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Verksamhetsberättelse 

Inledning 

Samisk høgskoles årsberättelse 2020 till Nordiska ministerrådet (NMR) beskriver de resultat som 
uppnåtts genom forskningsprogrammet ”Vidareføring af Nordisk Samisk Institutts 
forskningsvirksomhet (NSI) 2020-2022” under år 2020 och som regleras av ramkontraktet som ingåtts 
mellan de två institutionerna våren 2020. Rapporten visar i vilken mån målsättningarna för perioden 
2020-2022 är uppfyllda. 

Forskningsprojekten vid Samisk høgskole som finansieras av NMR:s samiska forskningsprogram 
följer de prioriteringar som skrivits in i det mål- och resultatkontrakt som ligger som bilaga till 
ramkontraktet mellan NMR och högskolan, och skapar nordisk nytta för hela det samiska området. 

Högskolan skiljer inte på den finansiering som kommer direkt från Nordiska ministerrådet och den 
finansiering som till följd av kontraktet med Ministerrådet kommer från utbildningsdepartementen i 
Finland, Norge och Sverige. Denna årsberättelse visar den totala bilden, i vilken Ministerrådets 
direktfinansiering (DKK 1 736 000 år 2020) utgör 25 procent av budgetramen. 

Forskning och utveckling 

Tilldelningen från Ministerrådet har under 2020 finansierat FoU-tiden för 24 forskare vid högskolan, 
som utgjort mellan 10 och 100 procent av dessas arbetstid under hela året. Denna FoU-tid motsvarar 
totalt 7,7 fulltidstjänster och belastade högskolans NMR-konto med 6,1 miljoner norska kronor 
inklusive 15 procents indirekta kostnader. FoU-tiden har gått till forsknings- och utvecklingsprojekt 
inom språkvetenskap, pedagogik, traditionell kunskap, renskötselsforskning, religionshistoria, duodji, 
litteraturvetenskap och journalistik. 

Forskarna vid Samisk høgskole har hittills registrerat 79 poster i Cristin (Current Research 
Information System In Norway, www.cristin.no) för år 2020. Av dessa 79 poster är 19 vetenskapliga 
publikationer som ger publikationspoäng. Den slutgiltiga kvalitetskontrollen är inte genomförd, men 
det ser ut som att den vetenskaplig poängproduktionen 2020 ligger på samma nivå som året 
dessförinnan. 2019 producerade högskolans anställda 18 vetenskapliga publikationer, som resulterade 
i 17,7 publikationspoäng, vilket var 0,36 poäng per vetenskapligt anställd. Bland de statliga 
högskolorna i Norge låg snittet 2019 på 0,66 poäng per vetenskapligt anställd, vilket innebär att den 
vetenskapliga produktionen vid Samisk høgskole var lägre än snittet. Den vetenskapliga produktionen 
vid Samisk høgskole år 2020 ligger på 18,5 enligt de beräkningar som hittills gjorts. Poängen kommer 
sig av 19 publikationer skrivna av 14 olika forskare. 

Samisk høgskole har i sin årsplan för år 2021 uttalat att det är ”avgjørende at FoU-aktiviteten i høyere 
grad prioriteres og målrettes”, och att högskolan ämnar utveckla en helhetlig FoU-strategi:  

Strategien skal være koblet til behovene i de samiske samfunnene, men også ses i lys av utviklingstrekk 
og kunnskapsbehov ellers i de arktiske urfolksområdene. Som grunn for strategien skal en kartlegging 
av den nåværende forskningen ved høgskolen ligge. Målet er at FoUaktiviteten i større grad spisses for 
å bidra til å løfte kompetansen innen høyskolens satsingsområder, samtidig som det produseres ny 
kunnskap som gjør seg gjeldende både i det samiske, nordiske og internasjonale samfunnet. (Årsplan 
for Sámi allaskuvla 2021, s 8) 



  4 / 7 

Genom att fortsatt arbeta med att stimulera till FoU-arbete vill man också öka forskningspubliceringen 
och utarbeta en ny forskningsstrategi, där det bland annat ska framkomma ”hvordan de fagansattes 
FoU-tid skal kunne speile Sámi allaskuvlas mål og prioriteringer, og hvordan øke poenggivende 
publiseringer”.  

Forskningen vid Samisk høgskole finansieras till största delen av NMR. Norges forskningsråd 
finansierar också en betydelsefull del av forskningen vid högskolan – men högskolan deltar också i 
projekt som finansieras av andra institutioner, såsom svenska Vetenskapsrådet. Forskarna använder sin 
NMR-finansierade FoU-tid till att skriva ansökningar som sen resulterar i extern finansiering.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

SH-aktivitet finansierad av Forskningsrådet 3 816 5 325 3 872 6 513 3 617 

SH-aktivitet finansierad av Ministerrådet 5 585 5 736 5 550 7 627 8 753 

Sammanlagd finansiering Forskningsrådet och 
NMR 

9 401 11 061 9 422 14 140 12 370 

Publikasjonspoeng 16,36 22,40 21,07 17,72 18,46* 

*Preliminär siffra. 

Samisk høgskole kan tack vare NMR:s samiska forskningsprogram gå in med egenfinansiering i 
projekt som uppnår extern finansiering. Genom denna ekonomiska stödmodell för externt finansierade 
projekt finansieras totalt ett drygt årsverk av en forskare (utöver de 7,7 ovan nämnda) och indirekta 
kostnader spridda i fem större forskningsprojekt vid Samisk høgskole:  

 RIEVDAN: Rapid change – challenges or opportunities for sustainable reindeer husbandry,  

 Opportunities and Challenges for Integrating Sámi Reindeer Herding Traditional 
Environmental Knowledge in Environmental Governance 

 Epistemalaš modalitehta máná ehtalaš ja morálalaš árvvoštallamis (Epistemic modality in 
expressions of ethics and morals in child language) 

 AIDA 2 (Arctic Indigenous Design Archives)  
 Making knowledge visible: Relational gathering practices and their linguistic and narrative 

expressions in Coastal Sápmi 
 

Arrangemang under Forskningsdagene och en 

forskningsförmedlingspodcast 

2020 var ett speciellt år och högskolan har liksom andra norska statliga institutioner bland annat dragit 
ner på resandet och skjutit upp arrangement eller valt att arrangera digitala möten istället för fysiska. 
Under Forskningsdagene arrangerade högskolan sex öppna föreläsningar i perioden 16:e-24:e 
september och avslutade arrangemanget med en forskarkväll 25:e september under temat jojk: Boahtá 
go luohti biekka mielde? (”Kommer jojken med vinden?”). Arrangemangen hade relativt stort 
deltagande och det digitala konceptet gjorde att arrangemanget nådde ett större område av Sápmi. 
Detta i tillägg till de positiva omtal som högskolan fått i efterhand har fått oss att överväga att även 
under Forskningsdagene år 2021 ha liknande digitala arrangemang. 
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Högskolan har också med hjälp av NMR-finansieringen producerat fem episoder av den nya podcasten 
Sáhkavuorru som syftar till att förmedla resultat av forskning genom samtal mellan programledarna 
och högskolans forskare. 

Publikationer i egna kanaler 

Under 2020 har Samisk høgskole publicerat ett nummer i bokserien Dieđut – Tradisjonell kunnskap og 
forvaltning av sjølaksefisket av Line Kalak och Bjarne Johansen – och ett nummer av den 
samiskspråkliga vetenskapliga tidskriften Sámi dieđalaš áigečála (Samisk vetenskaplig tidskrift), som 
publiceras i samarbete med Universitetet i Tromsø. Tidskriftens alla nummer ligger offentligt 
tillgängliga på tidskriftens hemsida: http://site.uit.no/aigecala/almmuheamit/. Ministerrådet har under 
2020 liksom tidigare år finansierat delar av redaktionen. 

Forskningsadministration 

Vid Samisk høgskole får forskarna stöd från administrationen bland annat när de har planer om att 
ansöka om medel för forskning externt, när böcker ska publiceras och konferenser ska arrangeras. De 
administrativa kostnaderna 2020 ligger på 1 357 000 kronor. 

Kommentar till ekonomiskt underskott 

Bokslutet visar att högskolan under 2020 använt de 8 629 000 norska kronor som kommit högskolan 
till del som följd av kontraktet med Nordiska ministerrådet, och i tillägg använt 124 000 av de medel 
som överförts från tidigare år till följd av låg produktion. Högskolan har en målsättning om att under 
2021 och de kommande åren ha en forskningsproduktion på samma nivå som eller högre än under 
2020.  

Kvantitativ tabell – kontraktsuppfyllelse 

I tabellen nedan framkommer det hur många projekt som hör till kontraktet 2020-2022 som påbörjats 
eller genomförts under året. 

 2020 2021 2022 Totalt 

Nordiska/internationala forsknings- och 
utvecklingsprojekt 

25    

Utgivna publikationer i serien Dieđut 1    

Utgivelser i Sámi dieđalaš áigečála 1    

Antal publikationspoäng 18,46*    

Antal seminarier/konferenser -    

Genomförda arrangement Forskningsdagene 1    

Uppstart av nya doktorgradsprojekt -    

*Preliminär siffra. 
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Bokslut 

Den ekonomiska redovisningen belyser årets ekonomiska transaktioner samt ingående och utgående 
balanser för överförda medel. Bokslutet har gjorts i norska kronor. Räkenskapstabellerna är ett utdrag 
ur Samisk høgskoles totalräkenskap. 

Rãkenskap 2018 2019 2020 
  

Lön och sociala kostnader 5448 6678 6782 
  

Driftskostnader 102 949 1971 
  

Totala kostnader 5550 7627 8753 
  

      
Koststed Koststedsforklaring 2018 2019 2020 Totalt 

200000-N20004, 221500-
N22000, 321100-321902 

Lön och sociala 
kostnader 

5448 6678 6782 18908 

221500-N22000 Dieđut-böcker 57 261 139 457 

321100-321902 
Sámi dieđalaš 
áigečála (SDÁ) 

0 0 236 236 

321000-N32000 Konferanser 45 578 0 623 

200000-N20000 
Forskningsstöd med 
mera 

0 110 239 349 

N20000 
Administrativa 
utgifter 

0 0 1357 1357 

Totala kostnader   5550 7627 8753 21930 

 

Nyckeltal och statistik 

Tabell 1: Resultatuppsummering 

Medlen som Samisk høgskole mottagit från Nordiska ministerrådet och 
utbildningsdepartementen i Finland, Norge och Sverige som stöd till forskningsprogrammet 
”Vidareføring av Nordisk Samisk Institutts forskningsvirksomhet (NSI) 2020-2021” har 
under 2020 använts till följande projekt:  
 

 25 forsknings- og utvecklingsprojekt av nordisk, allsamisk och internationell kvalitet 
och karaktär.  

 Ett nummer av Sámi dieđalaš áigečála.  
 En bok i serien Dieđut. 
 Arrangemang under Forskningsdagene. 
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Tabell 2: Administrativa utgifter 

Medtagna i siffrorna för administrativa utgifter som förts in i tabell 2 är forskningsadministrativa 
kostnader. 

(Uppges i hela 1.000) 2020 2019 

Administrativa utgifter 1357 881 

 

Tabell 3: Översikt över överförda medel under perioden 2018-2020 

  2018 2019 2020 

Överfört från tidigare år 6189 9771 11032 

Budget (NMR) 9132 8888 8629 

Utbetalningar 5550 7627 8753 

Överföring till kommande år 9771 11032 10908 

 

Tabell 4: Föråldrade medel per 31.12.2020 

  Belopp 

Överfört från år 2017 6189 

+ Budget 2018 9132 

- Utbetalningar 2018 5550 

- Utbetalningar 2019 7627 

- Utbetalningar 2020 8753 

= Föråldrade medel - 6609 

 

Revision 

Verksamheten är en del av förvaltningsorganets ordinära revision. Medlen som är beviljade till följd 
av avtalet mellan Nordiska ministerrådet och Samisk høgskole ingår som en del av högskolans 
totalräkenskap och revideras av Riksrevisjonen i Norge. 

Årsrapporten behandlas slutgiltigt av høgskolestyret 11:e mars 2021.  

Dearvvuođat/hilsen 

 

Laila Susanne Vars,    Johan Ailo Mattias Kalstad,   
rektor    direktør 
 

(Dokumentet har godkänts i högskolans arkivsystem och saknar därför handskriven underskrift.) 


