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I  Organisasjon 
 
1  SAMISK STUDIEUTVALG - SOL  
 
Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget 
statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976. Hovedformålet er å drive med 
voksenopplæring for den samiske befolkning, men også å utbre kunnskap om samer og 
samiske forhold til allmennheten. 
 
Samisk Studieutvalg – SOL er Norske Samers Riksforbunds (NSR) studieorganisasjon. 
NSR’s landsmøte er studieorganisasjonens høyeste myndighet. Det velges et studieutvalg som 
ivaretar det praktiske arbeidet mellom landsmøtene. 
 
 
2  STYRENDE ORGANER 
 

Til landsmøtet 2005 
Leder      
Anne Márjá Gaup Eira - Máze sámiid searvi     (2004-2006) 
Nestleder         
Mildrid Pedersen  -

��� ����� �	��
������������������������������ �  �!#"
  (2003-2005) 

Styremedlem  
Per Grønvoll   - Sør-Trøndelag og Hedmark sameforening  (2004-2006) 
 
Varamedlemmer 
1. Berit Kirsten Sara  -  $&%(')%�*,+	-/.10324%(576�6,892�:;0('�<=6    (2004-2006) 
2. Linn Muotka  -  Iiiná ja biras sámiid searvi-NSR  (2004-2006) 
3. Hans Ragnar Mathisen -  > - 5?2@2�0BA�%�5?6�6,8CA=:�0('�<=6 D ECA >   (2004-2006) 
 
 
 

Etter Landsmøtet 2005 
Leder      
Anne Márjá Gaup Eira - Máze sámiid searvi     (2004-2006) 
Styremedlem        
Kirsti Guvsám   - Oslo sámiid searvi    (2005-2007) 
Styremedlem  
Per Grønvoll   - Sør-Trøndelag og Hedmark sameforening  (2004-2006) 
 
Varamedlemmer 
1. Berit Kirsten Sara  -  $&%(')%�*,+	-/.10324%(576�6,892�:;0('�<=6    (2004-2006) 
2. Linn Muotka  -  Iiiná ja biras sámiid searvi-NSR  (2004-2006) 
3. Hans Ragnar Mathisen -  > -F572	2�0GA=%(576�6,8CA=:�0('H<�6 D ECA >   (2004-2006) 
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II  Programområder i perioden 
 
1  STUDIEUTVALGSMØTER      
 
Studieutvalget har avholdt 2 møter i 2005 og behandlet 11 saker.  
 
Blant sakene som er behandlet, er: 

• Årsmelding, regnskap, budsjett og virksomhetsplan. 
• Budsjettregulerende tiltak – avvikling av en stillingshjemmel (50%) 

 
 
2  MÅLSETTINGER OG TILTAK 
 
2.1  Innledning 
Lov om voksenopplæring slår fast at det er den enkeltes behov som skal legges til grunn for 
opplæring. Gjennom voksenopplæring kan de skapende kreftene frigjøres hos den enkelte, 
slik at kreativitet og kunnskap kommer i positiv anvendelse. Studieforbundene har mulighet 
til å hjelpe den enkelte i deres livssituasjon. Folkeopplysning innebærer nemlig å gi det 
enkelte menneske innsikt i å mestre sin egen livssituasjon. Utfordringen til studieforbundene 
er å gi folkeopplysningen et innhold som gir mening for den enkelte.  
 
Samisk studieutvalg  - SOL har et særskilt ansvar for å drive folkeopplysning og 
voksenopplæring for og blant den samiske befolkning. SOL har som ansvar å fremme og 
styrke samisk kultur og identitet.  Den enkelte skal gis mulighet til å videreføre sin kulturarv 
gjennom språket, kunst, håndverk og livsførsel.  Folkeopplysningsarbeidet er i dag viktigere 
enn noensinne i videreføring av duodji og tradisjonelle opplæringsmetoder. Dette er dessver re 
på vikende front  mange steder. 
 
2.2  Måloppnåelse 
Studietimetallet har gått ned med ca 4 700 studietimer, ca 32 %  i forhold til 2004.  Dette er 
en usedvanlig mye i forhold til tidligere, og SOL har ikke klart å holde aktivitetsnivået som 
var satt for driftsåret. Dette skyldes bl. a. at tidligere aktive lokallag har hatt liten aktivitet i 
2005. 
 
2.2.1  Målsettinger i SOL:s virksomhetsplan 2005 
SOL hadde som mål  i 2005 å tilby opplæring innen:  

- duodji (samisk husflid) 
 - samisk språk 
 - samiskrelaterte fagområder 
 - andre fagområder i begrenset omfang 

- temaer for SOLs medarbeidere            
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Måloppnåelse: 
- Grunnopplæring i duodji;  60 tiltak.  
- Grunnopplæring i samisk språk arrangert; 22 tiltak.  
- Opplæring innen kulturrelaterte emner;  5 tiltak. 
- Opplæring innen andre samiskrelaterte emner; 4 tiltak. 
- Opplæring innen andre fagområder;  9 tiltak. 
- Medarbeiderkurs for NSRs/SOLs ledere: På grunn av manglende bevilgninger  har 

SOL ikke arrangert medarbeideropplæring i 2005 . 
 
 

Prosjektarbeid: 
SOL hadde som målsetting å delta i prosjekter som angår voksenopplæring, men som faller 
utenom vår ordinære virksomhet.  
 
Måloppnåelse: 
SOL deltok ikke i prosjekter i 2005, fordi det ikke var aktuelle prosjekter. 
 
Pedagogisk utviklingsarbeid: 
SOL hadde som målsetting å arbeide med å utvikle nye studieplaner og forbedre de 
eksisterende. Statsstøtten tildeles årlig av VOX til prioriterte satsingsområder  
 
Måloppnåelse: 
SOL fikk tilsagn på midler fra VOX  i 2005 til pedagogisk utviklingsarbeid for utarbeidelse 
av studieheftet ”Rypesnarefangst”.  
 
Oppsøkende virksomhet:  
Oppsøkende virksomhet har nær tilknytning til ekstraordinære opplæringstiltak som SOL 
ønsker å iverksette for særlige målgrupper som av ulike årsaker er hindret i å delta i ordinære 
tiltak som arrangeres av det offentlige eller andre. Særlig opptatt er vi av den del av den 
samiske befolkning som av ulike årsaker har mistet sitt morsmål, duodji og kultur. SOL 
ønsker å gi denne målgruppen et tilbud som kan inspirere til å rette opp, revitalisere og 
videreutvikle språk og kultur før det er for sent. Vi ser et stort behov og økende interesse 
blant målgruppen til tiltak som kan bidra til å styrke deres identitet og egenverd som samer. 
SOL hadde som mål å prioritere oppsøkende virksomhet mot nevnte målgruppe også i 2005 
 
Måloppnåelse: 
Grunnet manglende bevilgninger ble ikke oppsøkende virksomhet  gjennomført. 
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III  Opplæring  
 
1   STUDIETIMER 
 
I 2005 oppnådde SOL 8 085 studietimer (§19) (2004: 12 794 t): 
 
Studietimer med lærer:  6 628 timer  
Studietimer uten lærer:   1 457 timer  
 
 
2  VANLIGE STUDIERINGER - PROSJEKT 101 I  

REGNSKAPET   
  
SOL har arrangert 100 vanlige studieringer ( §19).  Fordeling av statstilskudd til opplæring   
kr  753 497: 
 
Studiearbeid 2005: 
Tilskudd 1.- 4. kvartal   Kr 753 497,- 
Sum tilskudd    Kr 753 497,- 
 
Forbruk: 
Lærerlønnstilskudd        Kr  415 512,- 
Lokalt adm.tilskudd   Kr    _87 985,-___ 
Brukt     Kr       503 497,- 
= Ubrukt tilskudd    kr 250 000,- 
         
Ubrukt tilskudd til opplæring  kr 250 000,- overføres 2006 budsjettet. 
 
 
3  SÆRLIGE TILTAK (§ 24- MIDLER) – PROSJEKT 105 I 

REGNSKAPET 
 
Statstilskuddet for 2005 var på kr 228 000,-  til opplæring . Det er brukt kr 228 000,- til 
opplæring i henhold til reglementet .  
 
 
4  PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID – PROSJEKT 106 I 

REGNSKAPET 
 
SOL hadde i 2005 1 tiltak under prosjekt 106 Pedagogisk utviklingsarbeid. SOL fikk  
kr 20 000,- fra VOX til utvikling av studieplan i ”Rypesnarefangst”. Midlene er brukt til 
prosjektet i sin helhet.  
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5          STUDIERINGER PÅ HØGRE NIVÅ  
 
SOL hadde i 2005 ingen tiltak på høgre nivå.:  

 
IV  Administrasjon 
 
1  SEKRETARIATET 
 
SOL og NSR har felles hovedsekretariat i IGJ(K#L/L�MFN O PFQ�Q�R  1 (OL-huset) i Guovdageaidnu. 
Administrasjonsforholdene er felles, men aktivitetene er atskilt. I tillegg har SOL og NSR 
felles renholdsbetjent. På grunn av den økonomiske situasjonen er stillingen til 
studieinstruktør Berit Ragnhild Triumf avviklet, og renholdsstillingen redusert til 2,5t pr. uke. 
 
1.1 Faste stillinger 
Studierektor:  Henrik P. Hætta (100% stilling)  
Studiesekretær:  Johan Anders Somby (100% stilling t.o.m. 31.07, 80%  f.o.m. 01.08.) 
Studieinstruktør: Berit Ragnhild Triumf, (50%  stilling). Permittert fra 01.01.- 20.07. 

Stillingen avviklet f.o.m. 20.07. 
 
Renholdsbetjenter: Engasjert i perioden 01.08.2004  – 01.10.2005:  

Marie Louise Somby (2,5t/uke). 
 
1.2 Revisjon 

Revisor:        Facta Revisjon Finnmark AS  
statsautoriserte revisorer 

 
 
2 OFFENTLIGE TILSKUDD OG DRIFTSRESULTAT 
 
2.1 Statstilskudd 
SOL har i 2005 mottatt statstilskudd på kr 1 050 000,- til opplæring og administrasjo n over 
Statsbudsjettets kap. 0254 post 70. Tilskuddet skal dekke deler av utgifter til opplæring, 
studieringer på høgre nivå, medarbeiderskolering og sentraladministrasjon. 
 
2.2 Fylkeskommunale, kommunale og andre tilskudd 
I tillegg har SOL fått bevilget tilskudd fra kommuner, fylker og vofo i fylkene til drift og 
medarbeideropplæring på i alt kr 434 771,-. 
 
2.3 Driftsresultat 
Driftsresultatet for 2005 viser et  overskudd på kr 256 643,28. Overskuddet skyldes ubrukte 
midler til opplæring , og overføres til samme formål i 2006. 
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V  Representasjoner 
 
1  FAST REPRESENTASJON 
 
1.1 Voksenopplæringsforbundet (Vofo)  
 
1.1.1  Årsmøtet 2005 
På grunnlag av studietimetallet for 2004 hadde SOL rett til 2 representanter til Vofos årsmøte 
2005. Studierektor Henrik P. Hætta  representerte SOL på årsmøtet 2005 i Oslo 27.04.  

 
1.1.2 Ledermøtet 
Johan Anders Somby representerte SOL på Ledermøtet i Oslo 19.10. 
 
1.1.3 Andre møter 
Styremedlem Kirsti Guvsám representerte SOL på et ”krisemøte”  i forbindelse med 
Statsbudsjettet 2006 i Oslo 15.11. 
 
1.2  Vofo i fylkene/regionalt 
SOL har rett til representasjon i fylkesvise og regionale vofo i de fylker hvor vi har aktivitet. 
 
1.2.1  Vofo Finnmark. 
• Studierektor Henrik P. Hætta er valgt inn som medlem i styret i Vofo Finnmark i perioden 

2003-2005. 
• Studierektor Henrik P. Hætta representerte SOL på Årsmøtet i Alta.  
• Studierektor Henrik P. Hætta deltok på Mediekurset i Alta 02.09.  
 
1.2.2  Vofo Nordland 
• Studierektor Henrik P. Hætta representerte SOL på konferansen ”Læring og kultur” i 

Bodø 30.05-01.06. 
• Studierektor Henrik P. Hætta representerte SOL på lederkonferansen i  
       Bodø 04.12. - 06.12. 
 
 
2  BESØK I LOKALLAGENE OG OPPSØKENDE 

VIRKSOMHET 
 
SOL har som formål å holde god kontakt med NSRs lokallag, og samtidig søke kontakt med 
samer og sameforeninger som ikke er medlemmer i NSR. På grunn av nedskjæringer i 
offentlige tilskudd har SOL de senere årene måttet begrense oppsøkende virksomhet til det 
minimale. 
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2.1  Besøk i NSR’s/SOL’s lokallag 
SOL har ikke hatt anledning til å besøke egne lokallag i perioden. Dette har sammenheng med 
den økonomiske situasjonen. Kontakten er ivaretatt gjennom telefon og e-post. 
 
2.2 Oppsøkende virksomhet hos andre kursarrangører 
SOL har ikke besøkt andre kursarrangører i perioden.  
 
 
3.0  NORSKE SAMERS RIKSFORBUND - NSR  
 
3.1 Landsmøtet 
SOL`s leder Ánne Márjá Gaup Eira og Per K. Grønvoll representerte SOL på NSR’s  
Landsmøte i Alta 18. – 20.02.  
 

 
 
 
 

SLUTTORD  
 
NSR er en kulturell- og politisk organisasjon for samer i Norge. NSR og SOL har som 
målsetting å drive med folkeopplysningsarbeid innen samisk kultur for samer og andre. SOL 
er viktig i NSR’s kulturelle profil gjennom opplærings - og formidlingsvirksomhet. Gjennom 
dette arbeidet ønsker NSR/SOL å ivareta det kulturelle aspektet for våre medlemmer i 
organisasjonen.  
  
Det foregår for tiden debatt om studieforbundenes plass i det norske samfunnet. Ettersom 
tidene forandres, endres også samfunnets struktur i takt med moderniseringa. Moderne 
teknologi og kommunikasjon gjør at opplæring er ikke lenger stedbundet til trad isjonelle 
opplæringsinstitusjoner. Det som før var studieforbundenes ”marked” i utkantstrøkene, kan i 
dag betjenes av opplæringstilbydere uansett lokalisering. Slik sett har behovet for 
eksamenstrettet opplæring i studieforbundene gått ned. Derimot har opp læring i 
tradisjonskunnskap og folkeopplysning ikke like stor plass i det ordinære skoleverket. 
Studieforbundene, som har lang tradisjon på dette feltet,  ser nå stadig økende behov for å 
ivareta og utvikle tradisjonell kunnskap for kommende generasjoner. Det ligger derfor an til 
at studieforbundene kommer til å spille en nøkkelrolle i denne type kunnskapsformidling i 
framtida. 

SOL er en av få studieforbund som driver med særskilt formidling av 
tradisjonskunnskap for den samiske befolkning i Norge. Vi har en særlig vanskelig oppgave å 
fylle, fordi samisk språk og kultur har vært utsatt for et ytre press som har resultert i nesten 
utryddelse utenfor kjerneområdene. Med en fremdeles levende språk- og duodjikultur  er det 
derfor viktig allerede i dag å ta vare på  kunnskapsressursene som bidrar til å opprettholde 
disse genuine kulturuttrykkene. 
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SOL hadde i 2005 en markant nedgang i studietimetallet med ca 32%. Dette skyldes i 
hovedsak nedgang i studievirksomheten i enkelte lokallag. En slik akutt nedgang er ikke 
uvanlig , og skjer fra tid til annen både i SOL og andre studieforbund.  Enhver endring i 
studietimetallet vil virke inn på de nærmeste årenes bevilgninger. Årets ubrukte midler til 
opplæring er derfor overført til samme formål i 2006.  
 Samisk studiearbeid er særlig økonomisk krevende med hensyn til spredt bosetting, 
manglende førstegangsopplæring i morsmålet og økende behov for kulturrehabilitering. Slik 
sett rammer nedskjæringer ekstra hardt det samiske samfunnet.  
 
Det er gledelig at SOL igjen er i økonomisk balanse i henhold til budsjettet. Vi ser resultater  
av de økonomiske tiltak som er iverksatt med henblikk på de siste års nedskjæringer i 
statstilskudd. Likevel er vi avhengige å holde en nøktern profil med investeringer, reiser og 
konferanser ennå en stund. 
 
SOL takker våre lokallag og kursarrangører fort samarbeidet i året som er gått. Samtidig 
takker vi VOX, fylker, kommuner, Vofo og andre samarbeidspartnere for støtte og samarbeid! 
 
 Guovdageaidnu mai 2006 
 
 
 

                   
Ánne Márjá Gaup Eira   Per Kåre Grønvoll   Kirsti Guvsám  
leder     styremedlem    styremedlem           
 
 
 
 
   _______________________________ 
                Henrik P. Hætta  
                studierektor 


