen var Jörgen Meitilberg från Färöarna.
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1.1
		

Resultatrapportering med analys av av vikelser
och värdering av framtidsutsikt

1.1.1 Förmedling av åländsk konst och kultur
		 till Norden samt kulturutväxling

Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om
kvalitetsmålsättningen i verksamhetsområde 1:
Genom satsningen på förmedling önskar NIPÅ inspirera
till att höja kvalitets- och ambitionsnivån för åländska
konst- och kulturprojekt samt även bereda väg för en
internationell exponering.
Inom ramen för detta verksamhetsområde har NIPÅ nått
de mål som satts och de stora projekt som gjorts inom
området. Många av våra projekt går även över verksamhetsområdesgränser.
Till de stora satsningarna som NIPÅ haft under året kan
nämnas:
· NIPÅs 25-ÅRSJUBILEUM firades i två dagar både med
inbjudna nordiska gäster och med en konsert för allmänheten. Programmet med både nordiska och åländska
kulturyttringar var mycket uppskattat.

· SVINALÄNGORNA, ett samarbetsprojekt framfört
av Riksteatern, Wasa Teater och Blaue Frau. Pjäsen
Svinalängorna baserar sig på Susanna Alakoskis boksuccé där svensk och finsk kultur möts. Pjäsen visades i
Alandicas stora sal och det var den första teaterföreställningen som fyllde Alandica till sista plats, dvs 600
personer.
· KROUMATA, konsert och workshop med den världsberömda slagverksgruppen var mycket uppskattad.
Konserten var slutsåld och workshopen som speciellt
riktade sig till ungdomar vid musikinstitutet med slagverk som huvudinstrument blev även den en succé.
· ORDEN I NORDEN, en finlandssvensk eller åländsk
författare bjöd in en nordisk eller baltisk författare till
diskussion. Mariella Lindén och Birgitta Boucht bjöd in
Ulrika Knutson, Anna-Lena Laurén bjöd in Imbi Paju och
Peter Sandström bjöd in Maria Zennström under ledning
av vår litterära värd författaren Katarina Gäddnäs.
· DANS FÖR ALLA KROPPAR, kurs för kulturarbetare och
personal inom vård och omsorg. Deltagarna fick genom
teori, diskussion och interaktivt deltagande kunskap om
mötet mellan dansare och personer med och utan funktionsnedsättning. Projektet var den första satsningen i
serien Kultur och Hälsa där NIPÅ samarbetat med Ålands
landskapsregering.
· NORDISKA KOCKAR ROCKAR FEDT!, nynordisk mat på
Kulturnatten med Ålands matambassadör Michael Björklund och souschef Ómar Stefánsson från restaurang
Dill i Reykjavik. Evenemanget var mycket populärt och
publikantalet sprängde alla förväntningar.

Månskensorkestern från Stockholm bjöd upp
till tango efter NIPÅs 25 årsjubileumskonsert.

· KULTURSOPPA på Alandica arrangerades sex gånger
under året med främst åländska artister. Kultursoppan
som nu ordnats för första gången i Alandicas foajé har
hittat sin publik.
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Världsartisten Paolo Nani bjöd på underhållning
för alla åldrar med föreställningen Brevet.

· PAOLO NANI med föreställningen Brevet var en
föreställning för hela familjen.
NIPÅ har även varit med och understött följande projekt
under året:
· DROPPAR FRÅN RYMDEN - har aldrig hänt förut, en
nyskriven pjäs där sång och poesi möts, en föreställning
i Woody Allens anda. Droppar från Rymden är ett projekt där två kvinnors konstformer möts i en nyskapande
föreställning.
· HELSINGFORS STADSORKESTERS SYMFONIKONSERT
där NIPÅ var med och understödde Kulturföreningen
Katrina.
· VÅRKONSERT MED ÅBO FILHARMONISKA ORKESTER,
arrangör Röda korset.
· LITTERATURDAGARNA där NIPÅ understödde Anne B
Ragdes deltagande.
NIPÅ har under de senaste åren haft årsprogram som
gått ut till alla hushåll vilket gjort att planeringen skett i

god tid. Det är ovanligt att arrangemang blivit inhiberat och under 2010 har allt som varit inplanerat även
förverkligats.
Våra program har varit uppskattade och vi har en trogen
publik.
De litterära aftnarna har blivit populärare år för år och
höstens besök av Anna-Lena Laurén tillsammans med
Imbi Paju drog 120 åhörare, vilket är rekord.
Under året har vårt första verksamhetsområde haft över
6200 besökare.
Då det gäller att föra ut åländsk kultur i Norden och Baltikum så har det skett inom verksamhetsområdena två
och tre. Det var meningen att Droppar från rymden skulle
ha sänts ut i Norden på turné och marknadsföring till
våra systerorganisationer inleddes. Det fanns intresse
för att ta den bl.a. till Estland och Island men dessvärre
måste detta skjutas fram på obestämd tid eftersom
pjäsens sångerska/skådespelare blev kontrakterad på
en teater i Åbo.
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1.1.2 Kulturell mångfald och
		 interkulturell dialog
Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om kvalitetsmålsättningen i verksamhetsområde 2:
NIPÅs kvalitetsmålsättning är att öka kunskapen om den
kulturella mångfalden vi lever i idag och på det sättet öka
beredskapen samt möta nya utmaningar i det nordiska
samfundet i den globala världen.

Under 2009 startade NIPÅ projektet Min vardag - unga
i det mångkulturella Norden. Projektet tog upp barnens
syn på integrering och genom projektet ville vi få en
inblick i de ungas vardag. Projektet leddes av etnolog
Staffan Beijar som intervjuade barn i 10-12 års åldern.
Barnen fick handledning i hur man använder sig av
kameran vid dokumentation av sin vardag. Arbetet
resulterade i en utställning och vernissagen på utställningen VAR?DAG - barn i många kulturer hölls i början
av år 2010. Utställningen gjordes på basis av material
från intervjuer samt fotografier tagna av ungdomarna
i projektet. Projektet ledde till ett samarbete mellan
åländska och litauiska skolbarn från Vilnius som även
besökte Åland och elever från Vårdö grundskola. Utställningen har visats på Ålands museum men även på några
skolor i skärgården och på fasta Åland. NIPÅ blev också
kontaktad av Finnland-Institut in Deutschland i Berlin
som skulle ha Ålandsdagar på institutet. Utställningen
översattes och visades i Berlin under namnet ÜberAllTAG
- Kinder von den Åland-Inseln erzählen på Finnlands
kulturinstitut i maj-juni. Projektledare Staffan Beijar
presenterade utställningen.
Utställningen har sammanlagt setts av 3300 åskådare.

Eftersom NIPÅ har ett mötesrum/besöksrum där man
kan ta emot besökare ville vi göra NIPÅ mer besökarvänligt genom att öppna dörrarna för mindre utställ-

Min vardag - unga i det mångkulturella Norden
en utställning om mångfald.

ningar. Under året visades fyra utställningar om
minoritetsgrupper i Norden. Samer, finnskogens folk,
resandefolket och kväner har under året presenterats
på GalleriNORDEN. Mest intresse fick utställningen om
resandefolket som råkade ha vernissage någon vecka
efter att utvisningen av romerna och resandefolket från
Frankrike hade blivit aktuellt. Utställningen fick även en
del mediauppmärksamhet och det blev ett lärorikt möte
där besökaren fick ta del av information om resandefolket och romerna. Till varje temautställning ordnades
det även sagostunder för barn där man läste sagor om
samerna, finnskogens folk, resande folket och kvänerna.
Dessutom besökte regissör Nils Gaup Åland under temat
samer och deltog då i Kultursoppan på Alandica där han
berättade om sitt regiarbete.

NIPÅ har även understött
· FILMFEST FYR ALLE II, en filmfestival kring temat ”i
utkanten av regnbågen” där NIPÅ understödde besöket
av professor Dagny Kristjansdottír från Island som ledde
diskussion kring hbt och tabubelagda frågor i samhället.
Festivalen visade dessutom isländska filmer.

Hela verksamhetsområdet har haft över 3800 besökare.
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Pristagarna i skrivtävlingen
för niorna; SKUGGA

1.1.3 Barn och unga
Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om
kvalitetsmålsättningen i verksamhetsområde 3:
Kvalitetsmålsättningen är att öka åländska barns och
ungas kunskap om de övriga nordiska länderna, också
som en mångkulturell region och dessutom öka barns
och ungas känsla för konstnärlig kvalitet.
NIPÅs mål är att göra projekten pedagogiska för att främja barns och ungas kreativitet och egna aktiviteter och ge
dem nya erfarenheter från konst- och kulturområden.
Året inleddes med den tredje skrivtävlingen för årskurs
nio. Temat för texterna var SKUGGA - samma tema
som Mariehamns litteraturdagar hade 2010. För att ge
eleverna inspiration, skrivlust och hjälp att förkroppsliga
sina ord och tankar hade niorna besök av den åländska
författaren Leo Löthman. Över 300 niondeklassister
deltog i projektet och prisutdelningen skedde under
litteraturdagarnas invigningsfest. Projektet resulterade
i en antologi. Enligt utvärderingar har lärarna skrivit att
tävlingen är något som skolornas åttor ser fram emot.
Många lärare har dessutom arbetat vidare med texterna
och använder antologin som undervisningsmaterial.
Skrivtävlingens prisutdelning skedde under Ungdomens
litteraturdagar då vinnarbidragen läses upp av etablerade nordiska författare vilket är mycket uppskattat.
En av texterna har dessutom tonsatts och sjöngs upp av
musikern som tonsatt texten.

I augusti arrangerade NIPÅ teater och dans för barn i
åldern 8 mån - 3 år genom pjäsen De röda skorna samt
workshops för anställda som arbetar med barn. I pjäsen
fick barnen möta teaterns och dansens underbara värld
med allt vad det innebär av ljus, musik, rörelse, rum och
framförallt de magiska röda skorna. Föreställningarna
var lyckade men besöktes av färre än vi hoppats och vi
kan konstatera att tidpunkten var illa vald då den sammanföll med inskolningar på dagis och semesterledigheter.
Kreativ växelverkan var en workshop ordnad för studeranden på gymnasialstadiet samt en improvisationsföreställning. Workshopen arrangerades på dagtid i
Ålands Lyceums auditorium som nästan blev fullsatt och
representerades av elever från hela gymnasialstadiet.
Skådespelarna fångade publiken och efteråt fick vi
mycket positiv feedback från lärarna och eleverna som
sade att liknande workshops om kroppsspråk och kommunikation borde återkomma regelbundet då det höjer
medvetenheten om det egna beteendet i kommunikation med andra på ett mycket tydligt och praktiskt sätt.
En öppen föreställning hölls på kvällen men den drog
dessvärre inte så stor publik. De som var på plats uppskattade inslaget som är ett ovanligt i teatergenren här
på Åland.
Yo! BaNa (Young Baltic Narratives) är ett nordisk-baltiskt
projekt med film i skolundervisningen. Projektet som är
ett EU-finansierat projekt fick en mycket försenad start
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(som planerades till mars 2010) på grund av fördröjningar i ansökningsprocessen. Men från och med augusti
2010 har alla regioner satt igång sitt arbete. Här på
Åland är vi mycket nöjda med rekryteringen av tre professionella inom branschen. Med projektledning av ArnHenrik Blomqvist har projektet fått en mycket bra start
och de deltagande grundskolorna i kommunerna Geta,
Föglö, Lumparland och Jomala (Vikingaåsens skola) samt
Katapult har varit mycket positiva till projektet.
Yo!BaNa är en gemensam nordisk-baltisk kultursatsning
som öppnar nya dörrar till kreativitet och livsinnehåll
för unga skärgårdsbor i Östersjöregionen, genom unga
berättelser på film.
Projektet ska stärka rörlig bilder som uttrycksform bland
unga skärgårdsbor och höja mediekompetensen genom
att fortbilda lärare inom mediepedagogik. Projektet har
också till uppgift att skapa nya forum: återkommande
festivaler, sommarläger och virtuella mötesplatser, med
syfte att utveckla ungas filmskapande över nationsgränserna.
Som redan tidigare nämndes har NIPÅ inom barn och
unga även arrangerat sagostunder inom de olika
temautställningarna, dvs samiska sagor, romska sagor,
kvänska sagor och musikprogrammet En Kantele på
Rymmarstråt inom Finnskogens folk. Sagostunderna har
varit riktade speciellt till dagis- och förskolebarn.

Foto: Erkki Santamala

Som avslutning på jubileumsåret gav NIPÅ ut boken
I början av en dröm, en futurik med 11 porträtt av åländska ungdomar med professionella kulturvisioner, en del
redan etablerade yrkesutövare. Boken finns till försäljning men kommer även att distribueras som ett visitkort
från det åländska kulturfältet med löfte om goda framtidsutsikter. Lina och Maria Antman anlitades
för produktionen av boken.

Ålands musikinstituts danselever på kultursoppa
i ALANDICA kultur och kongresshus.

NIPÅ har även understött följande projekt under året:
· BARNENS LITTERATURDAGAR understöddes av NIPÅ
genom besök av den norska författaren Arne Svingen.
Det var meningen att även den isländska författaren
Brynhildur Þórarinsdóttir skulle delta, men Eyjafjallajökull satte stopp för det.
· SKOLMUSIK 2010, skolungdomar från hela Svenskfinland möttes och höll konserter och workshops under ett
par dagar. NIPÅ understödde den norska musikern Kai
Lennert Johansens som höll en afrikainspirerad stompoch bodypercussion workshop.
· MÅNSPINNERSKAN, en musik- och dansteater för barn
som besökte skärgårdskommuner under sin turné.
· BARNLÅNGFILMSPROJEKTET IRIS som filmats på Åland
sommaren 2010. Biopremiären i september 2011. Regi
Ulrika Bengts.
· YOUNG NORDIC JAZZ COMETS 2010 i Helsingfors, NIPÅ
understödde Jochum Juslin trio som deltog från Åland.
Dessa projekt inom barn- och ungdomskulturen har
under året samlat över 9700 barn och unga. Den största
satsningen då det gäller publik har under året varit Skolmusik som samlade över 4400 barn och unga.

Bo Söderlund, Maria och Lina
Antman med NIPÅs jubileumsbok.
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1.1.4 Lokal kulturkontaktpunkt
Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om kvalitetsmålsättningen i verksamhetsområde 4: NIPÅ skall
fungera som Nordiska Ministerrådets synliga brohuvud
och genom ett välutvecklat nätverk till lokala kulturaktörer se till att lokala konstnärer får möjlighet att delta i
de nya kulturprogrammen.
Institutets arbete som lokal kulturkontaktpunkt har bestått av tre delar år 2010, individuell rådgivning, nyhetsbrev och pressinformation. Rådgivarens främsta uppgift
är att informera och rådge kulturfältet kring Nordiska och
Baltiska fondfinansieringsfrågor, vilka bidrag man kan
söka om och ansökningstider.
Rådgivaren har som uppgift att informera om bidragsmöjligheter men följer även upp pågående projekt på
Åland och förmedlar information till media. Under året
har NIPÅ hållit informationstillfällen tillsammans med
representanter från Nordiska kulturfonden och Svenska
kulturfonden.
I september arrangerades ett seminarium med Produforum och på kvällen hölls ett fondfinansieringstillfälle med nordiska, bilaterala och nationella
fonder samt de lokala åländska kulturfinansieringsmöjligheterna. Tjänsten som rådgivare har skötts av Maria
Jonsson under tiden januari - juli och Anna Sundblom
under augusti - december.
Sammanlagt har området haft 207 deltagare på infotillfällena och där tillkommer även de personliga rådgivningarna som varit välbesökta.

Imbi Pajus litterära samtal med Anna-Lena Laurén
och Katarina Gäddnäs drog fullt hus i Orden i Norden.

1.1.5 Baltikum
Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om kvalitetsmålsättning i verksamhetsområde 5:
Med sin centrala geografiska och kulturella plats skall
NIPÅ bidra till att upprätta kontakter till och inleda
samarbete med andra samarbetsorgan på kulturområdet
i Östersjöregionen och på det sättet vara det nordiska
fönstret utåt med Baltikum som ett speciellt område.

Då det gäller Baltikum har det största samarbetet i år
skett inom verksamhetsområde Mångfald där det inom
projektet VAR?DAG gjordes ett utbyte med Litauen.
I projektet samarbetade projektledaren med en lärare/
musiker i Vilnius, Litauen som filmade barns vardag i en
skola i Vilnius. Samarbetet resulterade i en videoinstallation som är en del av utställningen “VAR?DAG” samt
ett utbyte mellan barn från Vilnius och barn från Vårdö
skola. Under Vilniusbarnens besök hölls tre framträdanden på Åland
Inom serien Orden i Norden försökte vi så gott det gick
att få författarna att bjuda in baltiska författare men det
lyckades endast i ett fall då Anna-Lena Laurén bjöd in
författaren och filmregissören Imbi Paju från Estland.
Besöket var mycket uppskattat och det var det största
publikantalet inom serien Orden i Norden som vi haft då
120 stycken satt i publiken.
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Under sommaren 2010 blev det klart att NIPÅ skulle
delta i ett EU finansierat projekt under Central Baltic
Interreg IV A programmet. Att vara med i ett EU projekt är
både närande och tärande. Projektet möjliggör aktiviteter i skolor som annars inte hade varit ekonomiskt
möjligt att genomföra för oss.

NIPÅs lokaler fungerar för både möten
och mindre utställningar.

1.2 Analys av av vikelser och
värdering av framtidsutsikter
NIPÅ är en aktiv del av det åländska kulturlivet och i
januari 2011 kunde man läsa följande i Nya Åland under
Missa inte.. ”Nipås årsprogram som delas ut till alla hushåll i veckorna. Då något extra arrangeras under året är
det vanligen Nordens Institut som står bakom. Det är de
som tar hit nycirkus, folkmusikgrupper och arrangerar
dansdagar. Läs igenom programmet och lägg datum på
minnet. Oftast behövs ingen föranmälning och priserna
är rimliga. Det är kul med kultur en vanlig onsdag i april.
Sånt står NIPÅ för.”

Deltagandet i ett EU finansierat projekt betyder även att
vår ekonomi blir lidande trots att projektet är helfinansierat. Tyvärr är processen lång innan pengarna utbetalas
vilket är frustrerande. Projektet jobbar enligt milestones
och för varje milestone så sammanställs en redovisning med en ekonomisk rapport. En milestone består av
fyra månader och efter att redovisningen är inlämnad så
kan det räcka upp till ett år innan pengarna utbetalas.
Projektet är treårigt.
Genom att vi fått en så bra genomslagskraft i media så
har vi en bra grund att stå på då det gäller synlighet.
Dock kan man konstatera att vi idag har fått fler medtävlare på arrangörsbanan genom att många privata arrangörer tar in föreställningar, konserter och shower till
Alandica.

1.3 Rapportering i förhållande till
kontraktskrav gällande ledning och
administration

Vi har förövrigt annars också synts mycket i media. På
Åland finns det två dagstidningar och en lokal radiostation och när NIPÅ ordnar pressinformation eller
sänder ut pressmeddelanden så kommer det i tidningarna och i radion. Under 2010 har NIPÅ varit omskrivet
över 70 gånger med artiklar om vår verksamhet. Dessutom har vi nämnts över 30 gånger som medfinansiär
eller samarbetspartner. I år har vi även varit omnämnda i
Hufvudstadsbladet ett par gånger och i de finlandssvenska nyheterna på FST5. I Deutsch - Finnische Rundschau
fanns det dessutom ett omnämnande om NIPÅs utställning ÜberAllTAG - Kinder von den Åland-Inseln erzählen
som visades på Finnland-Institut in Deutschland.

Institutionens personal har idag en bred nordisk kunskap då det gäller utbildning och arbetserfarenhet och
de med nordiska kontrakt har alla studerat och/eller
arbetat i minst 3 nordiska länder och har de språkkunskaper som arbetet kräver. NIPÅ strävar till en jämnare
könsfördelning och har under året haft tre manliga
projektarbetare.

År 2010 har varit ett aktivt år för NIPÅ i och med 25 års
jubileet som firades under hela året men med en jubileumskonsert i april.

NIPÅ har ett gott samarbete med kulturbyrån vid Ålands
landskapsregering och den ekonomiska administrativa
enheten vid Ålands landskapsregering.

NIPÅs lokaler är nu publikvänliga och centralt belägna
i hjärtat av Mariehamn. I lokalerna finns möjlighet för
mindre föreläsningar, möten och utställningar samt ett
referensbibliotek. För tillfället, p.g.a. projektet Yo! BaNa,
har vi blivit tvungna att använda vår föreläsningssal som
ett tillfälligt kontorsutrymme.
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2. Rapportering:

personal- och organisationsutveckling

Fr v: Lykke Pörtfors, projektkoordinator, Åsa Juslin, direktör,
Anna Sundblom, rådgivare och Harriet Lundell, sekreterare

2.1 Personalen

NIPÅ har en personal på fyra fastanställda varav en är
anställd av Landskapsregeringen helt i enlighet med
NIPÅs stadgar och tre arbetar på så kallade nordiska
kontrakt. Under år 2010 har en av medarbetarna gått
ner till 60% arbetstid vilket lett till att vi anställt en på
deltid fram till och med april 2011. Personalen har den
kompetens som krävs för arbetsuppgifterna och den
verksamhet som NIPÅ bedriver. Institutets personal har
tillsammans en facklig kunskap, nordisk kunskap samt
ett brett nordiskt nätverk vilket är av största betydelse i
vårt arbete.
Till NIPÅs personal hör förutom direktör Åsa Juslin en
fastanställd sekreterare Harriet Lundell, samt en projektkoordinator Lykke Pörtfors, informatör Maria Jonsson och rådgivare
Anna Sundblom sedan augusti.
Personalen har under året deltagit
i kompetenshöjande fortbildning,
bland annat har hela personalen
deltagit i kurs i sociala medier.

Under året har utvecklingssamtal hållits med personalen
samt veckomöten varje vecka. Under slutet av vårens
verksamhet arrangerades personaldag då man gick
igenom idéer för NIPÅs framtida verksamhet.
Under året har tre projektanställningar utannonserats
inom projektet Yo! BaNa och det fanns ett stort intresse
för att jobba som projektledare, tutor eller filmpedagog.
Det visade sig vara en bransch som dessutom hade flera
manliga ansökare vilket var positivt i den annars ganska
kvinnodominerade arbetsmiljön som vi har på institutet.
Efter intervjuer anställdes två män och en kvinna som
kommer att arbeta med film i skolor inom projektet
Yo!BaNa.
NIPÅ har sammanlagt haft sju personer projektanställda
under året, fyra kvinnor och tre män. De projektanställda
har jobbat med följande projekt, Skugga - skrivtävling för
Åk 9 på Åland, Orden i Norden, Utställningen VAR?DAG
- barn i många kulturer och Yo!BaNa (Young Baltic Narratives).

Maria Jonsson, informatör
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2.2 Organisationsutveckling

NIPÅs främsta uppgift är att arrangera kulturutväxling
mellan Åland och övriga Norden på ett brett plan.
Med vår verksamhet vill vi nå så många som möjligt på
Åland och därför sänds vårt årsprogram ut till alla hushåll på Åland vilket gör att alla kan ta del av verksamheten. Vi har även under året strävat till att ha verksamhet i skärgården vilket under 2010 gjorts både genom
egna arrangemang men även genom att understöda
goda evenemang med nordiskt inslag som arrangerats
av andra.

Ålands nordiska matambassadör Michael Björklund
kockar nynordisk mat tillsammans med souschef
Ómar Stefánsson från restaurang DILL i Reykjavik
under Kulturnatten i Mariehamn.

Genom våra centralt lokaliserade utrymmen har ålänningar nu bättre möjligheter att besöka våra utrymmen och
vi har möjlighet att arrangera verksamhet av mindre slag
i dem. Under 2011 måste vi dessvärre ta en paus i vår
utställningsverksamhet i våra egna lokaler eftersom vi
har många deltidsanställda projektarbetare som behöver
tillfälliga kontorsutrymmen. I mån av möjlighet kan vi
dock fortsättningsvis arrangera mindre föreläsningar i
våra utrymmen under kvällstid.
Vi har ett välutvecklat samarbete med andra kulturaktörer
i Mariehamn och i landskapet i övrigt. Samarbetet är
mycket viktigt och vi utvecklar hela tiden vårt samarbete.
Under 2010 har NIPÅs bokslut visat på inkomster på
409.833, euro och under året har 20.151 personer tagit
del av NIPÅs aktiviteter. Dessa har tagit del av verksamheten genom att vara publik i våra egna evenemang men
även evenemang där NIPÅ varit med och understött,
aktiva deltagare i våra workshops, deltagit i våra projekt
eller projekt understödda av oss.
Fokus i NIPÅs verksamhet är att utveckla proffskultur
genom samarbetsprojekt samt utväxling och det kommer
vi att fortsätta med.
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3.Ekonomiska nyckeltal och statistik

3.1 Översikt över intäkter och utgif ter fördelade på verksamhetsområde. (se bilaga)
3.2 Resumé
År 2010 är andra året inom mål- och resultatkontraktsperioden. NIPÅ har uppfyllt kraven i förhållande till de
uppställda kraven.
Genom mål- och resultatkontraktet för 1.1.2009 31.12.2011 har NIPÅ arbetat med följande fem områden:
1. Förmedling av åländsk konst och kultur till Norden
samt kulturutväxling
2. Kulturell mångfald och interkulturell dialog
3. Barn och unga
4. Lokal kultur- och informationskontaktpunkt
5. Baltikum

3.3 Ekonomiska nyckeltal
(se bilaga)
3.4 Statistik (se bilaga)
4. Årsräkenskapen
Mariehamn den 14 februari 2011

Åsa Juslin, direktör

NIPÅ strävar till en fortsatt hög professionell och nordisk profil. Vi arbetar vidare med att utveckla och främja
kulturarbetet på Åland. Vår verksamhet sker i huvudsak
inom kulturområdet men vi arbetar även inom undervisning och forskning och vill på detta sätt även sprida
samhällsnyttig information.
Under året har NIPÅ fått ekonomiskt understöd för
projekt från Svenska kulturfonden, Kulturfonden Sverige
- Finland, Kulturfonden Norge-Finland, Ålands kulturdelegation och Central Baltic Interreg IV A (med nationell
finansiering från Ålands landskapsregering).

Statistik över NIPÅs verksamhet samt könsfördelning
Verksamhetsområde

Män
Kvinnor
Totalt

1
2993
3222
6215

2
1881
1976
3857

3
4396
5386
9782

4
58
149
207

Totalt
5
45
45
90

2010
9373
10778
20151

2009
8411
11525
19936
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Tabell 1: Rapportering – Personal og organisasjonsutvikling, 2010
Forklaring til de enkelte felter i tabellen følger under.
NB: Blå felt fylles ut automatisk av skjemaet og skal ikke endres!
ANSATTE (1)
Årsverk
Administrasjon (2)

I alt

Kvinner (K)
1

DK
K

K

M
1

(Tall i antall
ansatte)
Nordiske Vilkår

5

2

NORDISK PROFIL (Kjønnsfordelt antall ansatte fra nasjon):
NO
SVE
IS

FIN
M

Antall

Menn (M)

K

M

K

M

K

M

1

20–30 år
K
M

8
Selv.styrte
områder
K
M
5

Annet
K

ALDERSFORDELINGER ANSATTE OG ANSETTELSESVILKÅR (4)
61+ år
41-50 år
31-40 år
51-60 år
K
M
K
M
K
M
K
M
1
2

Faste Ansatte

Totalt

1

Prosjekt ansatte
Totalt antall
ansatte

0

1

2

1

3

1
0

2

1

1

0

0

M

1

0

K
3

M
0

1

0

2

2

6

2

REKRUTTERING / AVSLUTNING AV ANSETTELSESFORHOLD
Antall sluttet i rapporteringsåret
Kvinner

Antall startet i rapporteringsåret
Totalt

Menn

Kvinner
1

Menn
2

Totalt
3

Er det problemer med å rekruttere nye medarbeidere?
Nej det är inte svårt att rekrytera medarbetare.

I hvilken grad får en søknader fra kandidater utenfor domicillandet?
Det kan vara svårt att anställa folk från andra nordiska länder p.g.a. arbetet varit korta projektanställningar.

SYKEFRAVÆR
Hvor høyt sykefravær i % (ansattes fravær pga egen sykdom) har institusjonen? (4)
År
2010

Menn

Kvinner

Totalt

2

2%

2009

8

8%

2008

7

7%

Hvordan oppfattes sykefraværet?

Hva gjør institusjonen med sykefraværet?
På en liten institution är det klart att det vid sjukdomsfall leder till att övrig personal får hjälpa till vilket har fungerat väldigt bra.
PERSONALPOLITIKK
Har institusjonen et personalpolitisk program? (Dette vil eksempelvis innebære retningslinjer for likestilling, seksuell trakassering,
alkoholpolitikk og etikk.)
Dersom NEI; hvordan har institusjonen tenkt å arbeide med personalpolitikken det neste året?
Institutionen följer Ålands landskapsregerings personalpolitik för att skapa god stämning och en bra arbetsplats.
Dersom JA; Vedlegg det personalpolitiske programmet i sin helhet. Eventuelle utfyllende eller forklarende kommentarer skrives i

Dersom DELVIS; Vedlegg det materialet som forefinnes. Hvordan har institusjonen tenkt å arbeide med de resterende deler av
personalpolitikken det neste året?

Forklaringer til Tabell 1:
1: Ansatte

Opplysningene skal baseres på institusjonens ansatte per 31.12 i rapporteringsåret. Dette gjelder også NORDISK PROFIL,
ADMINISTRASJON og ALDERSFORDELINGER ANSATTE OG ANSETTELSESVILKÅR.

2: Administrasjon
Antallet årsværk ved institutionen som anvendes til rene administrative opgaver ikke direkte knyttet til bestemte
Virksomhedsområdet/aktiviteter, anslås

3: Aldersfordelinger ansatte og ansettelsesvilkår
Nordiske vilkår: Ansatte på nordiske kontrakter dvs. normalt 4 år + eventuelle forlængelse (inkl. Institutionsleder).
Faste ansatte: Ansatte på ordinære ansættelsesvilkår i henhold til domicillandets regler (indtil videre ansatte).
Prosjektansatte: Ansatte på midlertidige, tidsbegrensede kontrakter i henhold til domcillandets regler.

4: Sykefravær
Sykefravær i % = Antall fraværsdager på grunn av sykdom i forhold til det antall dager de ansatte normalt skulle ha vært på arbeid.
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EUR

INDTÆGTER
Ordinært budget fra ministerrådet
Andre bevillinger fra ministerrådet
Nationale bevillinger
Projektbevillinger fra andre (internat.org.)
Andre indtægter (afgifter, sponsorer)
TOTALE INDTÆGTER
TOTALE UDGIFTER
ÅRETS NETTORESULTAT
4
21
102
112
-10

000
434
410
912
502

76 976

1

19 000
21 329
-2 329

19 000

2

6 500
263
52 500
55 983
-3 483

45 737

3

15 000
17 988
-2 988

15 000

4

Tabel 2: Oversigt over indtægter og udgifter fordelt på virksomhedsområde samt ledelse/administration
Driftsregnskab (i 1.000 EUR)
Virksomhedsområder 2010

Valuta for institutionen - vælg fra

5

4 000
3 944
56

4 000

269
312 463
295 980
16 484

95 507

216 687

Ledelse og
adm.

377 400
0
95 507
10 500
21 966
505 373
508 135
-2 762

2010

Total

380 600
0
94 655
9 200
8 596
493 051
476 169
16 882

2009

Dette rapporteres i tabel 2 og 3; alle oplysninger til tabel 2 og 3 hentes i årsregnskabet. I tabellen benyttes den struktur, som er fastsat for virksomhedsområderne i
kontrakten, men også en samlet økonomisk oversigt for ledelse og administrative funktioner reguleret i kontrakten. For at udfylde tabellen skal der tages udgangspunkt i
årsregnskabet – se endvidere punkt 4 i denne vejledning.

3. 1 Oversigt over indtægter og udgifter fordelt på virksomhedsområderne samt ledelse/administration

I det følgende er der brugt farvekoder. De gule felter er autosum og skal ikke udfyldes - de blå felter skal udfyldes manuelt .

Resumé, nøgletal og statistik udarbejdes til brug for Ministerrådets samlede rapportering. Dette erstatter ikke det formelle årsregnskab.

Tabeller-2010.xls
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Tabeller-2010.xls

nøgletal og statistik

ÅRSR APPORT 2010 NORDENS INSTITUT PÅ ÅL AND
tatistik udarbejdes til brug for Ministerrådets samlede rapportering. Dette erstatter ikke det formelle årsregnskab.

r brugt farvekoder. De gule felter er autosum og skal ikke udfyldes - de blå felter skal udfyldes manuelt .

ndtægter og udgifter fordelt på virksomhedsområderne samt ledelse/administration

bel 2 og 3; alle oplysninger til tabel 2 og 3 hentes i årsregnskabet. I tabellen benyttes den struktur, som er fastsat for virksomhedsområderne i
en samlet økonomisk oversigt for ledelse og administrative funktioner reguleret i kontrakten. For at udfylde tabellen skal der tages udgangspunkt i
dvidere punkt 4 i denne vejledning.

n - vælg fra

EUR

er indtægter og udgifter fordelt på virksomhedsområde samt ledelse/administration
000 EUR)
Virksomhedsområder 2010

ministerrådet
ministerrådet

andre (internat.org.)
ter, sponsorer)
R

TAT

1

2

76 976

3

19 000

45 737

19 000
21 329
-2 329

6 500
263
52 500
55 983
-3 483

4
15 000

Total
Ledelse og
adm.

5
4 000

216 687
95 507

4
21
102
112
-10

000
434
410
912
502

1 af 4

15 000
17 988
-2 988

4 000
3 944
56

269
312 463
295 980
16 484

2010
377 400
0
95 507
10 500
21 966
505 373
508 135
-2 762

2009
380 600
0
94 655
9 200
8 596
493 051
476 169
16 882
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