
Møte i Nettverket for privatarkiv i Finnmark I Kautokeino  9. – 10. juni 

2011 

Tilstede: IKA Finnmark, Statsarkivet Tromsø, Samisk Arkiv, RiddoDuottarMuseat, Kokelv/ 

Karasjok, Finnmark fylkesbibliotek, Beaivváš Sami Nasunalateather, Varanger museum avd. 

Vadsø, Samisk kunstnerråd, Alta museum og Kautokeino kommune. 

 

Øystein Steinlien fra Samisk arkiv ønsket kursdeltakerne velkommen og fortalte kort om hva 

arkivet jobber med. 

Dette er det 2. møte i sitt slag, første møte var i Lakselv og ble starten på dette samarbeidet. 

Helena Maliniemi som er koordinator for privatarkivarbeidet i fylket gjennomgikk forslag til 

organisering, se eget notat sendt ut med innkallingen til møte i Kautokeino. 

Kompetanseheving er viktig og at arkivinstitusjonen er etablert i fylket. Ansvar for 

opplæringen vil være IKA Finnmark, Samisk arkiv og Statsarkivet i Tromsø. 

Hva med økonomi? – Det ble diskutert hvordan man skal finansiere prosjektet videre, 

prosjektmidler for felles prosjekt. Slik det er i dag må den enkelte institusjonen bære 

kostnadene selv inntil videre. Stillingen til koordinator /arkivar ved Finnmark fylkesbibliotek 

er pr i dag finansiert som 50 % av fylkesbiblioteket og 50 % av fylkeskommunen 

Det er viktig å etablere nettverk og kunne møtes, hver for oss er vi små.  

Hva kan et slikt nettverk jobbe med? Hva er problemstillingen i dag?  

Arkiv/bibliotek/museum i Finnmark – finnes det tilsvarande nettverk ellers i landet?  

Museumsplan, hva skjer med den?  Har vært ute til høring og blir behandlet nå i juni i 

fylkeskommunen. Den vil bli presentert når den er ferdig behandlet. 

Viktige problemstillinger i Finnmark sammenheng er blant annet synliggjøring, 

tilgjengeliggjøring og publisering både på regionale og nasjonale felleskataloger. Pr i dag har 

den enkelte ansvar hver for seg til å få ting og arkiv registrert. Spørsmål er, hva er felles for 

alle institusjonene? Krigsdokumentasjon er felles, og kan det gjøres noe for at alle skal kunne 

få fram det materialet som finnes i institusjonene? 

Nettverk for Asta? Er det noe som museene kan bruke eller nettverket for å registrere? Er det 

mulig? Arkivportalen? Denne er for hele Norge. Vi bør tenke gjennom om det er et verktøy 

som kan brukes av nettverket også, og hvordan, uten at kostnadene blir store. 

Nettverket må ha hovedvekt på ordning, katalogisering og tilgjengeliggjøring. 

Krigsdokumentasjon bør være en felles oppgave å få kartlagt og registrert. Denne skal bevares 

for også kunne brukes i framtiden.  Så bevaring og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale som 

dokumenterer krigshistorie er veldig viktig.  



Hva med samisk portal i tillegg, for å få fram det samiske i fylket. Bør dette være et felles 

prosjekt? 

Det må lages en regional grovkatalog fra institusjonene over hva som er av privatarkiv i 

bevaringsinstitusjonene, slik at det blir enklere for den enkelte å kunne formidle og kunne ta 

dette i bruk i form av utstilling og formidling. Den må tilgjengeliggjøres slik at man kan se 

hvor arkiv befinner seg, likeså gjenstander som kan være av interesse for allmennheten å vite 

noe om. 

Finnes det noen mulighet for å søke støtte til noe av dette som prosjekt hos f. eks Norsk 

kulturråd? 

Museene ønsker å kunne komme med i Digitalt museum. Det ligger pr i dag bilder fra hele 

fylket rundt om på museene og bibliotek. 

Det ble bestemt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe med medlemmer fra IKA Finnmark, 

Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek, Varanger museum avd. Vadsø – Monica 

Gebhardt, Samisk arkiv og RiddoDuottarMuseat, Karasjok – Margrethe Vars. Gruppen skal 

jobbe med å få kartlagt og laga grovkatalog, hvordan skal vi få dette til? Arbeidsgruppen skal 

også utføre kartlegging av kompetanse ute på de ulike bevaringsinstitusjonene, av hvilke 

ressurser som finnes og hvordan kan vi bruke dem. 

Det ble også bestemt at det nå i starten skal avvikles 2 møter i året, ett på våren og ett på 

høsten til dette er godt etablert. Møtene skal bestå av temaforelesinger, faglig og evt. praktisk 

arbeid. 

Neste møte ble satt til Vadsø 1. -2. november 2011. 

Velkommen til neste møte. 

 

Referent: Solgunn Wagelid, fagleder IKA Finnmark. 21.juni 2011 

 

 

 


