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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. 
 
Medlemsorganisasjoner:  
Samisk Studieutvalg – SOL har Norske Samers Riksforbund (NSR) som medlemsorganisasjon. NSR’s 
landsmøte er studieorganisasjonens høyeste myndighet. Landsmøtet velger SOL-styret som ivaretar 
det praktiske arbeidet mellom landsmøtene. 
 
 

2 STYRENDE ORGANER 
 
NSR har ikke avholdt landsmøte i 2009, slik at sittende styre er valgt ut perioden til 2010. 

Etter Landsmøtet 2008 
Leder      
Kirsti Guvsám    - Oslo sámiid searvi    (2008-2010) 
Nestleder 
Per Grønvoll    - Sør-Trøndelag og Hedmark sameforening  (2007-2010) 
Styremedlem  
Berit Anna Gaup   - Áltta sámiid searvi    (2008-2010) 
 
 

 
                             Leder Kirsti Guvsám   Nestleder Per Kåre Grønvoll       Medlem Berit Anna Gaup 
 
 
Varamedlemmer: 
1. Kjersti Myrnes Balto   - Iiinná ja biras sámiid searvi   (2008-2010) 
2. Jan Erling Ravna   - Deanu sámiid searvi    (2008-2010) 
3. Synnøve Solbakken Härkönen - Kárášjoga sámiid searvi   (2008-2010)  
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II  Programområder i perioden 
 
1  STUDIEUTVALGSMØTER      
 
Studieutvalget har avholdt 1 møte i 2009 og behandlet 11 saker.  
 
Noen av sakene som er behandlet: 

• SOLs framtid – drøfting av utfordringer; Ny Lov, Sametinget og Vo, SOLs rolle  
• Vofos innspill ang. samiske studieforbund 

 
 
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 som formål å hjelpe den enkelte i deres 
livssituasjon, og slik sett kan tradisjonell folkeopplysning være et godt instrument. 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, kunsten, håndverk og livsførsel.  
Det folkeopplysningsarbeidet som SOL og andre studieforbund driver, er i dag viktigere enn noensinne 
i videreføring tradisjonskunnskap og tradisjonelle opplæringsmetoder. I så måte har SOL et særlig 
ansvar og påvirkning overfor den samiske befolkningen i Norge. 
 
2.2  Måloppnåelse 
Studietimetallet har økt med ca 5,3%  i forhold til 2008.  Økningen er liten, men positiv med henblikk på 
at trenden er varierende blant øvrige studieforbund.. Dette er likevel langt unna SOLs målsetting med å  
øke aktiviteten til 12 000t. 
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2.2.1  Målsettinger i SOL:s virksomhetsplan 2009 
SOL hadde som mål  i 2009 å tilby opplæring innen: 
 - duodji (samisk husflid) 
 - samisk språk 
 - samiskrelaterte fagområder 
 - andre fagområder i begrenset omfang 
 - temaer for SOLs medarbeidere   
Måloppnåelse; opplæring totalt 77 tiltak innen ovennevnte emneområder. Opplæring for SOLs 
medarbeidere ble ikke arrangert. 
 
Prosjektarbeid: 
SOL hadde som målsetting å delta i passende eksterne prosjekter som angår voksenopplæring, men 
som faller utenom vår ordinære virksomhet. 
Måloppnåelse: 
SOL deltok ikke i eksterne prosjekter i 2009. 
 
Pedagogisk utviklingsarbeid: 
Måloppnåelse: 
SOL søkte ikke om ped.utv midler i 2009. 
 
Oppsøkende virksomhet knyttet til §24-midler:  
Tiltak for særlige målgrupper (§24) som genererte oppsøkende virksomhet.  
Måloppnåelse: 
SOL hadde ingen oppsøkende virksomhet tilknyttet §24-midler. 
 
 

 
III  Kursvirksomhet 
 
1   STUDIETIMER 
 
I 2009 oppnådde SOL 6 828 studietimer (§19) (2008: 6 485): 
Studietimer med lærer   5 825 timer  
Studietimer uten lærer    1 003 timer  
 
Emnefordeling: 
Duodji;      50 kurs.  
Samisk språk;     14 kurs.  
Andre samiske kulturrelaterte emner;  7 kurs 
Opplæring innen andre fagområder;  6 kurs. 
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2  VANLIGE STUDIERINGER  
SOL har arrangert 77 vanlige studieringer (§19).  Fordeling av statstilskudd til opplæring  
var på kr 476 197,- : 
 
Statstilskudd opplæring 2009: 
Tilskudd 1.- 4. kvartal  Kr 476 197,- 
Sum tilskudd   Kr 476 197,- 
 
 
Forbruk: 
Lærerlønnstilskudd   Kr  402 902,- 
Lokalt adm.tilskudd  Kr      73 295,- 
Brukt    Kr 476 197,- 
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3   STUDIERINGER FOR SÆRLIGE MÅLGRUPPER (§ 24- MIDLER)  
 
Statstilskuddet for 2009 var på kr 230 190,- til opplæring. Det er brukt kr 230 190,- til opplæring for 
særlige målgrupper.   
 

IV  Administrasjon 
 
1  ADMINISTRASJON 
 
1.1 Arbeidsforhold og arbeidsmiljø 
SOL’s administrasjon og NSR’s hovedsekretariat deler kontorlandskap i Guovdageaidnu på det gamle 
Helsesenteret Ájastealli 3. SOL og NSR deler kjøkken, lager/rom, renhold, tyngre kontorutstyr og 
mindre fellestjenester. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. 
 
1.2 Likestilling  
Administrasjonen har 3 ansatte hvorav 2 er menn og 1 kvinne. Likestillling er søkt ivaretatt på beste 
måte. 
 
1.3 Faste stillinger 
Studierektor:  Henrik P. Hætta (100% stilling) 
Studiesekretær:  Johan Anders Somby (50% stilling) 
Renholdsbetjenter: Inga Kristine Vars (2t pr uke) 
 
1.4 Revisjon 

Revisor:        Pricewaterhouse Coopers, Alta 
 
 
2.  OFFENTLIGE TILSKUDD OG DRIFTSRESULTAT 
 
2.1 Offentlig tilskudd 
Forutsetning for drift er avhengig av offentlig støtte fra stat og fylker. Tilskudd beregnes på grunnlag av 
3 siste års gjennomsnittelige studietimetall med 1,5 vekting av studietimer med lærer. Tilskuddet 
varierer primært i forhold til antall registrerte studietimer hos Statistisk sentralbyrå (SSB), men også 
som resultat av politiske prioriteringer i Statsbudsjettet. 
 
2.2 Statstilskudd 
SOL har i 2009 mottatt statstilskudd på kr 1 218 732 til opplæring og administrasjon over 
Statsbudsjettets kap. 254 post 70. Tilskuddet skal dekke deler av utgifter til opplæring, 
medarbeiderskolering og sentraladministrasjon.  
 
2.3 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 327 849. 
2.4 Sametinget, tilskudd til samisk språkopplæring 
SOL har i 2008 fått bevilget støtte fra Sametinget til samisk språkopplæring på kr 306 000. Midlene kan 
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brukes over flere budsjettperioder. SOL fikk utbetalt i 2009 kr 153 000 av midlene som forskudd. Av 
dette er det brukt kr 91 944 til kurs i 2009, og resten på kr 61 056 overføres til 2010. 
 
2.5 Driftsresultat 
Driftsresultatet for 2009 viser et overskudd på kr 129 614,62 som overføres egenkapitalen. Dette gir 
forutsetning til fortsatt drift jf. Lov om årsregnskap m.m. §3-3.  

 
 
 

V  Representasjoner 
 
1  FAST REPRESENTASJON 
 
1.1 Voksenopplæringsforbundet (Vofo)  
 
1.1.1  Årsmøtet 2009 
På grunnlag av studietimetallet for 2008 hadde SOL rett til 2 representanter til Vofos årsmøte 2009. 
Studierektor Henrik P. Hætta representerte SOL på Vofos årsmøte med påfølgende årskonferanse i 
Oslo 27.mai. 
  
1.2  Vofo i fylkene/regionalt 
SOL har rett til representasjon i fylkesvise og regionale vofo i de fylker hvor SOL har aktivitet. 
 
1.2.1  Vofo Finnmark. 
• Studierektor Henrik P. Hætta er valgt inn som nestleder i styret i Vofo Finnmark i perioden 2009-

2011. 
• Studierektor Henrik P. Hætta representerte SOL på Vofo Finnmarks ársmøtet 11.mars i Karasjok.  
• Studierektor Henrik P. Hætta representerte SOL på Vofo Finnmarks årsmøtekonferanse 12.mars i 

Karasjok.  
• Studierektor Henrik P. Hætta representerte SOL på Vofo Finnmarks Ledermøte den 26.oktober i 

Alta. 
 
 
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.  
 
2.1  Kontakt med NSRs/SOLs lokallag 
Kontakt med egne lokallag og andre kursarrangørerer en viktig for kursaktiviteten. Det er i dag stor 
forskjell på aktivitetsnivået i lokallagene. Lokallag som arrangerer mange kurs, har som regel oftere 
kontakt med SOL enn andre. Kontakten er pr telefon, Internett og gjennom møter. Oppsøkende 
virksomhet og besøk hos lokallagene var mye brukt tidligere, men har blitt nedprioritert fordi tilskuddene 
til dette ble avviklet. SOL har oppsøkt enkelte lokallag og kursarrangører: 
 

• Oslo Sámiid searvi  27.mai, Studierektor Henrik P. Hætta, informasjonsmøte 
• Kárášjoga duojáriid searvi  23.oktober, Studierektor Henrik P. Hætta, informasjonsmøte 
• Isak Saba senteret Unjárga 7.desember, Studierektor Henrik P. Hætta, informasjonsmøte 
• Samisk kulturgruppe Kirkenes 8.desember, Studierektor Henrik P. Hætta, informasjonsmøte 
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3 MEDLEMSORGANISASJONER  
 
3.1 Norske samers riksforbund – NSR 
SOL har i dag Norske samers riksforbund – NSR som medlemsorganisasjon. NSR har ca 1 100 
medlemmer fordelt på 26 lokallag over hele landet. Lokallagene er også SOLs lokallag. 
 
3.2  Landsmøtet NSR  
Det ble ikke avholdt landsmøte i valgåret 2009.  Nesteleder i SOL-styret Per K. Grønvoll representerte 
SOL på NSRs 40. Landsmøte 2008 i Kautokeino 24. – 26.oktober. Landsmøtet var også NSRs 40-års 
markering. 

 
Sluttord  

 
Sámi oahppolavdegoddi - SOL er et samisk studieforbund i Norge. SOL driver studievirksomhet primært 
blant den samiske befolkning, men har også som målsetting å utbre kunnskap om samer og samiske 
forhold til allmennheten. Norske samers riksforbund – NSR er tilsluttet medlemsorganisasjon i SOL.  
NSR’s lokallag driver med studiearbeid på lokalt plan. 
 
SOL har en svak oppgang i studietimer på ca 5 % i 2009 i forhold til 2008. Dette er i tråd med de siste 
årenes bevilgninger, selv om vi hadde ønsket større økning i aktiviteten. Kursaktiviteten varierer betydelig 
mellom lokalleddene. Samarbeidet med andre kursarrangører er videreført i 2009, og vi ser at det gir 
betydelig aktivitet og samtidig mulighet til å nå nye målgrupper. 
 
Ny lov om voksenopplæring i studieforbundene kom i 2009. SOL er fornøyd med den samiske 
dimensjonen som er innført i Loven og i forslaget til nye forskrifter. Staten har tatt hensyn til de særlige 
behov som samiske studieforbund har, og lagt inn kriterier som svarer til forpliktelser knyttet til samenes 
urfolksstatus. Sametingets aktive deltakelse og konsultasjoner med Departementet i lovarbeidet var også 
positivt, selv om vi kunne ha sett for oss Sametinget i en mer aktiv rolle innen samisk voksenopplæring. 
 Når det gjelder de nye tilskuddstypene til studieforbund, er det foreløpig noe uklart hvor grensene 
for bruken går. Tilskuddstypene ligner den ”gamle” ordningen fra 80-90-tallet øremerket administrasjon, 
opplæring og tilrettelegging (særlige målgrupper). For små studieforbund slik som SOL, er 
administrasjonsdelen altfor liten for normal drift, men vi har mottatt signaler om at dettet justeres etter 
hvert.   

Særlig positivt er det at samisk språkopplæring gis muligheter (alfabetisering) for finansiering 
gjennom tilrettegningstilskuddet. 
 
2009 har vært preget av spenning og forventninger til den nye loven og forskriftene. For SOLs del hadde 
utfallet av de nye forskriftene alt å si for vår eksistens, og vi hadde aldri klart å innfri de nye kravene. Nå 
har samiske studieforbund fått en framtidsmulighet. 
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SOL takker egne lokallag og andre kursarrangører for samarbeidet i året som er gått. Samtidig takker vi 
Sametinget, VOX, Kunnskapsdepartementet, fylker, kommuner og Vofo for støtte og samarbeid! 
 
 Guovdageaidnu juni 2010 
 

 

 
Kirsti Guvsám                 Per Kåre Grønvoll  Berit Anna Gaup 
Leder           Nestleder   Styremedlem 
 
 
 
   
                 
     Henrik P. Hætta 
                 studierektor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boks 266 
9521 GUOVDAGEAIDNU 

 
Tel:  78486222 

E-post: sol@nsr.no 


