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Darya och Månskensorkestern (SE) bjöd på magisk
konsert på Kulturnatten i Mariehamn

1. Resultatrapport
Nordens Institut på Åland (NIPÅ) har som uppgift att främja
det åländska kulturlivet i samspel med kulturlivet i det
övriga Norden och i samarbete med lokala kulturorganisationer. Institutet skall även främja kontakten och
utväxling mellan Åland och det övriga Norden.

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.

Verksamheten sker huvudsakligen inom det allmänkulturella området men även inom undervisning/forskning och kontakt- och nätverkssamarbete. NIPÅs nordiska
nytta ligger först och främst i att framhäva och stärka
kunskapen om Norden och nordisk kultur för Ålands
befolkning, och minska avståndet och stärka samarbetet
mellan öriket och övriga Norden. NIPÅ arbetar för ett
aktivt kulturliv för alla åldrar på Åland, för det nordiska
på Åland och det åländska i Norden.

NIPÅs personal under år 2012 har varit direktör Åsa Juslin,
sekreterare Harriet Lundell, projektkoordinator Lykke
Pörtfors, informatör Maria Jonsson som varit anställd
på 60% fram till och med 31.9.2012 samt som deltidsanställd fondrådgivare Anna Sundblom fram till och med
31.5.2012. Som ny informatör anställdes Daniel Johansson
på deltid fr.o.m den 15 oktober 2012. Som deltidsanställda projektledare har vi under året haft Arn-Henrik
Blomqvist (Yo!BaNa) och Lina Antman (skrivtävlingen).
Dessutom har vi haft två deltidsanställda tutorer inom
projektet Yo!BaNa; Annukka Turakka och Stefan Gustafsson
som även fungerat som filmpedagog.

NIPÅ har under året 2012 fokuserat på fyra områden helt
enligt mål- och resultatkontraktet för åren 2012-2014.
1. Förmedling av nordisk konst och kultur till Åland samt
kulturutväxling
2. Kulturell mångfald och interkulturell dialog
3. Barn och unga
4. Lokal kulturkontaktpunkt- och information och nätverksbygge

NIPÅs styrelse under perioden 1.1.2012 - 31.12.2012
har varit Dávur Winther, Färöarna, ordförande, Þorunn
Erlu- Valdimarsdóttir, Island, viceordförande, Henry
Lindström, Åland, Anette Østerby, Danmark och
Johanna Lindstedt, Finland. Lars Brustad, Norge, Urban
Norlander, Sverige och Arnajaraq Støvlbæk, Grönland är
suppleanter.
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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

Ylva och Stina Ekblad (SE) i
föreställningen Idlaflickorna

Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om målsättningen i verksamhetsområde 1: Genom att förmedla
och producera kulturarrangemang med hög konstnärlig
kvalitet önskar NIPÅ väcka intresse hos ålänningar för
nordisk kultur och även för åländsk kultur ute i Norden.
Inom ramen för detta verksamhetsområde har NIPÅ
arbetat målmedvetet och nått de mål som satts inom
området. Genom de evenemang som vi arrangerat och
som vi under året stött har på ett märkbart sätt förhöjts
det lokala kulturlivets kvalitets- och ambitionsnivå.
En av årets stora satsningar var utställningen Färöisk
stickning- konst och design med Jóhanna av Steinum
som gav många ringar på vattnet effekter. NIPÅ arrangerade bl.a. en tävling där folk inspirerades att sticka
lappar till ett åländskt lapptäcke. Intresset var så stort
att det resulterade i två lapptäcken varav det ena täcket
lottades ut bland de över 130 deltagarna och det andra
täcket lottades ut bland ålderdomshem på hela Åland.
Det ordnades även kurser i olika sticktraditioner
kring utställningen. Utställningen var förövrigt mycket
uppskattad och välbesökt och det var ett samarbete
med Nordens hus på Färöarna. För övrigt var det första
gången Alandica kultur och kongress användes som
utställningsutrymmen vilket i sin tur ledde till att Alandicas
utrymmen redan på hösten hade en stor hantverksutställning i foajén.
Nyheter för året var nordiska berättarkvällar som ordnades på olika bygdegårdar i landskapet.
NIPÅ arrangerade fyra kvällar med spännande historier
och berättelser av kända nordiska berättare i miljöer där
många historier berättats på Åland. Det visade sig vara
ett mycket lyckat projekt och det var glädjande många
män som deltog i publiken vilket var ett av våra mål med
projektet. Att dessutom ha arrangemang ute på landsbygden uppskattades också både av samarbetspartners
som ofta var olika föreningar och publiken.

Till övriga evenemang som NIPÅ haft under året kan
nämnas:
•
•
•
•

Bakgårdstango med Darya och Månskensorkestern
Maria Kalaniemi och Eero Grundström
Grottmannen med Sixten Lundberg
Idlaflickorna med Ylva och Stina Ekblad

NIPÅ har även varit med och understött följande projekt
under året:
• Gerpla drive, ett samnordiskt filmteaterprojekt som
leder till en filmteaterproduktion med premiär på Åland
våren 2013
• Litteraturdagarna där NIPÅ understödde författaren
Thomas Enger från Norge
• Whatclub som deltog på kulturfestivalen TING i Helsingfors
Verksamheten som NIPÅ har bidrar till att göra Åland till
en kulturellt aktiv plats. Genom NIPÅs egna verksamheter
och stöd till andra kulturaktörer och föreningar skapas
ett fritt och öppet kulturliv i Mariehamn med omnejd
med kvalitet, stor mångfald och tillgänglighet för alla
vilket vår publik uppskattar. NIPÅ kommer att fortsätta
arbeta för ett aktivt och kvalitativt kulturutbud på Åland
som ger ett nordiskt mervärde. Vi vill som i år synas även
utanför Ålands gränser och arbetet fortsätter genom
samarbete med våra systerinstitut men även med andra
samarbetspartners både i våra närområden och i
övriga Norden.
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1.1.2 Kulturell mångfald och
interkulturell dialog

Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om målsättningen för verksamhetsområde 2: NIPÅs målsättning
är att höja kunskapen om den kulturella mångfalden
vi idag lever i och på det sättet öka beredskapen samt
möta nya utmaningar i det nordiska samhället i den
globala världen
2012 arrangerades för tredje året i rad seminariet
Kulturell dialog där vi lyft fram frågeställningar kring
mångfald och kulturell dialog. I år var seminariet och
workshopen riktat till lärare och förskollärare. Dagen
inleddes med en workshop för 25 deltagande där
workshopsledarna gav många goda, inspirerande och
matnyttiga exempel på hur man kan arbeta i skolorna
och på daghem/förskolor. Workshopen var mycket
ändamålsenlig och givande för deltagarna och samtliga
skolor/daghem kunde direkt se nyttan och hur informationen kunde förverkligas rent praktiskt på deras arbetsplats. Vid utvärderingen sade ett flertal skolor/daghem
att de redan inför läsåret 2012/2013 skulle använda sig
av materialet enligt projektet ”Ett mångkulturellt festår”
som presenterades på workshopen.
I seminariets föreläsningsdel deltog ca 70 personer
från olika arbetsområden på Åland, Finland, Sverige
och glädjande nog även några seminariedeltagare från
Danmark. Deltagarlistan visar på en bra spridning och
representation från olika arbetsområden inom utbildnings- och kultursektorn, politiker, sociala- och offentliga
sektorn samt andra som arbetar med integrations och/
eller kulturfrågor. Majoriteten av föreläsarna hade
invandrarbakgrund vilket gav seminariet intressanta
inslag kring ämnet jämlikhet och identitet i ett mångkulturellt samhälle. Seminariedeltagarna fick efter varje
föreläsare möjlighet att ställa frågor och diskutera ämnet.
I utvärderingen framgick att deltagarna tyckte att föreläsarnas anföranden tog upp många aktuella frågeställningar kring integration och väckte nya tankar och gav
nya infallsvinklar.

Föreställnings med
Shabana Rehman (NO)

På allt sätt var årets seminarium Kulturell dialog –
jämlikhet och identitet i ett mångkulturellt samhälle en
bra fortsättning i seminarieserien Mångkulturell dialog
och man kan se att NIPÅs seminarium alltmer börjar hitta
sin publik. När planeringen för seminarierna startade
hade vi en diskussion med Ålands landskapsregering
för att kartlägga behoven på Åland och på det sätt stärka
kunskapen inom specifika områden.
Seminariedagen avslutades med föreställningen For
Konge og Fedreland med Shabana Rehman från Norge.
En mycket stark enmansshow som speglar Shabanas
egen historia med invandrarbakgrund. Med hjälp av
humor skapar Shabana attitydförändringar och lyfter
fram tematiken kring migration och mångkultur i ett allt
starkare främlingsfientligt Norden också i den politiska
debatten. Pjäsen passade mycket väl in i samband med
det mångkulturella seminariet om jämlikhet och identitet.
Pjäsen sågs av ett 50-tal personer. Föreställingen
spelades på norska vilket inte utgjorde något problem
för publiken.
Vi är mycket nöjda med vårt arbete då det gäller att lyfta
fram viktiga aspekter inom det mångkulturella på Åland
och i Norden. Genom seminarierna har vi kunnat se på
områden som vanligtvis inte tagits upp på Åland som
idag är ett väldigt mångkulturellt samhälle med en befolkning som har sitt ursprung i 87 olika nationaliteter.
Hela verksamhetsområdet har haft över 150 besökare
och seminariet fick mycket pressutrymme i och med
Shabana Rehmans deltagande.
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Skolelever deltar i workshopen Kreativ kortslutning

1.1.3 Barn och unga
Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om kvalitetsmålsättningen i verksamhetsområde 3:
Kvalitetsmålsättningen är att öka åländska barn 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.
Under året har NIPÅ satsat på workshops inom film,
design och ljudkonst där de två senare var helt nya
satsningsområden. Designworkshopen Med öppna
sinnen arrangerades för skolelever i åldern 12 - 17 år.
Under en veckas tid besökte designern Katrina i Geil från
Färöarna högstadieskolor både på fasta Åland och i
skärgården, Bild- och formskolan i Mariehamn och
Ålands folkhögskola. Under workshoparna fick över 80
barn och unga arbeta med enkla material kring teman
och skapa konkreta resultat inom design. Många av
skolorna satte upp de ungas designade verk så att hela
skolan kunde se resultaten.
Workshopen Kreativ kortslutning - från magi till konst
besökte skolor i årskurs 4 -7. Under två dagar höll Audun
Eriksen och Siri Austeen från Lofoten, Norge workshops
för ca 120 barn där de genom att visa fenomen inom ljud

som är enkla och på gränsen till magiska vill inspirera
eleverna och visa hur konst kan uppstå. Detta gjordes
genom “live action”, samtal och gemensamma experiment då man bl.a. byggde papphögtalare, batterier och
lokala klassrumradio mm. i en rolig blandning av fysik,
konst och musik. Under workshopsdagarna höll konstpedagogen Kristin Risan, NO, föreläsning riktat till lärare
och pedagoger om hur man kan arbeta med samtidskonst
för barn och unga.
Årets workshopssatsningar var verkligt lyckade och när
barnen fick möjlighet att ställa frågor till workshopsledarna
efter Kreativ korslutningsworkshopen ställde de en fråga
och det var när de kommer igen vilket kan ses som ett
bevis på att barnen tyckte det var roligt. Lärarna har även
de varit mycket positiva av skolbesöken och speciellt
när de får möjlighet att jobba med något som är helt nytt
för barnen. Workshopen av detta slag inspirerar både
barnen och lärarna.
År 2012 var projektet Yo!BaNas (Young Baltic Narratives)
sista verksamhetsår av tre. Projektet har haft som mål
att stärka barns och ungdomars möjlighet att göra film
och ha film som fritidssysselsättning på öarna. Under
projektets gång har 550 filmer producerats av projektets
alla deltagare och de kan nu ses på www.yobana.eu.
Eleverna har under året haft besök av våra tutorer och
fått lära sig allt om hur man gör film och det har även
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under våren arrangerats ett stort läger med deltagare
från hela Östersjöregionen. En slutrapport har publicerats om projektet där även en dokumentation på DVD
finns att se. NIPÅ var bl.a. ansvarig för filmdokumentationen av projektet. Under våren arrangerades det
avslutande filmlägret på Åland där hela regionens
projektmedverkande deltog, både elever och lärare.
I projektet har Stockholms läns landsting (huvudman)
Gotlands kommun, Väståbolands stad och Kinobuss NGO
i Estland samarbetat. Projektet har varit treårigt och
ekonomiskt stöd har fåtts av Central Baltic Interreg IV A
och Ålands landskapsregering.
Under projektets gång har projektledaren Arn-Henrik
Blomqvist och projektkoordinator Lykke Pörtfors haft
möten med Ålands landskapsregerings utbildningsavdelning för att diskutera och undersöka möjligheterna
för att fortsätta arbeta för filmundervisningen i skolorna.
Detta har ännu inte resulterat i något konkret men man
är positiv från Landskapsregeringens sida och man ser
på möjligheten att få in film som ett område i läroplanen
och på det sättet få in det som en integrerad del
i undervisningen.
Skrivtävlingen arrangerades för femte året för att
uppmuntra elever till skapande med ord. Att ha ett
återkommande projekt är bra för kontinuiteten och det
ger möjlighet att utveckla projektet och samarbetet med
skolorna/eleverna och fördjupa sig. Projektet som visat
sig vara lyckat inleddes i år med författarbesök i skolorna
av estradpoeten och författaren Solja Krapu från Sverige,
född och uppvuxen i Finland, för att inspirera till skrivandet. Projektet resulterade i en antologi med de bästa
texterna. En av texterna tonsattes i år av musikern Peter
Hägerstrand som även framförde sången under prisfesten
som skedde i samband med starten av Mariehamns
litteraturdagar. Över 300 niondeklassister deltog i
skrivarverkstäderna och av dem lämnade 211 in bidrag
till skrivtävlingen vilket var ett rekord. Projektet avslutades
med en prisfest för alla niondeklassister på Mariehamns
bibliotek där vinnarna i skrivtävlingen fick läsa sina
texter. Enligt rapport från flera lärare har tävlingen blivit
något de blivande niorna (årets åttor) ser fram emot.
Många lärare har arbetat vidare med texterna och även
köpt in antologin till skolorna i undervisningssyfte.
Då det gäller projektets framtid så har NIPÅ nu planerat
att bredda projektet så att det även skall vara möjligt
att lämna in berättelser på ljudfil.

Skolelever deltar i designworkshop
med Katrina i Geil (FO)

NIPÅ har i år samarbetat med NAPA med projektet Norden
runt - från iskantens rand, en containerutställning som
varit ett samarbete mellan de nordiska kulturhusen och
instituten. Åland deltog i projektet genom Bild- och
formskolan som fyllde den åländska containern med
konst gjord av barn och unga. Bild- och formskolan
arrangerade under sitt besök på Grönland på eget initativ
även workshops för barn och lärare med akvarell, tovning,
stop-motion film skuggteater och fingerdockor. Detta gav
ett mervärde till hela projektet både för deltagarna och
för mottagarna på Grönland. Utställningen som fick ett
mycket positivt mottagande visades även i Mariehamn
på sin väg från Helsingfors där den visades under Kulturfestivalen TING.
Under kulturfestivalen TING deltog även Godby Högstadieskolas elever med musikalen Hitta hem i musikalprojektet
MADD som NIPÅ understött under året. Musikalen hade
premiär den 18.10 och några av eleverna i musikalen har
varit på elevutbyte i Tromsö under året. MADD - Music,
Art, Drama, Dance var ett samnordiskt projekt vars huvudman var Kulturkontakt Nord.
Dessa projekt inom barn- och ungdomskulturen har under
året samlat över 4729 barn och unga. Då det gäller det
ekonomiska så ses kostnaderna på 101.427,23 € för
Yo!BaNa inte i resultaträkningen utan den finns under
balanskontot eftersom projektet är EU finansierat och
pengarna rekvireras efter rapporteringen 2013.
Den totala summan för kostnaderna för barn och unga
har varit 139.535,44 €.
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1.1.4
1.1.4 Lokal
Lokal kulturkontaktpunkt
kulturkontaktpunkt –
–
information
och
nätverksbygge
information och nätverksbygge

Referens
omom
Referens från
frånNIPÅs
NIPÅsMålMål-och
ochresultatkontrakt
resultatkontrakt
kvalitetsmålsättningen i iverksamhetsområde
4:4:
NIPÅ
kvalitetsmålsättningen
verksamhetsområde
skall
fungera
som
Nordiska
Ministerrådets
synliga
NIPÅ skall fungera som Nordiska Ministerrådets
brohuvud
och genom
välutvecklat
nätverk till
lokala
synliga brohuvud
ochett
genom
ett välutvecklat
nätverk
kulturaktörer
se
till
att
lokala
konstnärer
får
möjlighet
till lokala kulturaktörer se till att lokala konstnärer får att
delta
i de nya
kulturprogrammen.
möjlighet
att delta
i de nya kulturprogrammen.
Institutets arbete som lokal kulturkontaktpunkt har bestått
av tre delar år 2012, individuell rådgivning, nyhetsbrev
och infotillfällen. Rådgivarens främsta uppgift är att
informera och ge råd till kulturfältet om Nordiska ministerrådets kulturprogram; Kulturkontakt Nord och övriga
nordiska kulturfonder. Under året har två allmänna
rådgivningstillfällen arrangerats där vi informerat om de
nordiska fonderna. Institutet har dessutom samarbetat
kring infotillfällen med Svenska kulturfonden och med
Nordplus vuxen och Grundtvig projektet som informerat
om samarbete och nätverk inom vuxenutbildningen i
Norden och Baltikum. Genom att samarbeta med andra
som arbetar med fondfinansiering och nätverksuppbyggande projekt breddar vi vårt nätverk och har möjlighet
att få ut vår egen information på detta sätt.
Tjänsten har skötts av Anna Sundblom under tiden januari
- maj och Daniel Johansson under oktober - december.
Under mellanperioden har Maria Jonsson skött den
personliga rådgivningen.
Eftersom vi har begränsade personalresurser har det
kunnat märkas i vårt arbete under året då informatörstjänsten varit lediganslagen och tjänsten under hösten
endast var deltid. Då har dessvärre rådgivningsdelen blivit
lidande och under hösten arrangerades inte seminarier
för kulturaktörer som planerat. Under hösten 2013 finns
dock planer för att arrangera en kurs i marknadsföring
för kulturarbetare och överhuvudtaget så kommer tjänsten
att vara på 80% fr.o.m. 1.1.2013 vilket kommer att
märkas i verksamheten.

Det sceniska dramat The Gerpla Drive har
fått stöd av Kulturkontakt Nord

Sammanlagt har området haft 51 deltagare på infotillfällena och där tillkommer även de personliga rådgivningarna. Det stöd som bidragssökare får genom
institutets rådgivning har en mycket stor betydelse och
när det gäller stora projekt som fått nordiska bidrag så
har ofta NIPÅs rådgivning haft betydelse.
Under 2013 kommer sociala medier som bl.a. Facebook
att användas allt flitigare i informationen om ansökningstider och liknande. Dessutom kommer NIPÅs hemsida
att förnyas under våren och då skall även funktioner som
skall göra det lättare för informationsspridning införas.
Nyheter för NIPÅ 2013 är Pecha Kucha Night, ett presentationsevent där lokala och besökande kreatörer från
olika områden presenteras sig enligt ett koncept.
Detta ser vi som ett kreativt sätt att skapa nätverk över
olika genrer.
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1.2 Analys av av vikelser och
värdering av framtidsutsikter
NIPÅ är en aktiv del av det åländska kulturlivet och 2012
har inte varit något undantag.
Vi har synts mycket i media dvs i båda två dagstidningarna
och hörts i lokalradiostationen och när NIPÅ ordnar
pressinformation eller sänder ut pressmeddelanden så
kommer det i tidningarna och i radion. Under 2012 har
NIPÅ varit omskrivet över 60 gånger med artiklar om vår
verksamhet. Dessutom har vi nämnts över 20 gånger
som medfinansiär eller samarbetspartner.
Det positiva med Åland är att det är mycket korta avstånd
mellan Landskapsregeringen, lagtinget och oss vilket
betyder att man kan ta till telefonen om det så behövs.
Detta gäller båda vägarna. Som tidigare nämnts har vi
hållit möten med Landskapsregeringen gällande film i
skolorna och under året har direktören suttit i en arbetsgrupp som planerat Eckerö Post- och Tullhus framtid.
Det fanns till och med ett önskemål att Nordens Institut
skulle ha tagit över verksamheten men nu kommer man
att försöka bilda en stiftelse helt enligt arbetsgruppens
förslag. NIPÅ har dock i den här diskussionen lovat vara
behjälplig under mellanåret 2013 då man arrangerar
några publika evenemang under sommaren i Eckerö
Post- och Tullhus.
År 2012 har varit sista året för det EU finansierade
projekt Yo!BaNa som under Central Baltic Interreg IV A
programmet. Som nämnts i tidigare årsrapporter har
projektet varit mycket lyckat även ett EU projekt både
kan vara närande och tärande. Projektet har möjliggjort
aktiviteter i skolor som annars inte hade varit ekonomiskt
möjligt att genomföra för oss. Deltagandet i ett EU finansierat projekt betydde även att vår ekonomi blev 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
redovisningen är inlämnad så kan det räcka upp till ett år
innan pengarna utbetalas. Vi har därför varit tvungna att
använda oss av vår buffert under de första åren men under 2012 har vi kunnat få vår ekonomi i så gott skick att
vi nu har ett stort överskott i stället. Detta beror som sagt

på att projektet finns enligt Landskapsregeringens bokföring på balanskontot eftersom projektet är EU- finansierat.
Under 2012 hade ännu inte alla bidrag betalats in för
kostnaderna 2011. Det överskott som då ses i resultatet
kommer sig av att Yo!BaNas kostnader står utanför.
För övrigt anser vi att NIPÅ som den enda nordiska
institutionen på Åland har en mycket viktig funktion och
att verksamheten har en stor betydelse för befolkningen.
Vi hoppas även att sakkunniggrupper och nordiska
kommittéer ser oss som en resurs när de håller möten
på Åland i framtiden.

NIPÅs lokaler ger möjlighet till både
möten och mindre utställningar.

1.3 Rapportering i förhållande till
kontraktskrav gällande ledning och
administration
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 flera nordiska länder och har de språkkunskaper som
arbetet kräver. NIPÅ strävar till en jämnare könsfördelning
vilket under året syns i personalfördelningen
NIPÅs lokaler är 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 oss av vår föreläsningssal/
referensbibliotek som ett tillfälligt kontorsutrymme.
NIPÅ har ett gott samarbete med Kulturbyrån vid Ålands
landskapsregering och den ekonomiska administrativa
enheten vid Ålands landskapsregering.
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2. Rapportering:

personal- och organisationsutveckling

Fr v: Harriet Lundell, Lykke Pörtfors, Åsa Juslin, Maria Jonsson, Arn-Henrik
Blomqvist, Annukka Turakka, Stefan Gustafsson och Anna Sundblom

2.1 Personalen
NIPÅ har en personal på fyra anställda varav en är anställd
av Landskapsregeringen, i enlighet med NIPÅs stadgar,
och tre arbetar på så kallade nordiska kontrakt.

1 Danmark. Ansökarnas födelseår var allt från 1956 1987. Det var positivt att det fanns ett så stort intresse
och att det fanns många goda ansökare.

Under året fortsatte informatören med att arbeta 60%
vilket gjort att vi haft en deltidsanställd som skött rådgivningsärenden på deltid fram till och med maj 2012.

Till NIPÅs personal hör förutom direktör Åsa Juslin,
sekreterare Harriet Lundell, projektkoordinator Lykke
Pörtfors och som informatör fungerade Maria Jonsson
(fram till och med 13.9.2012) och som fondrådgivare
Anna Sundblom fram till och med sista maj). Den 15
oktober anställdes Daniel Johansson som ny informatör
och rådgivare först på deltid och fr.o.m. 1.1.2013 på
80% tjänst.

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 det arbete som institutet gör.
Under hösten gick vår informatör som arbetat sedan
2007 över till annan tjänst varefter informatörsjobbet
lediganslogs. Tjänsten utannonserades på arbetsförmedlingens hemsida både på Åland, i Finland och på
EUs gemensamma platsregister (EURES) och dessutom
på www.norden.org. Informatörstjänsten söktes av 56
sökanden och av dessa var 16 män och 40 kvinnor.
Nationalitetsfördelning 40 Åland, 9 Sverige, 6 Finland,

Inom projektet Yo!BaNa har tre varit projektanställda,
Arn-Henrik Blomqvist som projektledare och Annukka
Turakka och Stefan Gustafsson som tutorer och filmpedagoger.
NIPÅ har sammanlagt haft fem personer projektanställda
under året, tre kvinnor och två män. De projektanställda
har jobbat med följande projekt, Horisont - skrivtävling
för Åk 9 på Åland och Yo!BaNa (Young Baltic Narratives).
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2.2 Organisationsutveckling

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. Dessutom har vi under året haft verksamhet även
på andra orter än i Mariehamn. Bl.a. genom olika workshops som hållits för barn och unga i skolorna, skrivtävlingen för niondeklassisterna och höstens satsning på
berättarkvällar så har NIPÅs verksamhet arrangerats från
Eckerö i väst till Brändö i öst och Geta i norr
till Kökar i söder.
Genom våra centralt lokaliserade utrymmen har ålänningar
möjlighet att besöka våra utrymmen och vi har möjlighet
att arrangera verksamhet av mindre slag i dem. Under
åren 2010 -2012 har institutet dock haft en paus i utställningsverksamheten eftersom projektet Yo!BaNa haft
tillfälliga kontorsutrymmen i vårt utställnings/mötesrum.
Under 2013 har vi dock i planerna att öppna utrymmet
för utställningar igen.

Vernissage Färöisk stickning, Alandica 14/2

Förövrigt har vi ett välutvecklat samarbete med andra
kulturaktörer i Mariehamn och i landskapet i övrigt.
Samarbetet är mycket viktigt och det utvecklas hela tiden
genom att hitta nya samarbetspartners. Under 2012 har
direktören suttit i referensgruppen för Ny Nordisk mat
på Åland samt i arbetsgruppen som tagit fram Eckerö
Post- och Tullhus framtid. Under året har referensgruppen
för Ny Nordisk Mat på Åland bl.a. arrangerat evenemanget
Närproducerat Åland där syftet var att skapa ett nätverk mellan matlagare och livsmedelsproducenter och
dessutom sprida information om Ny Nordisk mat och det
nordiska köksmanifestet. Under hösten inleddes dessutom
ett möteskoncept där referensgruppens möten hålls hos
olika matkreatörer på Åland och folk inom turismnäringen
som får presentera sig och där då Ny Nordisk mat även
presenteras. Konceptet har visat sig mycket lyckat.
NIPÅs projektkoordinator representerar Åland i Nordisk
nettverk for kunst og kultur i skolen vilket också varit
värdefullt i det arbete som NIPÅ arbetar med både
gällande barn och unga men även inom verksamhetsområde Mångfald och kulturell dialog.

Vandringsutställningen ”Norden Runt – konst från iskantens
rand” anländer till Miramarparken, november 2012

Fokus i NIPÅs verksamhet är att utveckla proffskultur
genom samarbetsprojekt samt utväxling och det kommer
vi att fortsätta med.
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iil
3.1 översikt över intäkter och
utgifter fördelade på verksamhetsområde. (se bitaga)

3.2 Resum6
Är 2A72 är första året inom måt- och resultatkontraktsperioden. ttttpÅ har uppfyttt kraven i förhåttande tillde

Under 2012 har NIPÅs bokslut visat på inkomster på
575.697,39 euro och under året har 76.323 personer

uppstä[[da kraven.

tagit detav NIPÅs egna aktiviteter e[[er evenemang där

Genom må[- och resuttatkontraktet för 7.7.2072 -

varit med och understött. Det största besöksantalet
harvarit på våra utstälningar som i år ordnats i Mariehamn
NIPÅ

37.72.2074 har NIPÄ arbetat med fötjande fyra områden:
1. Förmedling av nordisk konst och kuttur tilt Åland samt

Under året har NIPÅ fått ekonomiskt understöd för projekt
ku [tu rfonden, Letterstedtska fören in gen,

kulturutväxling

från Svenska

2. Kulturel[ mångfald och interkulturell diatog
3. Barn och unga
4. LokaI kulturkontaktpunkt- information och
nätverksbygge

NIPÅ strävar

till

Kulturfonden Finland - Norge och CentraI Baltic lnterreg
lV A där den nationella finansieringen kommer från
Ätands [andskapsregering.

en fortsatt hög professionell och nordisk

profil. Vi arbetar med att utveckla och främia kulturarbetet
på Åtand. Vår verksamhet sker i huvudsak inom kulturområdet men vi arbetar även inom undervisning och
forskning och vi[[ på detta sätt även sprida samhättsnyttig
information. I vår verksamhet strävar vi till en naturlig
nordisk språkförståelse helt enkelt genom att ha utövare
att tala sitt modersmåt i våra arrangemang.
På grund av EU

och Eckerö.

3.3 Ekonomiska nyckettaI
(se bitaga)

3.4 Statistil< (se bitaga)

4.

rsräkenskapen

projektetYolBaNa har NIPÅ ett stort över-

skott i resultaträkningen eftersom projektet finns i
balansräkningen. Kostnaderna för proiektet har under

, den 14 februari 2013

åretvarit 707.427,23 Euro och dessa pengarväntas
komma in under 2013 senast början av 2014.

NIPÄs besöksstatistik
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2

3

4

2072

2077

Män

4972

45

79

7369

5823

Kvinnor

6422

702

2398
2337

32

89s4

6542

Totalt

77396

747

4729

5t

7632J

72575
10

Tabell 1: Rapportering – Personal og organisasjonsutvikling, 2012
Forklaring til de enkelte felter i tabellen følger under.
NB: Blå felter udfyldes automatisk og må ikke ændres!
TOTAL ANTAL ÅRSVÆRK PER 31.12. 2012
NORDISKE VILKÅR, PROJEKTANSATTE (inkl. vikarer) OG FASTANSATTE (1)
TOTAL FOR INSTITUTIONEN
Antal total
Kvinder (K)
Mænd (M)
3
2
5

DK
K

FIN
M

K
1

M

K

NORDISKE VILKÅR (8-års reglen)
NATIONALITET OG KØNSFORDELING (2*)
IS
NO
SVE
AX, FO, GL
M
K
M
K
M
K
M
1
1
PROCENTFORDELING (pr. nation):
NO
SV
0%
33 %

DK
0%

FI
33 %

IS
0%

20–30 år
K
M

31-40 år
K
M
1

41-50 år
K
M
2

ALDERSFORDELING
51-60 år
61+ år
K
M
K
M

Andet
K

AX, FO, GL
33 %

TOTAL
3
TOTAL
100 %

Andet
0%

TOTAL
NORDISKE VILKÅR
3

Total
K
2

M

M
1

PROJEKTANSATTE OG VIKARER
DK
K

FIN
M

K

M

NATIONALITET OG KØNSFORDELING (2**)
IS
NO
SVE
AX, FO, GL
K
M
K
M
K
M
K
M

Andet
K

M

TOTAL
1

1
PROCENTFORDELING (pr. nation):
NO
SV
0%
0%

DK
0%

FI
0%

IS
0%

20–30 år
K
M

31-40 år
K
M

41-50 år
K
M
1

ALDERSFORDELING
51-60 år
61+ år
K
M
K
M

AX, FO, GL
100 %
Total
K
0

M
1

TOTAL
100 %

Andet
0%

TOTAL PROJEKTANSATTE OG VIKARER
1

FASTANSATTE
DK
K

FIN
M

K

M

DK
0%

FI
0%

20–30 år
K
M

31-40 år
K
M

NATIONALITET OG KØNSFORDELING (2***)
IS
NO
SVE
AX, FO, GL
K
M
K
M
K
M
K
M
1
PROCENTFORDELING (pr. nation):
IS
NO
SV
0%
0%
0%
41-50 år
K
M

ALDERSFORDELING
51-60 år
61+ år
K
M
K
M
1

Andet
K

AX, FO, GL
100 %
Total
K
1

M
0

M

Andet
0%

1
TOTAL
100 %

TOTAL
FASTANSATTE
1

Forklaringer til Tabel 1:
1: Ansatte
Oplysningene skal baseres på institutionens ansatte (årsværk) pr. 31/12 i rapporteringsåret. Dette gælder
NATIONALITETSFORDELING, KØNSFORDELING OG ALDERSFORDELING.

2: Aldersfordelinger ansatte og ansettelsesvilkår
* Nordiske vilkår: Ansatte på nordiske kontrakter dvs. normalt 4 år + eventuelle forlængelse (inkl. Institutionsleder).
** Projektansatte: Ansatte på midlertidige, tidsbegrænsede kontrakter i henhold til domcillandets regler.
*** Fastansatte: Ansatte på ordinære ansættelsesvilkår i henhold til domicillandets regler (indtil videre ansatte).

3: Studenter og praktikanter skal IKKE indgå i denne oversigt

TOTAL

Spørgsmål i relation til personalefordeling og organisering, 2012

Rekruttering af nye medarbejdere
Beskriv venligst i detaljer de tiltag som institutionen tager i forbindelse med besættelse af ledige stillinger. Besvar venligst følgen

Hvordan sikrer institutionen så nordisk en personalesammensætning som muligt?
Hvad er de hyppigst årsager til at det ofte er svært at rekruttere uden for domicillandet?
Vi annonserar nordiskt våra arbetsplatser och under 2012 anställdes en ny informatör som bland 56 sökanden var den mest kvalificerade.
Han är ursprungligen svensk medborgare och har bott på Åland två år.
Bliver der annonceret over hele Norden og evt. fagspecifikt, hvis der er behov for det? Skriv venligst hvilke webmedier eller trykte medier
Vi har använt oss av norden.org samt arbetsförmedlingarnas hemsidor i Finland, Åland och Sverige och genom ams.ax har det även gått
till EURES, den gemensamma europeiska platsregistersidan.
Sørger institutionen for at bruge sit netværk samt annoncere på www.norden.org i forbindelse med at stillinger skal besættes?
Ja

Har institutionen konstant overblik over alle medarbejdere der ansættes på nordiske kontrakt, således at man i god tid inden de 8 år på
nordisk kontrakt udløber er påbegyndt den nødvendige rekrutteringsproces, hvis specifikke stillinger enten er svære at besætte eller hvis
et kort overlap er nødvendigt?
Ja och eftersom institutionen är så liten så har detta inte varit något problem.

Personalepolitik

Har institutionen en personalepolitik og en personalehåndbog som medarbejderne er bekendt med, og som sikrer retningslinjer indenfor
ligestilling, seksuel chikane, alkoholpolitik, etik mv.?
Vi följer den personalhandboken som landskapsregeringen följer och den finns på Ålands landskapsregering intranetsida vilken alla har
tillgång till.
Hvis nej: Hvornår forventer man at denne bliver gjort tilgængelig for medarbejderne?
Hvis ja: Er medarbejderne bekendt med den og hvor ofte opdateres denne? Sørg venligt for at vedhæfte den sammen med
årsrapporteringen.
Landskapsregeringens personalavdelning uppdaterar den och om det görs större förändringar i den så blir vi inbjudna till
informationstillfällen.

Kompetence/organisationsudvikling

Hvordan tænker institutionen kompetenceudvikling ind i hverdagen? Er det en del af den overordnede organistionsudvikling og noget der
sikres forankret i de øvrige faglige mål som institutionen arbejder med jf. resultatkontrakten med NMR? Eller er kompetenceudvikling
hovedsagelig personlig kompetenceudvikling man arbejder ud fra?
Varje år håller institutionschefen utvecklingssamtal med personalen där man går igenom vilka personliga kompetensutvecklingsbehov det
finns och när institutionen skrivit nya mål och resultatkontrakt har dessa även gått igenom med den övriga personalen. Ännu har vi inte
haft behov för kompetensutveckling inför nya målkontrakt.

1: Sykefravær

Sygefravær i % = Antal fraværsdage på grund af sygdom i forhold til det antal dage de ansatte normalt skulle have været
på arbejde.
Historisk udvikling. Sygefraværet de tre siste år.

Sygefravær (1)
Hvor højt sygefravær i % (ansattes fravær pga egen sygdom) har institutionen?
År
Kvinner
2012
4%
2011
4%
2010
2%
Alment sygefravær eller langtidssygdom--- > udfyld tekst her…
Ingen har varit långtidssjukskriven under året.
Noterer i sygefravær generelt for medarbejdere? Hvordan?
Jo sjukdagarna bokförs men inte mer än så.

Menn

Totalt
4%
4%
2%

Årsrapportering for institutionerne budgetåret 2012

3. ØKONOMI

3. Økonomiske nøgletal og statistik
Resumé, nøgletal og statistik udarbejdes til brug for Ministerrådets samlede rapportering. Dette erstatter ikke det formelle årsregnskab.
I det følgende er der brugt farvekoder. De gule felter er autosum og skal ikke udfyldes - de blå felter skal udfyldes manuelt.
3. 1 Oversigt over indtægter og udgifter fordelt på virksomhedsområderne samt ledelse/administration
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.
Valuta for institutionen - vælg fra

EUR

Tabel 2: Oversigt over indtægter og udgifter fordelt på virksomhedsområde samt ledelse/administration
Virksomhedsområder 2012
Driftsregnskab (i 1.000 EUR)
1
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

2

49 102

3

13 277

33 581

1
1
15
14
1

7 200
969
41 750
38 108
3 642

4
15 000

Total
Ledelse og
adm.
283 840
94 923

13
62
65
-3

430
068
600
603
002

109
364
750
400
350

15 000
6 874
8 126

1
380
292
88

829
592
067
526

2012
394 800
0
94 923
8 739
17 230
515 692
417 052
98 640

2011
382 100
95
18
16
512
480
31

830
111
056
097
173
924

3.2 Resumé
Det skal udarbejdes et kortfattet resumé (ca. en kvart A-4 side) om de vigtigste resultater i rapporteringsåret. Resuméet udarbejdes med udgangspunkt i
resultatrapporten. Dette skal bruges og indgå i ministerrådets budgetdokument for kommende år.
Enligt styrelsebeslut skall NIPÅ ha en buffert på 40.000 Euro. NIPÅ är sedan sommaren 2010 med i projektet Yo! BaNa som får EU finansiering genom Östersjösatsningen Central
Baltic INTERREG IV A Program 2007-2013, Archipelago and Islands. Som huvudman för projektet fungerar Film Stockholm vid Stockholms läns landsting och de övriga parterna i
projektet är NIPÅ, Pargas stad, Kino Buss från Tallinn och Gotland. Projektet är finansierat så att Ålands landskapsregeringen står för 24, 35% och Central Baltic står för 75% och
NIPÅ står för den resterande delen. Rapportering sker var fjärde månad och utbetalning sker ca 9-12 månader efter rapporteringen. I bokslutet ligger projektet på balansräkningen.
Projektet som finns under verksamhetsområde 3 har haft en kostnad på 101427,23 € under år 2012.
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3.3 Økonomiske nøgletal
Denne information skal bruges i Nordisk Ministerråds Årsberetning for rapporteringsåret. Alle informationerne forventes at være overført fra institutionens
resultat- og balanceregnskab, der skal, jf. økonomireglementet, være udarbejdet efter det modificerede bogføringsprincip.
Tabel 3: Økonomisk stilling pr. 31.12.2012
Balance pr. 31.12.2012 (i 1.000
Aktiver
Salgslager
Debitorfordringer m.m.
Projektfordringer (a)
Forudbetalte omkostninger
(periodeafgrænsningsposter)
Bank og kasse
I alt

Passiver
Kreditorgæld m.m.
1 781 Projektforskud (b)
Skyldige omkostninger
133 957
(periodeafgrænsningsposter)

9 625
28 087

1 592 Overførte midler
Egen kapital 01.01.2012
82 025 Årets resultat 31.12.2012
219 355 I alt

181 642
83 003
98 640
219 355

a) Under posten ”projektfordringer” opføres forudbetalte udgifter for eksterne projekter.
b) Under posten ”projektforskud” opføres ikke-forbrugte eksterne projektmidler
Konsekvensen af de to ovennævnte poster er at årets resultat ikke påvirkes af eksterne projektaktiviteter. Eksterne projekter er projekter, der ikke er
finansieret med institutionens ordinære budget.
Tabel 4: Økonomiske nøgletal – hele virksomheden
Nøgletal (i 1.000 EUR)

Totalt
2012

2011

INDTÆGTER
1. Ordinære budgetmidler fra NMR
2. Projektbevillinger fra NMR
3. Nationale bevillinger, internationale org. mv.
4. Andre indtægter (afgifter/sponsorer)
TOTALE INDTÆGTER

394 800
0
94 923
25 969
515 691

382 100
0
95 830
34 167
512 097

UDGIFTER
5. Administrative omkostninger
6. Virksomhedsområde udgifter
7. Projektomkostninger
TOTALE UDGIFTER
ÅRETS NETTORESULTAT

94
291
31
417
98

158
281
39
480
31

Fra tabel 2 er oplyst følgende årets netto res.

200
112
739
051
640

98 640

763
765
645
173
924

31 924

EGENKAPITAL PR. 31.12
Oplysningerne i tabel 4 sammenstilles med alle institutioner i NMR’s virksomhedsberetning. Der SKAL oplyses resultater for både 2012 og 2011.
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Driftsräkenskap
Budget 2012
Inkomster
NMRs ordinariebudget
Nationella bidrag, LR
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Projektmedel NMR
Andra externa projektmedel
Inkomster totalt

Utgifter
Personalkostnader
Varor och tjänster
Bidrag till externa projekt
20 Övriga kostnader
10 Kostnader i allt
Resultat

Funktionsuppdelade kostnader

55 Kostnader i allt

Räkenskap 2011

394 800,00
105 000,00
8 500,00
250,00

394 800,00
94 922,68
17 090,79
138,99

382 100,00
95 829,61
15 961,37
95,69

9 000,00
517 550,00

8 738,93
515 691,39

18 110,30
512 096,97

190 000,00
264 000,00
25 100,00
479 100,00

188 939,49
205 075,75
23 000,00
36,26
417 051,50

217 317,13
239 161,44
23 600,00
94,01
480 172,58

38 450,00

98 639,89

31 924,39

Budget 2012

Basaktiviteter i allt
Egna bidrag till externa projekt, summa
Externt finansierade projektkostnader
Gemensamma kostnader
Administrationskostnader

Räkenskap 2012

261 900,00
25 100,00
8 100,00
80 000,00
104 000,00
479 100,00

Räkenskap 2012
226 568,46
23 000,00
8 738,93
64 543,91
94 200,20
417 051,50

Räkenskap 2011
281 764,55
23 600,00
16 045,25
12 203,69
146 559,09
480 172,58

Verksamhetsområde 1
Förmedling av åländsk konst och kultur till Norden samt kulturutväxling

Basaktiviteter
Egna bidrag till externa projekt
Externt finansierade projektutgifter
61 Kostnader i allt

45 500,00
17 100,00
62 600,00

47 611,80
17 560,60
430,20
65 602,60

72 122,73
6 000,00
8 935,54
87 058,27

Verksamhetsområde 2
Kulturell mångfald och interkulturell dialog

Basaktiviteter
Egna bidrag till externa projekt
Externt finansierade projektutgifter
62 Kostnader i allt

12 650,00
2 000,00
1 100,00
15 750,00

13 291,78

17 109,91

1 108,73
14 400,51

3 109,71
20 219,62

Verksamhetsområde 3 *
Barn och unga
Basaktiviteter
Egna bidrag till externa projekt
Externt finansierade projektutgifter
63 Kostnader i allt

28 750,00
6 000,00
7 000,00
41 750,00

26 808,21
4 100,00
7 200,00
38 108,21

22 019,26
17 600,00
4 000,00
43 619,26

15 000,00

6 874,37

13 240,24

15 000,00

6 874,37

13 240,24

Verksamhetsområde 4
Lokal kultur- och informationspunkt
Basaktiviteter
Egna bidrag till externa projekt
Externt finansierade projektutgifter
64 Kostnader i allt

*NOT. Kostnader för projektet Yo! BaNa (Barn och unga) 101.427,23 € ligger på NIPÅs balanskonto eftersom projektet är EU finansierat och
EU-bidraget betalas ut under 2013.
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BOKSLUT FÖR NORDENS INSTITUT 2012
Valuta:EUR

BALANSRÄKNING

2012-12-31

2011-12-31

AKTIVA
RÖRLIGA AKTIVA
Kortfristiga fordringar
Kontofordringar m m
Projektfordringar
Resultatregleringar
Kortfristiga fordringar

1 781,16
133 956,70
1 592,20

1 771,07
88 847,48
4 385,84
137 330,06

95 004,39

Bank
Ålandsbanken Abp
Danske bank Abp
Bank

81 772,65
251,98

30 784,05
258,78
82 024,63

31 042,83

RÖRLIGA AKTIVA

219 354,69

126 047,22

AKTIVA TOTALT

219 354,69

126 047,22

13.2.2013 15:00
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BOKSLUT FÖR NORDENS INSTITUT 2012
Valuta:EUR

BALANSRÄKNING

2012-12-31

2011-12-31

PASSIVA
FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt främmande kapital
Kontoskulder m m
Projektförskott
Projektförbindelser
Resultatregleringar

9 624,79
28 087,44

Kortfristigt främmande kapital

6 448,05
36 596,60
37 712,23

43 044,65

EGET KAPITAL
Överskott/underskott fr tidigare räkenskapsperiod
Räkenskapsperiodens över/underskott
EGET KAPITAL

PASSIVA TOTALT

13.2.2013 15:00

83 002,57
98 639,89

51 078,18
31 924,39
181 642,46

83 002,57

219 354,69

126 047,22

2
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BOKSLUT FÖR NORDENS INSTITUT 2012
Valuta:EUR

RESULTATRÄKNING

Reviderad budget

Resultaträkning/
budgetförverkligande

Resultaträkning/
budgetförverkligande

01.01-31.12.2012

01.01-31.12.2011

Intäkter
Nordiska Ministerrådets ordinarie budget
Nationella bidrag
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Projektmedel från Nordiska Ministerrådet
Andra externa projektmedel
Intäkter totalt

394 800,00
105 000,00
8 500,00
250,00

394 800,00
94 922,68
17 090,79
138,99
8 738,93
515 691,39

9 000,00
517 550,00

382 100,00
95 829,61
15 961,37
95,69
18 110,30
512 096,97

Kostnader
Personalkostnader
Varor och tjänster
Bidrag till externa projekt
Övriga kostnader
Kostnader totalt

Räkenskapsperiodens överskott/underskott

13.2.2013 15:13

190 000,00
264 000,00
25 100,00
479 100,00

-

188 939,49
205 075,75
23 000,00
36,26
417 051,50

38 450,00

98 639,89

1

-

217 317,13
239 161,44
23 600,00
94,01
480 172,58

31 924,39
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Kommentarer till Nordens Instituts bokslut 2012
Nordens Instituts bokslut för år 2012 är uppgjort enligt den modifierade bokföringsprincipen. Den modifierade räkenskapsprincipen antogs av Nordiska Ministerrådet
i oktober 2001 och började gälla från och med den 01.01.2002.

Resultaträkningen
I resultaträkningen ingår även de kostnader som Ålands landskapsregering ersätter.
På intäktssidan under nationella bidrag och på utgiftssidan under varor och tjänster.

Benämning enligt 2012-års resultaträkning:

Resultatkonton som ligger till grund:

Intäkter
NMR:s ordinarie budget

51000

NMR:s ordinarie budget

Nationella bidrag

52000

Nationella bidrag

Övriga intäkter

53100
53500
53900

Biljettinkomster
Försäljningsinkomster
Övriga intäkter

Finansiella intäkter

55100

Finansiella intäkter
(ränteintäkter på betalningsrörelsens konton m m)

Andra externa projektmedel

57100

Andra externa projektmedel

61000
61200
61500
61610
61620
61630
61700
61800

Löner
Återbäring av löner enl lag
Arvoden
Pensionsavgifter
Olycksfallsförs premier
Socialskyddsavgifter
Återbäring av ssa enl lag
Försäkringstjänster
(grupplivsförs m m)
Periodisering av semesterlöner
Övriga personalkostnader

Kostnader
Personalkostnader

61900
61999
13.2.2013 14:59
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Benämning enligt 2012-års resultaträkning:

Resultatkonton som ligger till grund:

Varor och tjänster

62200
62300
62900

Litteratur
Livsmedel
Övrigt material

63000
63110
63120
63150
63200
63300
63400
63410
63490
63510
63520
63530
63600

Hyror
Tryckningstjänster
Annonsering
Banktjänster
Försäkringstjänster
(reseförs m m)
Transporttjänster
Kursavgifter
Logi
Övriga tjänster
Dagtraktamenten
Kilometerersättning
Resetjänster- och kostnader
Representation

Bidrag till externa projekt

65100

Bidrag

Övriga kostnader

69100

Finansiella kostnader

13.2.2013 14:59
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BALANSRÄKNING
Kontofordringar m m
2012-12-31

Konto 11109, 11113, 11123, 11209, 11213, 11223, samt 15000

Fordran på

Förklaring

Belopp

Ålands landskapsregering
Moms december 2012
Johansson Daniel
Reseförskott
Sammanlagt kontofordringar m m

13.2.2013 14:59

1

1 631,16
150,00
1 781,16
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BALANSRÄKNING
Projektfordringar
2012-12-31

Konto 17103

Fordran på

Förklaring

Belopp

EU/Ålands landskapsregering*

Central Baltic Interreg IV
programmet, projekt "Yobana"

Sammanlagt projektfordringar
*EU-andelen i projekt "Yobana" är 75 % och Ålands landskapsregering är 24,35 %

13.2.2013 14:58

1

133 956,70
133 956,70
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BALANSRÄKNING
Aktiva resultatregleringar
2012-12-31

Konto 17150 och 29800

Fordran på

Förklaring

Belopp

Karlsson Linda
Helsinki/Talpa
Ålands landskapsregering

Återbetalning
Bokförsäljning
Nordisk kulturfestival, resekostnader för What Club
Ålands landskapsregering
Moms november 2012
Sammanlagt aktiva resultatregleringar

13.2.2013 14:58

1

553,00
75,00
430,20
534,00
1 592,20
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BALANSRÄKNING
Banktillgodohavanden
2012-12-31

Konto 16126 och 16128

Bank

Belopp

Ålandsbanken Abp
Danske Bank Abp
Sammanlagt bank

13.2.2013 14:58

81 772,65
251,98
82 024,63

1
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BALANSRÄKNING
Kontoskulder m m
2012-12-31

Konto 25000, 26509 och 27100

Skuld till

Förklaring

Belopp

Ålands landskapsregering
Moms december 2012
Leverantörsskulder enl separat bilaga
Sammanlagt kontoskulder m m

13.2.2013 14:57

1

30,57
9 594,22
9 624,79

Bokslut 2012 Nordens Institut

Leverantörsskulder
2012-12-31

Leverantör

Lev nr

Belopp

AKAVA HTL
ALANDIA BOLAGEN
ALANDIA OFFICE AB/LISCO BOK&PA
CITYLIVS
DAHLBLOM HELENA
FIRMA EHNS EFTR.
FYNDET-OLIVIA AB
HAMNKROGEN AB/1103183
KÖREN KÖRGLÄDJE
LUNMATIC AB
LUOTTOKUNTA
MARIEHAMNS BOKHANDEL
MARIEHAMNS PERSONDATORER AB
NYA ÅLAND
RIKSTEATERN
SKEPPARGÅRDEN PELLAS
STIFT ÅL JAKT- O FISKEMUSEUM
STRAX ONLINE ÅLAND AB
TAHVANAINEN TIINA
ÅLANDS LANDSKAPSREGERING
ÅLANDS TELEKOMMUNIKATION AB
ÅLANDS TIDNINGS TRYCKERI AB

8210
14182
20470
9565
13440
1450
1486
1252
20716
2910
21819
8608
1211
1257
50919
8400
5674
18064
15465
6700
79227
1054

92,00 €
139,00 €
90,60 €
198,15 €
144,00 €
145,70 €
68,40 €
64,00 €
1 500,00 €
39,36 €
105,87 €
100,00 €
145,00 €
749,42 €
103,12 €
250,00 €
500,00 €
2 460,00 €
307,50 €
1 500,00 €
16,81 €
875,29 €

Oreglerade poster

13.2.2013 14:55

9 594,22 €

1

Bokslut 2012 Nordens Institut

BALANSRÄKNING
Passiva resultatregleringar
2012-12-31

Konto 26710, 26711, 26790 samt 27150

Skuld till

Förklaring

Belopp

Statens pensionsfond

Pensionspremier december 2012
utbetalda i januari 2013
Statens pensionsfond
Pensionspremier december 2012
utbetalda i januari 2013
Skatteförvaltningen
Skatter och SSA december 2012
utbetalda i januari 2013
Semesterlöneskuld
Sammanlagt passiva resultatregleringar

13.2.2013 14:55

1

3 334,61
982,43
5 334,93
18 435,47
28 087,44
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BALANSRÄKNING
Eget kapital
2012-12-31

Konto 20500
Eget kapital består av ett ackumulerat överskott för verksamheten.

13.2.2013 14:51

1
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Kostnader som Ålands landskapsregering betalat under 2012
Kontodel 1

Konto

Kontodel 2 Budgetmoment

Bokf period

Saldo (exkl moms)

3300 HYRESINTÄKTER O ERSÄTTNING
3300110

Hyror för öv riga byggnader

46090500

Nordiskt kulturutbyte

201203

900,00 €

201212

900,00 €

Totalt 3300110 Hyror för öv riga byggnader:
3300290

Öv riga ersättningar

46090500

Nordiskt kulturutbyte

1 800,00 €

201203

600,00 €

201212

600,00 €

Totalt 3300290 Öv riga ersättningar:

Totalt 3300 HYRESINTÄKTER O ERSÄTTNING:

1 200,00 €

3 000,00 €

4000 PERSONALKOSTNADER
4000120

13.2.2013 14:54

Socialskyddsav gifter

46090500

Nordiskt kulturutbyte

1

201201

0,00 €

201202

0,00 €

201203

0,00 €

201204

0,00 €

201205

0,00 €

201206

0,00 €

201207

0,00 €

201208

0,00 €

201209

-0,01 €
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4000140

4000160

4000300

13.2.2013 14:54

Olycksfallsförsäkringar

Pensionsav gifter

Löner

46090500

46090500

46090500

Nordiskt kulturutbyte

Nordiskt kulturutbyte

Nordiskt kulturutbyte

2

201210

0,00 €

201211

0,00 €

201212

0,00 €

201201

0,00 €

201202

0,00 €

201203

0,00 €

201204

0,00 €

201205

0,00 €

201206

0,00 €

201207

0,00 €

201208

0,00 €

201209

-0,03 €

201210

0,00 €

201211

0,00 €

201212

0,00 €

201201

0,00 €

201202

0,00 €

201203

0,00 €

201204

0,00 €

201205

0,00 €

201206

0,00 €

201207

0,00 €

201208

0,00 €

201209

0,00 €

201210

0,00 €

201211

0,00 €

201212

0,00 €

201201

-2 533,57 €

201202

-2 533,57 €

201203

-2 533,57 €
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4000320

4000340

13.2.2013 14:54

Socialskyddsav gifter

Olycksfallsförsäkringsprem

46090500

46090500

Nordiskt kulturutbyte

Nordiskt kulturutbyte

3

201204

-2 533,57 €

201205

-2 533,57 €

201206

-4 288,06 €

201207

-2 588,55 €

201208

-2 738,55 €

201209

-2 848,07 €

201210

-2 588,55 €

201211

-2 588,55 €

201212

-2 653,07 €

201201

-53,71 €

201202

-53,71 €

201203

-53,71 €

201204

-53,71 €

201205

-53,71 €

201206

-90,90 €

201207

-54,86 €

201208

-58,04 €

201209

-60,37 €

201210

-54,86 €

201211

-54,86 €

201212

-56,22 €

201201

-14,43 €

201202

-14,43 €

201203

-14,43 €

201204

-14,43 €

201205

-14,43 €

201206

-24,44 €

201207

-14,75 €

201208

-15,61 €

201209

-16,23 €
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4000360

Pensionsav gifter

46090500

Nordiskt kulturutbyte

201210

-14,75 €

201211

-14,75 €

201212

-15,11 €

201201

-430,71 €

201202

-430,71 €

201203

-430,71 €

201204

-430,71 €

201205

-430,71 €

201206

-728,97 €

201207

-440,05 €

201208

-465,55 €

201209

-484,18 €

201210

-440,05 €

201211

-440,05 €

201212

-451,01 €

Totalt 4000 PERSONALKOSTNADER:

-39 451,15 €

4100 MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER
4100110

4100160

13.2.2013 14:54

Kontors- o skolmaterial

Vårdförnödenheter

46090500

46090500

Nordiskt kulturutbyte

Nordiskt kulturutbyte

4

201201

-104,48 €

201203

-631,61 €

201204

-460,16 €

201205

-381,95 €

201206

-41,35 €

201207

-48,83 €

201210

-95,52 €

201211

-260,16 €

201212

-83,29 €

201209

-32,43 €
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4100170

Rengöringsmedel o -förnöden 46090500

Nordiskt kulturutbyte

201212

-30,63 €

4100210

Värme, el och v atten

46090500

Nordiskt kulturutbyte

201204

-198,31 €

201207

-168,21 €

201210

-166,45 €

201205

-20,75 €

201212

-1 260,16 €

4100990

Öv r material o förnödenhet

46090500

Nordiskt kulturutbyte

Totalt 4100 MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER:

-3 984,29 €

4200 HYROR
4200300

4200900

13.2.2013 14:54

Kontorshyror

Öv riga hyror

46090500

46090500

Nordiskt kulturutbyte

Nordiskt kulturutbyte

5

201201

-3 602,52 €

201202

-3 602,52 €

201203

-3 602,52 €

201204

-3 602,52 €

201205

-3 602,52 €

201206

-3 602,52 €

201207

-3 602,52 €

201208

-3 602,52 €

201209

-3 602,52 €

201210

-3 602,52 €

201211

-3 602,52 €

201212

-3 602,52 €

201201

-64,73 €

201202

-36,83 €

201203

-85,92 €

201204

-42,96 €

201205

-107,84 €

201206

-153,72 €
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201207

-85,92 €

201208

-42,96 €

201209

-158,55 €

201210

-98,89 €

201211

-100,76 €

201212

-98,89 €

Totalt 4200 HYROR:

-44 308,21 €

4300 INKÖP AV TJÄNSTER
4300200

Tryckningstj änster

46090500

Nordiskt kulturutbyte

201212

-625,25 €

4300210

Annons-,reklam o marknförtj

46090500

Nordiskt kulturutbyte

201210

-114,00 €

4300250

Teletj änster

46090500

Nordiskt kulturutbyte

201201

-200,00 €

201202

-275,39 €

201203

-200,00 €

201204

-288,67 €

201205

-200,00 €

201206

-117,41 €

201207

-200,00 €

201208

-263,16 €

201209

-378,13 €

201210

-400,00 €

201211

-200,00 €

201212

-1 248,24 €

201201

-435,00 €

201202

-435,00 €

201203

-435,00 €

201204

-435,00 €

4300400

13.2.2013 14:54

Städningstj änster

46090500

Nordiskt kulturutbyte

6
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201205

-435,00 €

201206

-435,00 €

201207

-435,00 €

201208

-435,00 €

201210

-435,00 €

201211

-435,00 €

201212

-870,00 €

Totalt 4300 INKÖP AV TJÄNSTER:

-9 930,25 €

4800 ÖVRIGA KOSTNADER
4800400

Patent-, licensav gifter

46090500

Nordiskt kulturutbyte

Totalt 4800 ÖVRIGA KOSTNADER:

Totalt konto 1000000-9999999, budgetmoment 460905, bokföringsperiod 201201-201212

13.2.2013 14:54

7

201202

-41,32 €

201204

-41,32 €

201206

-41,32 €

201208

-83,50 €

201210

-41,32 €

-248,78 €

-94 922,68 €

Noter
Note 1. Frie tjenester/leje m.m.
2012

2011

Fri leje
Frie personalresurser
Andre frie driftsaktiviteter

44.308,21
39.451,15
9.163,32

43.008,05
39.192,47
13.629,09

I alt

94.922,68

95.829,61

Note 2. Lejemål och leasing
Lokale leje
Andre lejemål
Leasing avtale
I alt

Ålands landskapsregering står för våra hyreskostnader, kontorsmaterial samt en
sekreterarlön för institutet enligt beslut då institutet grundades. Landskapet sköter även
bokföringen. Alla kostnader som landskapet står för finns samlade som bilaga i
rapporten.
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