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Årsberetning 2015 for Sijti Jarnge - Det Samiske Kultur- Og Utviklingssentre i Hattfjelldal 

Innledning: 

Året 2015 har på enkelte områder vært ekstra krevende med bla endringer i administrasjonens 

sammensetning. Omstillingsprosessene har vært gjennomført på en god og hensiktsmessig måte. Dette 

har bidratt til at Sijti Jarnge står godt rustet til nye strategiske valg og satsinger for å styrke sørsamisk språk 

og kultur i årene framover. 

Sijti Jarnge har hatt fokus på å videreføre og sluttføre pågående prosjekter. Nye prosjekter ligger litt på vent i 

påvente av at ny daglig leder skal tilsettes. 

Om virksomheten: 

Institusjonen Sijti Jarnge er en stiftelse lokalisert til Hattfjelldal kommune. Vår virksomhet består foruten 

prosjektrelatert arbeid innen sentrale tema som samisk språk og kultur, reindrift og tradisjonskunnskap i å 

være en arena for språklig og kulturelt møte. Dette innebærer møtevirksomhet, kurs, utleie av lokaler, 

samt være vertskap for Gærjah, Sørsamisk Bok-og Kulturbuss v/Nordland fylkesbibliotek 

Pågående og avsluttede prosjekter: 

Restaurering av bur i Baklia og Øriedal: 

Dette prosjektet er igangsatt og skal ferdigstilles innen 1. juli 2018. 

Sørsamisk slekt og bosetningshistorie i Helgeland og Vasterbotten: 

Prosjektet er i stor grad sluttført, endelig sluttrapportering skal sendes sametinget innen 1. august 2016. 

Terminologi og stedsnavn: 

På grunn av mangel på prosjektarbeidere måtte dette prosjektet utgå. 

Dokumentasjon av visuell kommunikasjon ved koftebruk: 

Prosjektet er avsluttet og sluttutbetaling sendes i skrivende stund fra Sametinget. 

Europaspørsmål i et urfolksperspektiv: 

Prosjektet er avsluttet og Sijti Jarnge har mottatt utbetaling. 

Sarva dåvvodh: 

Prosjektet er avsluttet, sluttrapport sendt, prosjektregnskap må sendes inn for sluttutbetaling. 

Sijti Jarnge har hatt god gjennomføring av sine påbegynte prosjekter. På grunn av mangel på kapasitet i 

administrasjonen, har det vært noe redusert kapasitet til å søke på nye prosjekter. 

Økonomioversikt og driftsresultat: 

Styret har god oversikt over Sijti Jarnges økonomiske situasjon, hvilke eiendeler senteret besitter og 

økonomisk resultat ved virksomheten. Styret ser således at alle forutsetninger for fortsatt drift er til stede. 

Helse, miljø og sikkerhet: 

Styret har fokus på at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på en kvalitativt god måte og etter forskriftene. Det 

har ikke vært skader eller ulykker hos de tilsatte eller besøkende ved senteret i regnskapsåret, styrets 

leder har fulgt opp de tilsatte og sikret at arbeidsmiljøet er ivaretatt på en god måte. 

Medarbeidersamtaler er gjennomført med samtlige tilsatte. Sijti jarnmge forurenser heller ikke det ytre 

miljøet. 



, 

Likestilling: 

Styret er opptatte av å sikre likestilling både for styrets sammensetning, for de tilsatte og i våre faglige 
satsingsområder. Styret består av tre menn og to kvinner, de tilsatte består av to menn og to kvinner og 
både kvinner og menn har vært prosjektledere for våre gjennomførte og planlagte prosjekter. Vi ser det slik 
at vi har oppfylt alle likestillingsforpliktelser ved Sijti Jarnge. 

Avslutning: 

Sijti Jarnge har hatt god drift både økonomisk og faglig i 2015 til tross for betydelige administrative 
omstillinger. Planarbeidet har vært grundig slik at vi sikrer en god og tyudelig strategi for senterets videre 
drift i kommende år. 
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