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Hva er utgangspunktet?

Vedtak i FU 2010

• Museumsplanen for Finnmark skal med utgangspunkt i de konsoliderte 
enhetene og statlige føringer foreslå nye strategier for en museumspolitikk for 
Finnmark. 

• Det skal utarbeides forslag til hvordan museene i Finnmark fortsatt kan 
utvikles organisasjonsmessig og museumsfaglig. 

• Forslagene skal formuleres i en ny museums- og arkivplan for Finnmark. 

Tidligere vedtak vedr. samarbeid med IKAF må innarbeides i planen.

• Planen skal utarbeides med kultur- og idrettsavdelingen som sekretariat og 
med en egen styringsgruppe.

• Prosessen skal inkludere berørte museer og kommuner.

• Planen skal legges fram for Fylkestinget til desembermøtet 2010.

• Arbeidet med planen skal finansieres innenfor eksisterende rammer.
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Museumsstrategier

•Overordna mål

• Museene i Finnmark skal utvikle seg hver for seg og innenfor et målrettet

fellesskap slik at de til sammen skal dokumentere og formidle Finnmarks 

kulturarv, der de samiske og norske folk sammen med kvenene og andre 

folkegrupper og kulturer, har bygd et unikt, sammensatt og flerkulturelt

samfunn.

• Museene skal bidra til stolthet og anerkjennelse av Finnmarks felles 

kulturarv.

• Museene skal sikre god og inkluderende kvalitet i alt sitt arbeid innenfor

rammen av folkegrupper, lokalsamfunn og kultur felles-skap i Finnmark, 

i Norge, og på Nordkalotten. 
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Hva er et museum ?

Etter ICOM definisjonen:

• ”Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene 

samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, 

bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materiell og immateriell 

(kultur)arv om menneskene og deres omgivelser i studie-, utdannings- og 

underholdningsøyemed.”
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Museumslandskapet i Finnmark

• Under forvaltning av Kulturdepartementet:

• Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum IKS (2007)

• Alta Museum etablert 1978

• Museene for kystkultur og gjenreising IKS (2005)
– Gjenreisingsmuseet - etablert 1994

– Måsøy museum - etablert 1996

– Nordkappmuseet - etablert 1982

– Gamvik museum - etablert 1978

– Berlevåg havnemuseum - etablert 1980

• Varanger museum IKS (2009)
– Vardømuseene - etablert 1894

– Vadsø museum, Ruija kvenmuseum - etablert 1971

– Sør-Varanger museum, Grenselandmuseet - etablert 1964

•

• Under forvaltning av Sametinget:

• RiddoDuottarMuseat (stiftelse) (2006)
– De Samiske Samlinger i Karasjok - etablert 1972

– Kautokeino Bygdetun - etablert 1979

– Kokelv sjøsamiske museum - etablert 2002

– Porsanger museum - etablert 1996

• Deanu ja VàrjjatMuseasiida/ Tana og Varanger museumssiida (stiftelse) (2012)
– Varanger samiske museum - etablert 1982

– Tana museum - etablert 1980

– Østsamisk museum, Neiden - etablert 2006

– Saviomuseet, Kirkenes – etablert 1994
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Noen nøkkeltall

• Offentlige tilskudd (2012)       47,3 mill

• Antall ansatte                    ca 86 årsverk (hvorav 50 med høy kompetanse)

• Besøkende                        ca 130 000
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Strategiske innsatsområder

• Finnmarkshistorien

• Samlingsforvaltning

• Faglig utvikling – FOU 

• Språk og urfolk

• Formidling

• Bygg og lokaler

• Arkiv
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FINNMARKSHISTORIEN

MÅL

• Det er et mål å formidle regionens historie og derigjennom øke forståelsen for 
likheter og ulikheter mellom lokalsamfunn og andre regioner, og å øke 
fellesskapsfølelsen i fylket.

UTFORDRING

• Det er en sentral utfordring å skape en samlet og likeverdig dokumentasjon og 
formidling av Finnmarks historie i fortid og nåtid.

• Finnmarkshistorien kan dokumenteres og fortelles i den historiske 
sammenhengen som skapes gjennom å delta i samarbeidsprosjekt med 
museer og andre faginstitusjoner i Barentsregionen og Nordområdene.

STRATEGI

• Dokumentere Finnmarks unike historie slik at denne kan bidra til økt 
fellesskapsfølelse i fylket.

• Synliggjøre museenes rolle i formidlingen av det flerkulturelle samfunnet slik at 
andre kan lære av århundrenes erfarte kompetanse som flerkulturelt samfunn.
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SAMLINGSFORVALTNING

MÅL

Museenes samlinger består av objekter, foto/film, arkiv og bygninger. Det er en viktig 

målsetting å ivareta samlingene etter nasjonale standarder og gjøre disse tilgjengelig for 

publikum og forskning.

UTFORDRINGER

• Deler av samlingene er oppbevart under relativt dårlige forhold og 

konserveringsbehovet er stort.

• En stor del av samlingene er ikke tilfredsstillende registrert og magasinert; samiske 

gjenstander er ikke systematisk registrert på samisk.

• Det digitale registreringsverktøyet foreligger med en samisk løsning, men er stadig 

under utvikling.

• Mangelfulle samlingsforvaltning- og innsamlingsplaner

• Samlingene er ikke tilgjengelig for publikum gjennom Digitalt Museum

• Fredede og verneverdige bygg som museene forvalter, er en del av samlingene; 

økonomiske virkemidler for ivaretakelse og istandsetting må på plass.
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Samlingsforvaltning forts.

STRATEGI

• Utarbeide en koordinert samlingsforvaltningsplan og en forskningsbasert 

innsamlingsplan med utgangspunkt i Finnmarkshistorien.

• Sikre, digitalisere og supplere alle museenes samlinger i planperioden.

• Gjøre samlingene tilgjengelig i digitalisert form på Digitalt Museum.

• Arbeide for nasjonale økonomiske løsninger for istandsetting av fredete og 

verneverdige bygninger som museene forvalter, som en del av 

samlingsforvaltningen.
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FAGLIG UTVIKLING -FOU

MÅL

Museer blir ofte karakterisert som kunnskapsbedrifter med høy kompetanse. 
Vedlikehold og utvikling av eksisterende og ny kompetanse er et viktig delmål for denne 
typen institusjoner

UTFORDRINGER

• Museene har behov for koordinert planverktøy for forskning og kunnskapsproduksjon 
innenfor sine ansvarsområder. 

• Museene har for liten kapasitet til systematisk å initiere forskningsprosjekt, både 
nasjonalt og innenfor Nordområdesamarbeidet.

• Museene har behov for å rekruttere og styrke forskningskompetansen.

STRATEGI

• Styrke, stimulere og utvikle museenes faglige personale innenfor fellesskapet av 
museer i Finnmark og rekruttere personale med forskningskompetanse.

• Delta i nasjonale, tematiske museums nettverk samt bygge nettverk til fagpersoner, 
miljøer og FOU-institusjoner i egen region og i utlandet.
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SPRÅK OG URFOLK

MÅL

Et viktig delmål for museene er å stimulere til aktiv bruk av samisk i alle kommuner i 
Finnmark og at alle museene formidler den flerkulturelle historien som har preget alle 
lokalsamfunn i fylket.

UTFORDRINGER

• Det er en utfordring for alle museene i Finnmark å formidle fylkets sammensatte 
kulturhistorie.

• Museer med særlig ansvar for museumsfaglige oppgaver for samisk og kvensk kultur står 
overfor et omfattende dokumentasjons- og formidlingsarbeid. 

• Museer med samiske samlinger må registrere disse på opprinnelig samisk språk. Som et 
minimum må samisk brukes i hovedbetegnelsen når gjenstanden registreres i Primus 

STRATEGI

• Forske, dokumentere og formidle ny kunnskap om det flerkulturelle Finnmark inn i vår            
egen tid, med særlig vekt på å forstå Finnmark som et sentralt område for det samiske 
urfolk, samt vektlegging av kvenenes status som nasjonal minoritet. 

• Synliggjøre samisk språk gjennom registrering i Primus.
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FORMIDLING

MÅL

En av museenes kjerneoppgaver er å formilde kulturhistorisk kunnskap til publikum. Det 
er viktig å ta i bruk nye formidlingsmetoder gjennom digitale verktøy slik at kunnskapen 
treffer mange.

UTFORDRINGER

• Museene mangler adekvat finansieringsordning for utstillinger og formidlingskonsepter 
som regelmessig må fornyes for å øke attraksjonsverdien og kvaliteten på opplevelse, 
læring og formidling.

• Museene har felles utfordring i å utvikle formidlingsmetoder som ivaretar alle 
folkegrupper og kulturer innenfor det flerkulturelle samfunnet på en likeverdig måte. 

• Museene og reiselivsnæringen har felles utfordringer i å skape sammenheng og 
synergier i formidlingsarbeidet for å øke relevans og attraksjonsverdi. 

• Formidlingsarbeidet må tilpasses ulike målgrupper, i forhold til krav om universell 
utforming gjennom fleksible løsninger.

• Alle kommuner i Finnmark har behov for kulturhistorisk formidling, også de som ikke 
har egen museumsavdeling. 

• Øke og styrke samarbeid med barnehager og skoleverket gjennom Den kulturelle 
skolesekken.
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Formidling forts.

STRATEGI

• Bygge ny kunnskap om engasjerende og tidsrelevante temaer for veldefinerte 

målgrupper.

• Ta i bruk målrettet, moderne formidlingsteknikk.

• Arbeide metodisk med attraksjonsutvikling i samarbeid med andre.

• Gjennom samarbeid kan museene skape en formidling av kunnskap og 

opplevelse av det unike, sammensatte flerkulturelle Finnmark.
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BYGG OG LOKALER

MÅL

Det er et delmål å skaffe alle lokaler som har en minimumstandard for et 
moderne museum.

UTFORDRINGER

• Store utbyggingsprosjekt skal finansieres i et spleiselag nasjonalt, regionalt og 
lokalt.

• Omfattende utbygging krever utvikling av rasjonelle og økonomisk 
bærekraftige løsninger for driften av museene.

STRATEGI

• Fremme museumsprosjekter som gir trygge bevaringsforhold for kulturminner 
og samlinger.

• Støtte lokaliteter for god og moderne formidling, som oppfyller krav til 
universell utforming, samt tilfredsstiller arbeidstilsynets krav om arbeidsmiljø.
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ARKIV

MÅL

Museene eier store og viktige arkivsamlinger som er et vesentlig kildemateriale
for forskning og formidling. Det er et delmål at samlingene blir oppbevart 
forsvarlig og at de blir tilgjengeliggjort for forskning.

UTFORDRINGER

• Arkivutredningen viste at museene ivaretar en stor mengde privatarkiver.  
Deler av privatarkivene er ikke tilfredsstillende ordnet, katalogisert og 
oppbevart. Store deler av privatarkivene er ikke digitalisert.

STRATEGI

• Samordne museums og arkiv arbeidet i Finnmark.

• Legge bevaringsplanen for privatarkiv i Finnmark til grunn for gjennomføring 
og koordinering i nettverk.

• Legge vekt på arkivmateriale i formidlingen.
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FRA STRATEGI TIL HANDLING

• For at strategiene skal gi noen mening må de konkretiseres i en handlingsplan

• For alle de 7 områdene er det foreslått at det skal utarbeides tiltaksplaner som 

skal inneholde konkrete forslag med kostnadsestimat, finansieringsløsninger 

og tidsplan.

• Planene skal basere seg på mål, realisme og tydelige prioriteringer og legge 

samarbeid og arbeidsdeling mellom institusjonene til grunn for forslag.

• Utarbeidelse av tiltaksplaner må gjøres over tid og i en prosess mellom 

museene og tilskuddspartene der dette er naturlig, men hvor museene selv tar 

ansvar for arbeidet og finansieringen av slike planer. Fylkeskommunen vil 

være ansvarlig for samordning av planer som skal fremmes for 

fylkeskommunale politiske organer.
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Utfordring til dere

• Hvordan profilere arkivsamarbeidet som et eget strategisk satsingsområde?

• Hvordan organisere en prosess videre?

• Hvordan integrere arkiv i samlingsforvaltning?

• Publisering på http://www.digitaltmuseum.no/
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