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1. Resumé
2015 var et skelsættende år for NIPÅ hvor institutionen
kunne fejre sit 30 års jubilæum. På mange måder markerede
begivenheden ligeledes påbegyndelse af moderniseringsprocesser i kølvandet på Nordiska minsterrådets modernisering af hele organisationen.
Den strategiske tilgang til vores aktiviteter har skabt en
større sammenhæng i den samlede projektportefølje og
med et nyt styringsredskab, bevillingsbrevet, der introduceredes i 2015, er der nu også en større synlig sammenhæng mellem NIPÅ’s aktiviteter og de mål og visioner vi
er underlagt.
NIPÅ har sideløbende med vores projekter og andre aktiviteter også gennemgået en organisationsudviklingsproces
i samarbejde med Lederskapshuset, et svensk konsulentfirma, der kender til lokale Ålandske forhold. Processen
har haft til formål at skabe større tryghed og transparens
i den daglige drift. Denne transparens giver os på NIPÅ
mulighed for at arbejde bedre og mere effektivt sammen,
samt at skabe større forståelse for hinandens fag og kompetenceområder. Vi har fået beskrevet ansvarsområder,
beslutningsgange, mødestrukturer, formelle og uformelle
rum samt arbejdsbeskrivelser, arbejdstids forvaltning og
dokumentation, daglige rutiner og ”bløde behov”.
Vores aktiviteter har båret præg af vores 30 års jubilæum.
Den begivenhed var i sig selv enestående og nok noget af
det største NIPÅ til dato har arrangeret. 2 dage med fuldt
kulturprogram, fredag for det ålandske publikum og lørdag
for nordiske gæster, gav NIPÅ mulighed for virkelig at vise
det nordiske flag. Flere af programpunkterne har haft
inflydense på NIPÅ’s fremtidsperspektiver, især kan nævnes
udmøntningen af NIPÅ’s børne og ungdoms strategi samt
udviklingen af nye digitale muligheder.

Alla direktörer samlades på 30 års jubileet 24-25 april

NIPÅ överraskades med födelsedagssång och gratulationer
på flera språk under 30 års jubileet i Alandica 24 april

Disse digitale muligheder blev i 2015 specielt synlige i
vores streams af koncerter. NIPÅ har lavet to beta tests
hvor inviterede fik mulighed for at opleve og kommentere,
både på indhold og teknisk kvalitet. Derfor kunne vi lancere
NIPÅ LIVE, vores streamings platform, i forbindelse med
Alandia Autumn Session 2015
Alandia Autumn Session, NIPÅ’s rytmiske camp for unge,
fik et ekstra løft med midler fra Nordisk Kulturfond. Det
resulterede i en bredere formidling og et kvalitativt løft af
afslutningskoncerten der nu er transformeret fra en afslutningskoncert til en mini festival.
Det faktum, at Ålands landskapsregering indførte et nyt
økonomisystem gav, en ekstra udfordring der specielt fik
indvirkning på efterårets programlægning. Ålands landskapsregering har ansvaret for kontering og regnskaber.
Det nye økonomisystems implementering resulterede i, at
NIPÅ ikke havde tilgang til reelle budgetopfølgningstal
før 16 december 2015. Derfor var vi lidt forsigtige i vores
planlægning af efterårets aktiviteter og valgte blandt andet
ikke at præsentere “Årets Julklapp”.
NIPÅ har i slutningen af 2015 sagt farvel til vores projektleder gennem 8 år og ansat en efterfølger, der påbegynder
arbejdet 1. februar 2016. I en lille organisation som NIPÅ
er det selvsagt af stor betydning at skifte sådan en nøgleperson ud. Vi har haft en meget frugtbar processen med
det fælles rekrutteringssystem Emply og modtog i alt 85
ansøgninger fra Finland, Sverige, Danmark, Norge og Åland.
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2. Resultatrapport
I 2015 fik NIPÅ en ny mål - og resultatkontrakt samt et
nyt styreredskab, bevillingsbrevet. Nye visioner og mål
samt nyt styringsredskab. Vi har over året gentagne gange
skelet til bevillingsbrevet og brugt dette som et kompas i
vores vej gennem årets begivenheder. Jeg har derfor valgt
en rapporteringsform, der som ønsket lægger sig direkte
op ad bevillingsbrevet. Derfor har rapporten en lidt anden
dramaturgi end tidligere og har sikkert endnu ikke fundet
sit endelige nye format endnu.

2. Overordnede mål
Fra bevillingsbrevet 2015
NIPÅ skal fremhæve ålandsk kultur i Norden og give
kulturlivet på Åland nye dimensioner og næring gennem
mødet med nordisk kultur.
NIPÅ skal arbejde for at fremme ligestilling og mangfoldighed, styrke netværk og skabe sammenhæng i Norden.
NIPÅ skal fungere som nordisk kulturcentrum på Åland
og ambassadør for ålandsk kultur i Norden.
NIPÅ skal gennemføre aktiviteter indenfor sine virksomhedsområder, der er nærmere beskrevet i Mål- og Resultatkontrakten 2015 - 2017 og specificeret for året 2015 i
NIPÅ’s virksomhedsplan 2015.

2.1.1. Delmål 1
Alandia Autumn Session
I år fik Alandia Autumn Session et kærkomment løft med
et støttetilsagn fra Nordisk kulturfond på 75.000 DKK.
Alandia Autumn Session forløb som planlagt. Vi har haft
et meget frugtbart samarbejde med ÅMI. De har stillet
undervisningslokaler, teknik og instrumenter gratis til
rådighed mod at få fordele for deres egne elever. Alt i alt
et rigtigt konstruktivt samarbejde. Vores nye strategi med
headhunting af instruktører, en for en, gav os mulighed for
at skabe autentiske prøvesituationer hvor lærerne kunne
videregive deres håndtering af de kreative prøveprocesser til
eleverne. En helt speciel og unik situation hvor vi går direkte
i skabelsens maskinrum så at sige. Vi delte samtidig
begivenheden op og gav afsultnibngskoncerten et tiltrængt
løft i en ny ramme lanceret som en mini festival. Alandia
Autumn Session er kommet for at vokse sig større her på
Åland og i nordisk sammenhæng. Vi har fat i en meget
interessant målgruppe og kan gennem dette projekt nuancere
vores børn og unge strategi. Efter dansk model vil vi ligeledes forsøge at differentiere vores strategi i 3 målgrupper;
førskole (0-5 år), skole (6-14 år) og unge (15-25 år).
Masterclass på Alandia Autumn Sezzion 2015

NIPÅ udvikler samarbejde med andre relevante nordiske
huse og institutter gennem fælles projekter og arbejder på
at udbrede nordisk kultur og kreativitet.
NIPÅ skal samarbejde om gensidig information og
kommunikation om det nordiske kultursamarbejde særligt i forbindelse med Nordisk Ministerråds Kultur
og Kunstprogram, NORDBUK og det Nordisk-Baltiske
Mobilitetsprogram for Kultur.

2.1. Virksomhedsområde/indsatsområde 1
Børn og Unge
Med udgangspunkt i ambitionen om at NIPÅ skal være en
stærk platform for udvikling nordisk/ålandsk børne og
ungdomskultur, at vores aktiviteter skal bibringe målgruppen en større forståelse og et bredere kendskab til
nordisk kultur har vi gennemført de fleste af de aktiviteter
der er listet i bevillingsbrevet.
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Skrivekonkurrencen
For sidste gang realiserede NIPÅ årets skrivekonkurrence
for 9. klasser på Åland. Med temaet flugt blev det igen i år
et tilløbsstykke og set i perspektiv jo mere end højaktuelt
som emne. Skrivekonkurrencen har været en del af NIPÅ’s
aktiviteter i 8 år og vi har valgt at lade begivenheden flytte
fra NIPÅ til lokalt forankrede ansvarlige arrangører. 6 elever,
der gennem tiden har markeret sig i skrivekonkurrencen
fik samtidig en mulighed for deltagelse i Allatta som før
nævnt. Alt i alt en rigtig fin afslutning på NIPÅ’s engagement
i denne konkurrence.
Åländska ungdomar skrivworkshop på Island

Biophilia
NIPÅ har, ud over at fungere som en igangsættende samarbejdspartner i samarbejde med Ålands Landskapsregering
og de islandske projektledere, også fungeret som styregruppemedlem. Det har været utroligt spændende at opleve
hvor forskelligt man i Norden går til sådan et fællesnordiske
projekt. På Åland har det været en stor succes.

Outer Vision
Vi havde en ambition om at samarbejde med dansefestivalen
Outer Vision og som en del af dette samarbejde sende
ålandske deltagere til Grønland i sommeren 2015. Desværre
var der fra starten så meget uklarhed om økonomien at det
var en vanskelig opgave at få struktur på. Da det viste sig
at vi skulle dække alle rejseudgifter selv valgte vi i stedet at
satse på samarbejdet Allatta, der kunne fungere som en
naturlig forlængelse af vores lokale ålandske skrivekonkurrence der blev realiseret for sidste gang i 2015. Vi gav dette
års og tidligere års vindere muligheden for at deltage i en
ugelang skriveworkshop sammen med andre nordiske unge.
Allatta blev en stor oplevelse og et frugtbart møde med
nordiske forfatter talenter. Samtidig var sammenhængen
med NIPÅ’s tidligere aktiviteter jo helt oplagt hvilket gjorde
det endnu mere meningsfuldt at samarbejde.

Østnordisk/Baltisk cirkusfestival
Vi valgte at aflyse dette programpunkt da det viste sig at
vores lokale kulturhus Alandica allerede havde booket
flere dage med cirkus ind i nogenlunde samme periode og
vi ønsker ikke at sætte os i en konkurrencesituation.
Vi valgte istedet at præsentere Teaterfot trilogien Du skal
få høre fuglesang, med forestillinger i 3 aldersgrupper.
Vi havde børn fra 2 årsalderen til 8 års alderen fordelt på
3 aldersgrupper med 2 visninger i hver kategori. En helt
fantastisk oplevelse, vi havde fulde huse. Vi oplevede det
som utroligt meningsfuldt at henvende os til de helt små,
både fordi der er så få kvalitetstilbud til den helt unge
aldersgruppe og fordi de små ikke i samme grad er påvirkede
af sprogbarrierer.

2.1.2. Delmål 2
Alandia Autumn Session festivalkoncerter blev den første
begivenhed i NIPÅ’s historie, der blev streamet direkte til
hele verden. Vi havde omkring 120 gæster til koncerterne
og yderligere knap 100 der oplevede musikken gennem
internettet. Vores beta-tests over året har givet os en god
ballast og vi bliver mere og mere fortrolige med streaming
som formidlingsformat.
Ud over at streame nordisk musik til verden fik 6 ålændinge
chancen for at deltage i den nordiske skriveworkshop Allatta,
der fandt sted i Reykjavik. Ligeledes fik vi med Pernilla
Hurme en stærk ålandsk repræsentation og udstiller til
NUUK NORDISK kulturfestivalen.

2.1.3. Delmål 3
Vores jubilæum bød på en egenproduceret børneteaterforestilling, der blev vist for det ålandske publikum.
Forestillingen blev bygget på eventyret om pigen med
svovlstikkerne, i dette tilfælde en dreng. Pojken med
svavelstickorna blev til en sød og rummelig fortælling om
en rejse i Norden hvor vi med børneøjne fik set forskellige
landes særpræg, for til slut at vende hjem til Åland og
invitere alle med til fest. En stor oplevelse for både børn,
forældre og os andre i salen. Som en del af NIPÅ,s officielle
julilæum blev forestillingen dermed løftet lidt ud af en
normal børneteaterkontekst.

Pojken med svavelstickorna
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Musicerande ungdomar från Norden och Baltikum träffades på Alandia Autumn Sezzion i oktober

2.2 Virksomhedsområde/indsatsområde 2 Digital strategi og formidling
NIPÅ har med succes udviklet vores kompetencer og
tekniske platform for streaming af de begivenheder vi
gerne vil dele med resten af verden. Vi har beta-testet
flere koncerter og foredrag og samlet rigtigt godt op på
hvordan vi når ud til verden udenfor Åland. Vi streamede 4 begivenheder 2015 og det seneste stream, Alandia
Autumn Festival koncerten, blev set af mer end 100 udenfor
Åland. Vi har eksperimenteret med både format, lys, lyd
samt kunstform og fundet rigtigt interessante nye muligheder for at dele nordisk kultur digitalt. en af de vigtigste
erfaringer er, at debatter og foredrag bliver set af ganske
mange flere end forventet. Resultatet er, at vi, for relativt
få ressourcer, kan dele vores aktiviteter med både skærgård
og verden udenfor.
Ved NIPÅ’s 30 års jubilæum fik vi chancen for at vise nye
digitale formidlingsmuligheder. En koncert hvor kunstnere
spiller sammen live gennem fibernettet blev sat op som en
del af det samlede jubilæumsprogram. NIPÅ har efter
sigende været helt fremme i forreste række med denne
koncert hvor musikere på Åland og i Sverige sammen
spillede og sang live. Hele begivenheden blev ligeledes
streamet. Vi har efterfølgende deltaget i udviklingen af
indhold hvor denne teknik kan bruges og kommer til at
fortæstte med dette også i 2016. Specielt kan det nævnes
at Åland allerede har investeret i en permanent teknisk
løsning, der gør det muligt at afvikle musikundervisning
og spille sammen selvom man befinder sig endog meget
langt fra hinanden. De lokale gevinster kan specielt ses
på muligheden for at få kultur og undervisning af høj
kvalitet direkte ud til alle skærgårdskommuner uden
stort tidsforbrug eller uoverstigelige omkostninger.

2.2.2 Delmål 2
Streaming
NIPÅ har samarbejdet med NOREY og formidlet deres
stream af litteraturfestivalen og stream fra NOREY’s
Airwaves koncerter. Vi kommer helt klart til at udvikle
denne platform yderligere i 2016. Vi oplever den digitale
formidling som et spændende alternativt felt at bevæge sig
ind i. Det er samtidig helt sikkert at de digitale oplevelser
ikke vil erstatte det fysiske møde med kunsten. Vi har til
gengæld en forventning om, at det vil stimulere interessen
for nordisk kunst og kultur generelt.

Biophilia
NIPÅ, Landskapsregeringen og ÅMI har samarbejdet med
de islandske projektledere om Biophilia - arts & science
undervisning i skolerne. Et meget spændende projekt, der
blev rullet ud i 2 folkeskoler på Åland i efteråret 2015.
Begge skoler har valgt at strække undervisningen til en hel
sæson for derigennem at skabe bedre forankringsmuligheder
på sigt. Projektet er nu i evalueringsfasen.

2.2.3 Delmål 3
NIPÅ udstillede i 2015 Identitatem, en udstilling om
identitet i queer perspektiv, hvori en del af udstillingen
var digitalt baseret. 8 forskellige kunstnere fra Sverige,
Åland og Finland viser deres værker i NIPÅ’s lokaler.
Udstillingen åbnede i juni og vistes over sommeren 2015.
Vi håbede på et fornuftigt besøg af folk på ferie samt lokale,
men vi må erkende at vi ikke fik det forventede antal besøgende. Det skyldes efter vores vurdering primært ferieperioden.
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Kiriaka ledde Prideparaden genom Mariehamn

Graffitiworkshop för seniorer

2.3. Virksomhedsområde/Indsatsområde 3 Interkulturalitet
Velkommen hjem udstillingen blev over sommeren
oversat til engelsk og trykt som bog. Den er nu klar til at
rejse længere ud i verden og repræsentere en vinkel på
nordisk interkulturalitet.
Vi startede året med Arstidir, et islandsk indie-folk orkester
der udover de islandske musikere også har indeholder en
musiker fra USA. Det har været vigtigt for os at undersøge
interkulturalitetens indvirkning på kunsten, altså ikke
bare “enten dem eller os” men hvad der sker i et kunstnerisk samarbejde. Et andet eksempel vi præsenterede
var Himmerland, et dansk/interkulturelt folk orkester
med musikere fra DK/PL og Ghana. De blev præsenteret
folkemusikfestivalen i Mariehamn juni 2015 sammen med
et ålandsk/svensk orkester Skrömta. Nogle helt fantastiske
oplevelser, der åbner for nye musikalske farver i en ellers
godt kendt og forankret genre.
Ramy Essam, “revolutionens stemme på Tahrir pladsen”
blev vores digteriske og musikalske indslag på Mariehamns
Litteraturdagar - et spændende og meget velbesøgt indslag,
der også bidrog til at perspektivere skrivekonkurrencens
emne flugt.
Af andre interkulturelle indslag kan nævnes den russiske
danser Ksenya Parkhatskaya, der gav os en enestående
weekend med danseworkshops og Eivor/Ginman koncerten,
der dog til dels spoleredes af et ringe og meget kraftigt
lyddesign. Musikken var utrolig!

Helt uden for nummer fik vi arrangeret Graffitti for
seniorer og skabt blivende udendørs værk, der nu pryder
Mariehamn. Det var en af de helt fantastiske oplevelser
i 2015 at give plads og rum til seniorer og deres kreative
udfoldelser i en “moderne” form og kontekst.
Det samme kan vi sige om vores første deltagelse i Åland
Pride, hvor NIPÅ deltog med et musikalsk løft til optoget.
Skønnet 2.000 personer deltog i selve optoget og mindst
lige så mange kom for at opleve optoget, musikken og de
mange farver.
GISP - en tegneseriekunst udstilling fik vi ganske heldigt
ind ad døren i et samarbejde med Nordens Hus på Færøerne, KKN samt Nordens Kontor i Tallinn, Estland.
Det er faktisk et stort plus at kunne springe på en vild
ide om at turnere sådanne udstillinger. Fragt og specielt
toldklarering kan være en ekstra arbejdsbyrde, men oplevelsen af samhørighed og erfaring med samarbejde er så
meget bedre.
Vi fik en fantastisk udstilling og fik samtidig lidt flere
erfaringer med hvordan vi frugtbart kan samarbejde.
Til sidst vil jeg nævne Linda Spåman, en svensk tegneseriekunstner der afholdt forelæsning og workshop her
i Mariehamn og hvor vi som en åbning i 2016 udstiller
hendes tegninger fra 14 januar til primo marts.
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3. Sammendrag
Konklusion:
NIPÅ har med implementering af en skærgårdsstrategi
sidste år og en digital strategi i 2015 forankret sig yderligere på Åland. En mere tydelig strategisk tilgang til vores
virksomhedsområder kan tydeligt mærkes i institutionen
og forhåbentlig også snart hos publikum. Vi har blandt
andet sat ord på en decideret børne- og unge - strategi,
der er stærkt inspireret af den danske. Vi får flere unge i
tale og kommer længere ud med vores oplevelser generelt.
Vi har set flere nye publikummer til vores begivenheder
og vi vil i 2016 følge op med en brugerundersøgelse, hvis
formål er at belyse vores kontakt til publikum, synlighed
og betydning på Åland.
Darya & Månskensorkestern på NIPÅs 30 års jubileum

Samlet set kom NIPÅ godt og sikkert i mål, set i forhold
til vores planlagte aktiviteter og det ambitionsniveau
vi har lagt. Specielt skal her nævnes vores jubilæum, der
fortjener et ekstra fokus. NIPÅ’s 30 års jubilæum forløb
over 2 dage hvor den første var dedikeret til det ålandske
publikum. Det var meget vigtigt for os at fejringen blev
forankret på Åland, med Åland og for Åland. Vi fik eget
produceret ålandsk børneteater, stand up og tango til hele
den ålandske befolkning fredag aften, hvor vi inviterede
alle til en gratis NIPÅ fødselsdag.
Lørdagen begyndte med reception for inviterede gæster og
derefter det officielle program med lykønskningstaler og
kulturelle indslag. Specielt skal nævnes NIPÅ’s samarbejde med Riksteatern (SE), Företagarna på Åland, Ålands
Musikinstitut og TNT Network. Et digital seminar
“Sharegarden” blev afholdt i dagene op til jubilæet og
det gav os mulighed for at præsentere musik ved hjælp
af helt ny digital teknologi. Via fibernettet afholdt vi en
15 minutters live optræden med musikere, der opholdt
sig både på Åland og i Sverige. Det har senere affødt at
Landskapsregeringen har investeret i teknologien, der
muliggør digital kulturformidling og interaktion også i
den ålandske skærgård. NIPÅ vil i 2016 kunne bidrage til,
at vi får en stærk digital platform for kulturudveksling på
Åland og i Norden.
Alt i alt fik NIPÅ realiseret en fantastisk chance for at
markere nordisk kultursamarbejde, ikke bare på Åland
men i hele Norden.

Risikostyring
NIPÅ arbejder med flere faktorer som kan kaldes risikofaktorer, set i forhold til vores målsætning. Primært kan
nævnes at vi er meget opmærksomme på målgrupper og
på rammesætning således at vi for så bred kontakt som
muligt til vores publikum. Det gælder om at være opmærksom på vores evne til at formidle begivenhederne og
om vores tilbud er interessante og giver mening. Dette
kan altid forbedres. Alt i alt er faktorerne primært bundet
op på økonomi og på interesse. Hvad angår det første er
vores risici ikke alvorligt store. Vi kan over året justere
en hel del og dette sikrer at vi har mulighed for at have
en fornuftig indflydelse på vores pengestrømme. Hvad
angår indhold er det mere interessant at betragte i lyset af
den modstillede faktor, risikovillighed. Hvordan satser
vi på nyskabende tilbud og hvilket indhold er vigtigt for
os at formidle mhp at inspirere og stimulere et moderne
publikum på Åland? Der tager vi ofte større chancer end
på den økonomiske side.

Organisationsudvikling
NIPÅ har gennem 2015 sat fokus på interne processer
i organisationen. Vi identificerede nogle aktuelle behov i
starten af 2015 og vi valgte at alliere os med Lederskapshuset, et konsulentfirma der har specialiseret sig i ålandske organisationsudviklingsprocesser. Vi har gennemgået
og beskrevet arbejdsbeskrivelser, ansvars og beslutningsprocesser samt defineret både formelle og informelle
mødefora. Alt i alt giver det en langt større tryghed for
medarbejderne og vi har tænkt os at følge op på vores
organisationsudvikling i 2016 så det bliver en løbende
proces. Mere information vil være at finde i vores virksomhedsplan for 2016.
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Tabell 1: Rapportering - Personal og organisasjonsutvikling, 2015
A: TOTAL ANTAL ÅRSVÆRK PER 31.12.2015 - NORDISKE VILKÅR, PROJEKTANSATTE (inkl. vikarer) OG
FASTANSATTE
TOTAL FOR INSTITUTIONEN
Kvinder (K)
6

DK
K

FIN
M
1

K
1

M

K

M

M

K

M

K

PROCENTFORDELING (pr. nation):
NO
SV
0%
33%

IS
0%

20–30 år

31-40 år

41-50 år

K

M

K

1

1

Andet

M

K

M

TOTAL

M

3

AX, FO, GL
0%

ALDERSFORDELING
51-60 år
61+ år

M

K

M

K

Andet
0%

Total
M

1
Utlandstillägg
Samo/-partnertillägg
K
M

Enskild
K

K

1

FI
33%

M
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B: NORDISKE VILKÅR (8-års reglen) - antal personer PER 31.12.2015
NATIONALITET OG KØNSFORDELING
IS
NO
SVE
AX, FO, GL

DK
33%

K

Antal total

Mænd (M)
3

K

M

TOTAL
NORDISKE VILKÅR

1

2

3

Total

1

TOTAL
100%

K

M

TOTAL
NORDISKE VILKÅR

0

1

1

C: NATIONALE VILKÅR - PROJEKTANSATTE OG VIKARER - antal personer PER 31.12.2015
NATIONALITET OG KØNSFORDELING
DK
K

FIN
M

K

IS
M

K

NO
M

K

SVE
M

K

AX, FO, GL
M

K
4

PROCENTFORDELING (pr. nation):
NO
SV

DK

FI

IS

0%

0%

0%

20–30 år

31-40 år

41-50 år

0%

Andet

M

K

TOTAL
M

1

5

AX, FO, GL

Andet

TOTAL

100%

0%

100%

0%

ALDERSFORDELING
K

M

K

M
1

K
2

51-60 år

M

K

M

61+ år
K

Total
M

K
2

M
1

TOTAL PROJEKTANSATTE OG VIKARER
3

D: NATIONALE VILKÅR - FASTANSATTE - antal personer PER 31.12.2015
DK
K

FIN
M

K

IS
M

K

NATIONALITET OG KØNSFORDELING
NO
SVE

AX, FO, GL

M

K

K

M

K

M

M

Andet
K

M

TOTAL

1
PROCENTFORDELING (pr. nation):
NO
SV

DK

FI

IS

0%

0%

0%

20–30 år

31-40 år

41-50 år

K

M

K

M

K

0%

M

AX, FO, GL

Andet

TOTAL

100%

0%

100%

0%

ALDERSFORDELING
51-60 år
61+ år
K
1

M

K

1

Total
M

K
1

M
0

TOTAL
FASTANSATTE

E: SYGEFRAVÆR - PER 31.12.2015
Hvor højt sygefravær i % (ansattes fravær pga egen sygdom) har institutionen?
Kvinder
Mænd
Total
3%
1%
0,02011428571

Ev. Kommentarer:

Förklaringar och definitioner till tabell 1
Lista A: Ange antal årsverken för samtliga anställda oavsett om de är tjänstlediga, sjukskrivna, föräldralediga etc.
Lista B-D: Ange antal fysiska personer (oavsett heltid- eller deltidsanställning)
Lista E: Sygefravær i % = Antal fraværsdage på grund af sygdom i forhold til normalt antal arbejdsdage
Ev. kommentarer om sjukfrånvaro under året görs i löpande text.
Nordiske vilkår: Ansatte på nordiske kontrakter dvs. normalt 4 år + eventuelle forlængelse (inkl. Institutionsleder).

1

Projektansatte: Ansatte på midlertidige, tidsbegrænsede kontrakter i henhold til domcillandets regler.
Fastansatte: Ansatte på ordinære ansættelsesvilkår i henhold til domicillandets regler (indtil videre ansatte).
OBS! Studentmedarbetare och praktikanter ska inte ingå i statistiken

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 listen:

EUR

Tabel 2: Oversigt over indtægter og udgifter fordelt på virksomhedsområde samt ledelse/administration
Virksomhedsområder 2015
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

2

95.000

3

105.000

Total
Ledelse og
adm.

4

105.000

90.500

2015

20.205
115.205
114.530

4.186
109.186
109.099

1.135
106.135
105.429

0

165
202.724
210.101

395.500
0
112.059
0
25.690
533.249
539.159

675

86

706

0

-7.377

-5.909

112.059

ÅRETS NETTORESULTAT

2014
388.100
0
104.383
8.474
6.142
507.100
603.547
-96.448

3.2 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. 31.12.2015
Balance pr. 31.12.2015 (i
1.000 EUR)
Aktiver
Salgslager
Debitorfordringer m.m.
Projektfordringer (a)
Forudbetalte omkostninger
(periodeafgrænsningsposter)
Bank og kasse
I alt

Passiver
0 Kreditorgæld m.m.
1.757 Projektforskud (b)
Skyldige omkostninger
(periodeafgrænsningsposter)

22.602
22.680

5.113 Overførte midler
Egen kapital 01.01.2015
121.500 Årets resultat 31.12.2015
128.370 I alt

83.088
88.997
-5.909
128.370

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 uafsluttede 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
2015

INDTÆGTER
1. Ordinære budgetmidler fra NMR
2. Projektbevillinger fra NMR
3. Nationale bevillinger, internationale org. mv.
4. Andre indtægter (afgifter/sponsorer)
TOTALE INDTÆGTER
UDGIFTER
5. Administrative omkostninger
6. Virksomhedsområde udgifter
7. Projektomkostninger
TOTALE UDGIFTER
ÅRETS NETTORESULTAT
Fra tabel 2 er oplyst følgende årets netto res.

EGENKAPITAL PR. 31.12

2014

395.500
0
112.059
25.690
533.249

388.100
0
104.383
14.616
507.100

130.020
409.138
539.158
-5.909

144.380
437.826
21.342
603.548
-96.448

-5.909

-96.448

83.088

88.997

Oplysningerne i tabel 4 anvendes til NMR’s virksomhedsberetning. Der SKAL oplyses regnskabstal for både 2015 og 2014.

Driftsregnskab 2015
Inkomster
NMRs ordinariebudget
Nationella bidrag, LR
Biljettinkomster
Övriga inkomster
Finansiella intäkter
Projektmedel NMR
Andra externa projektmede

Inkomster totalt
Basaktiviteter i allt
Egna bidrag till externa projekt, summa
Externt finansierade projektkostnade

Budget

Resultat 2015

Resultat 2014

388 100,00 €

100,00 €

395 500,00 €
112 058,95 €
1 134,53 €
4 185,53 €
165,31 €

24 500,00 €

20 205,10 €

7 489,70 €

535 550,00 €

533 249,42 €

507 099,67 €

361 333,01 €

323 558,00 €
5 500,00 €
0,00 €
80 081,15 €

375 496,00 €
13 852,00 €
7 490,00 €
62 330,00 €

395 500,00 €
105 000,00 €
7 200,00 €
3 250,00 €

5 500,00 €
0,00 €

104 383,46 €
7 021,15 €
105,36 €

Gemensamma kostnader

80 000,00 €

Administrationskostnader

128 000,00 €

130 019,59 €

144 380,00 €

Kostnader i allt

574 833,01 €

539 158,74 €

603 548,00 €

Personalkostnader

294 500,00 €

Varor och tjänster

248 333,00 €

289 391,61 €
300 248,99 €
13 852,00 €
54,75 €
603 547,35 €

Bidrag till externe projekter

20 000,00 €

Övriga

12 000,00 €

268 104,81 €
265 138,54 €
5 850,00 €
65,39 €

574 833,00 €

539 158,74 €

Verksamhetsområde 1 - Barn ocgh unga
Egne bidrag til eksterne projekter
Eksternt finansierede projektudgifter

133 026,67 €
0,00 €
0,00 €

114 530,00 €
0,00 €
0,00 €

Ikke sammenligneligt

Verksamhetsområde 2 - Digital strategi
Egne bidrag til eksterne projekter
Eksternt finansierede projektudgifter

106 386,67 €
0,00 €
0,00 €

109 099,00 €
0,00 €
0,00 €

Ikke sammenligneligt

Verksamhetsområde 3 - Interkulturalitet
Egne bidrag til eksterne projekter
Eksternt finansierede projektudgifter

121 919,67 €
5 500,00 €
0,00 €

99 929,00 €
5 500,00 €
0,00 €

Ikke sammenligneligt

Balance

−39 283,00 €

−5 909,32 €

Kostnader i allt

virksomhedsområde

virksomhedsområde

virksomhedsområde

−96 447,68 €

NIPÅ Statistik 2015

Namn

Månad

Land

Skrivtävlingen
Arstidir konsert
Kreativ marknadsföring
Filmsnack
Filmvisning
Skrivtävlingen prisfest
Ramy Essam
Andri Snaer Magnusson
NIPÅ jubileum
NIPÅ jubileum
Ksenia Parkhatskaya
Eivor och Ginman
Graffitiverkstad
Spelmansstämma
Kulturnatten
Utställning Identitatem
Vernissage Identitatem
Samtal Identitatem
Prideparad KIRIAKA
Allatta skrivworkshop Island
Utställning GISP
Alandia Autumn Session
Alandida Autumn Festival
Teater fot
Linda Spåman

Januari
Februari
Februari
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
April
April
Maj
Maj
Maj
Juni
Augusti
Juli-Sept.

ÅL/FI
Island
Sverige
FI/Island
FI/Island
ÅL/Sverige/FI
Sverige
Island

Facebook
Nyhedsbrev

Augusti
September
Oktober
Oktober
November
November

Ryssland
Finland
DK/Sverige

Event/datum
11 febr
25 febr.
4 mars
4 mars
20 mars
21 mars
23 mars
24 april
25 april
9-10 maj
13 maj
22-24 maj
26-28 juni

MålgruppKvinna

Man

Antal

32
18
10
20
185
200
6
100
120
21
26
6
160
225
125
25
25
1000
2
100
12
70
167
12

31
17
8
23
185
200
4
100
120
6
26
1
160
225
125
25
7
1000
6
100
13
70
167
1

63
35
18
43
370
400
10
200
240
27
52
7
320
450
250
50
32
2000
8
200
25
140
314
13

2667

2620

5267

512
274

BOKSLUT FÖR NORDENS INSTITUT 2015
Valuta:EUR

BALANSRÄKNING

2015-12-31

2014-12-31

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

1 756,91
5 112,63

1 455,60
1 829,18
6 869,54

3 284,78

Bank
Ålandsbanken Abp
Bank

121 500,30

130 383,15
121 500,30

130 383,15

RÖRLIGA AKTIVA

128 369,84

133 667,93

AKTIVA TOTALT

128 369,84

133 667,93

BOKSLUT FÖR NORDENS INSTITUT 2015
Valuta:EUR

BALANSRÄKNING

2015-12-31

2014-12-31

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

22 601,87
22 680,29

Kortfristigt främmande kapital

13 520,04
31 150,89
45 282,16

44 670,93

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

PASSIVA TOTALT

88 997,00
- 5 909,32

185 444,68
- 96 447,68
83 087,68

88 997,00

128 369,84

133 667,93

BOKSLUT FÖR NORDENS INSTITUT 2015
Valuta:EUR

RESULTATRÄKNING

01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

395 500,00
112 058,95
5 320,06
165,31
20 205,10
533 249,42

388 100,00
104 383,46
7 021,15
105,36
7 489,70
507 099,67

- 268 104,81
- 265 138,54
- 5 850,00
- 65,39
- 539 158,74

- 289 391,61
- 300 248,99
- 13 852,00
- 54,75
- 603 547,35

- 5 909,32

- 96 447,68

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

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

Räkenskapsperiodens överskott/underskott

Kommentarer till Nordens Instituts bokslut 2015
Nordens Instituts bokslut för år 2015 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 2015-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
53900

Biljettinkomster
Övriga intäkter

Finansiella intäkter

55100

Finansiella intäkter
(ränteintäkter på betalningsrörelsens konton m m)

Andra externa projektmedel

57100

Andra externa projektmedel

61000
61500
61610
61620
61630
61640
61800

Löner
Arvoden
Pensionsavgifter
Olycksfallsförs premier
Socialskyddsavgifter
Arbetslöshetsförsäkringsavg
Försäkringstjänster
(grupplivsförs m m)
Periodisering av semesterlöner
Företagshälsovård
Övriga personalkostnader

Kostnader
Personalkostnader

61900
61950
61999

Benämning enligt 2015-års resultaträkning Resultatkonton som ligger till grund:
Varor och tjänster

62100
62200

Kontorsmaterial
Litteratur

62210
62300
62900

Prenumerationer
Livsmedel
Övrigt material

63000
63010
63050
63110
63120
63130
63140
63150
63160
63170
63200
63300
63400
63405
63410
63490
63510
63520
63530
63600

Hyror
Hyra för teknikutrustning
Övriga hyror
Tryckningstjänster
Annonsering
Marknadsföring
It-tjänster
Banktjänster
Telefonkostnader
Teknikertjänster
Försäkringstjänster
(reseförs m m)
Transporttjänster
Kursavgifter
Utbildning
Logi
Övriga tjänster
Dagtraktamenten
Kilometerersättning
Resetjänster- och kostnader
Representation

Bidrag till externa projekt

65100
65200

Bidrag
Stipendier

Övriga kostnader

69100

Finansiella kostnader

BALANSRÄKNING
Kontofordringar m m
2015-12-31

Konto 11105, 11110, 11114, 11124, 11210, 11214 och 11224

Fordran på

Förklaring

Ålands landskapsregering
Moms november och december 2015
Sammanlagt kontofordringar m m

Belopp
1 756,91
1 756,91

BALANSRÄKNING
Aktiva resultatregleringar
2015-12-31

Konto 17800 och 18750

Fordran på

Förklaring

Arbetslöshetsförsäkringsfonden Tillhör 2016
Nordisk kulturfond
Projekt Autum Session
Sammanlagt aktiva resultatregleringar

Belopp
3 618,79
1 493,84
5 112,63

BALANSRÄKNING
Banktillgodohavanden
2015-12-31

Konto 19126

Bank
Ålandsbanken Abp
Sammanlagt bank

Belopp
121 500,30
121 500,30

BALANSRÄKNING
Kontoskulder m m
2015-12-31

Konto 24100, 22510, 28100, 28200, 28210, 28211 samt 29800

Skuld till

Förklaring

Ålands landskapsregering
Moms november och december 2015
Skatteförvaltningen
Skatter och SSA december 2015
Keva
Pensionsavgifter 2015
Keva
Återbet av pensionsavgifter 2010-2014
Leverantörsskulder enl separat bilaga**)
Sammanlagt kontoskulder m m

Belopp
91,69
4 657,99
550,32
7 571,13
9 730,74
22 601,87

*) Keva har återbetalat pensionsavgifter för 2010-2014. Enligt lönekontoret motsvarar beloppet
pensionsavgifter för personer som inte har finskt personsignum. Beloppen som betalts till Keva
under åren 2010-2014 torde vara korrekta. Keva har lovat utreda ärendet.

**) se länk
\\Lr01_vol_pool_server\vol2\Gemensam\Finans\NORDENS INSTITUT\Bokslut 2015\Lev reskontra 31.12.2015.pdf

BALANSRÄKNING
Passiva resultatregleringar
2015-12-31

Konto 29900

Skuld till

Förklaring

Semesterlöneskuld
Sammanlagt passiva resultatregleringar

Belopp
22 680,29
22 680,29

BALANSRÄKNING
Eget kapital
2015-12-31

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

