
 
 
Handlingsplan 2014 - 2020 for Finnmarksarkivene – 
Finnmárkkuarkiivvat - Finmarkun arkiivit  
 
Organisering  
Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat - Finmarkun arkiivit (stiftet i 2010, 
navnevalg januar 2014) er et arkivfaglig nettverk for institusjoner og organisasjoner 
som bevarer arkivmateriale i / fra Finnmark. Nettverket jobber først og fremst mot 
privatarkiv, men er også et rådgivende organ i alle arkivfaglige spørsmål uansett 
opphav.  I utgangspunktet er nettverket åpent for alle.  
 

Følgende institusjoner er med i Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat - 

Finmarkun arkiivit:  
 

 Statsarkivet i Tromsø  

 Samisk arkiv / Sámi Arkiiva 

 Interkommunalt arkiv Finnmark  

 Finnmark fylkesbibliotek  

 Museene for kystkultur og gjenreisning: 

 Gamvik Museum 

 Berlevåg havnemuseum 

 Nordkappmuseet 

 Gjenreisningsmuseet 

 Måsøy museum 

 Varanger Museum 

 Vadsø museum – Ruija kvenmuseum 

 Vardø museum  

 Sør-Varanger museum 

 Verdensarvsenter for bergkunst / Alta Museum 

 RidduDuottarMuseat 

 Kokelv sjøsamisk museum 

 Porsanger museum 

 Kautokeino bygdetun 

 De samiske samlinger 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Samisk-arkiv
http://www.ikaf.no/paamelding-arkivdager-2010-4-og-5-oktober-lakselv.4799780-22597.html
http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
http://www.kystmuseene.no/
http://varangermuseum.no/no/


 Deanu og Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida 

 Varanger Samiske Museum 

 Tana museum 

 Østsamisk museum 

 Saviomuseet 

 Historielagene i Finnmark v/ SVD Museums- og historielag i Karasjok 
 
Finnmark fylkesbibliotek har ansvar for koordinering av nettverksarbeidet: Årlige 
nettverksmøter og gjennomføring av fellesprosjekter.  
 
Finnmarksarkivene skal møtes en gang i året. Hver institusjon har sin tur til å ha 
ansvaret for arrangering av nettverksmøte, sammen med Finnmark fylkesbibliotek.  
 

Mål og oppgaver  
Finnmarksarkivene eier og deponerer samlet ca. 1000 ulike privatarkiv fra fylket. 
Denne kildesamlingen er unik – den utgjør en viktig del av den nordlige identiteten i 
regionen med en sterk historisk forankring.  Den gjenspeiler:  
 

 Den flerkulturelle arven med norske, samiske og kvenske/norskfinske trekk., 
men også dokumentasjon fra nyere innvandring 

 Livet og næringene ved Ishavet og de store viddene (Finnmarksvidda, 
Varangervidda) 

 Grenselandtematikken Norge, Finland og Russland  
 
Nettverkets oppgave er først og fremst å bidra til at denne unike arkivbestanden er 
forsvarlig oppbevart og tilgjengelige for alle brukerne.  Nettverket skal sørge for at 
brukerne får oppdatert informasjon om arkivenes innhold og oppbevaringssted slik 
at brukerne anser arkivkildene som attraktive og hensiktsmessige.  
 
Nettverket skal også bidra til arkivfaglig kompetanseheving og -overføring innenfor 
ordning og katalogisering, samt bruk av nasjonale verktøy til registrering og 
publisering på Internett. Utvikling av felles faglige standarder, drøfting av magasin- 
og depotsituasjon og samarbeid om spesielt krevende arkiv er viktige oppgaver for 
nettverket. 
 
Nettverket bidrar til prosjekter hvor arkivene i /fra regionen gis verdi og vekt ved å 
inngå i verdiskapningen i Finnmark. Gjennomføring av formidlingsprosjekter hvor 
det legges vekt på arkivkildene som får frem det flerkulturelle og samfunnsmessige 
særpreget fra regionen er prioritert.  
 
Nettverket skal fremme en allmenn bevissthet om arkiver som dokumentasjon av 

Finnmarksforhold og grensestrøkene mot Finland og Russland. 

Nettverket skal være et forum for faglig utvikling og diskusjon når det gjelder bruk 

av arkiv i forskning, kulturbevaring, utdanning m.m. 



 

Gjennomføring av den overordnede bevaringsplanen og oppfølging av 
samhandlingsplanen for privatarkiv i Finnmark (forandringer i arbeidsfordeling og 
oppdateringer) hører naturlig inn under nettverkets ansvarsområde.  

 
Økonomi  
Nettverkets virksomhet finansieres hovedsakelig innenfor institusjonens egne 
budsjetter. For spesifikke prosjekter blir det aktuelt å søke ekstern finansiering fra  
relevante instanser. Det blir også aktuelt å søke støtte til seminaravgift på samlingene 
(reise og overnatting dekker hver enkelte selv).  
 

Arbeidsgruppen 
Arbeidsgruppen har ansvar for planlegging og gjennomføring av fellesprosjekter. 
Den bidrar også til planlegging av nettverkssamlinger. Arbeidsgruppen forbereder 
saker til nettverkssamlingene.  
 
Arbeidsgruppen skal bestå av de deltakende institusjonene: Hver institusjon skal 
velge en representant. Museene skal velge to representanter og en vara til 
arbeidsgruppen.  
 

Felles prosjekter og tiltak 2014-2020 
 Gjennomføring av profilering: en felles logo, etablering av nettstedet for 

nettverket 

 Digitale fortellinger fra Finnmark – prosjekt 
Gjennomføring av kurs i hvordan man lager digitale fortellinger (via NPAF. 
NET) og publiserer på DigitaltFortalt 

 Ønskelig med en markering av Arkivdagen på alle institusjoner (hver 
intitusjon sin egen under felles paraply) 

 Kartlegging av arkivmateriale fra før krigen og krigsdokumentasjon, samt 
muntlig tradisjon knyttet til ulike etniske grupper som finnes i fylket, men 
som ikke er innsamlet og bevart.  

 Nettverket skal se på muligheter/utfordringer i arbeidet med innsamling, 
tilgjengeliggjøring og langtidsbevaring av digitalt skapte privatarkiv (e-post, 
databaser osv.) i Finnmark: Legge til en kartlegging av status på området 

 Utarbeiding av felles avleverings- og deponeringsavtaler  

 Kurs i arkivfaglige emner 
 
 


