
 
 
 
 
 
 Møte - Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe 
  
Tid: Onsdag 31. august 2016 kl. 09:00 – 13:00 
Sted: Scandic Alta (tidl. Rica Alta) 
Tilstede:  Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek, Grete Bergstrøm fra Samisk arkiv, 
Margrethe Vars for RiddoDuottarMuseat og Svein Olaf Nilssen statsarkivet. 
 
Saksliste 
  

 Åpning av møtet og valg av referent. 
   

 Gjennomføring av bevaringsplan - diskusjon  
  
Lunsj ca. 11:00 – 11:45 
  

 Samhandlingsplan 
 
Sak 1. Helena Maliniemi åpner møtet. Hun leder også møtet. 
 
Margrethe Vars blir valgt som referent. 
 
Møtet bestemmer at sak 2, samhandlingsplan utgår. Viktig å lage bevaringsplanen først. 
 
Gjennomgang av bevaringsplan. 
 

1 Spørsmålet: Hva skal vi med en bevaringsplan? 
i. Formålet med et slikt dokument skal være at den skal være med på å skape 

bevissthet om at privatarkiver er viktig å ta vare på 
ii. Planen er en leseguide, maks 40 sider, som skal fungere som et hjelpemiddel 

- sørge for at en mengde bevaringsverdige privatarkiver blir bevart og samlet 
inn. 



iii. Det skal allerede i de første sidene fortelle leseren hvorfor vedkommende 
bør lese bevaringsdokumentet. 

iv. Institusjoner skal kunne bruke den i sitt arbeid med.  
v. Ved utarbeidelsen av bevaringsplanen skal man også tenke på hvem skal 

bruke dokumentet. 
vi. Samtidig skal det være et dokument som arkivinstitusjoner kan bruke i 

forhold til sine aktører. 
vii. Dokumentet skal også brukes i forhold til de bevilgende myndigheter. For å 

opplyse viktigheten av bevaring av arkiver. 
viii. Sammendraget i bestandsanalysen kan og bør brukes i arbeidet med å 

utforme/lage en bevarings plan. (Bestandsanalyse har kartlagt hvilken arkiver 
som befinner seg og hvor. Og viktigheten av hvilken arkiver som er 
mangelfulle og lite bevart eller samlet.) 

ix. I bestandsanalysen fremgår det hvilken arkiver, hvilken næringer er knyttet 
til hvilken geografisk område. I bevaringsplanen satser man heller på å dele 
det opp tematisk. På den måten unngår man også altfor mye gjentakelser. 

x. Utformingen av dokumentet bør være «fristende» slik at den ikke fremstår 
som et kjedelig og tørt dokument. Dokumentet bør være av utseende slik at 
man øyne fester seg ved den og at lesere har lyst til å se nærmere på hva 
dette er. Det kan f.eks. gjøres ved bruk av diagrammer, skjemaer, fotografier 
og illustrasjoner.  

xi. Spørsmål om hvem lager layout? Engasjere Sonja Siltala. Og også et forslag 
om å sette inn bilder fra våre arkiver. 

xii. Planutkast blir sendt på høring til de som planen berører, før man begynner 
med samhandlingsplanen.  

xiii. Det tas sikte på å søke om penger fra Finnmark fylkeskommunens 
tospråklighets midler til oversettingsarbeid på samisk versjon. 

xiv. Planen skal være ferdig i løpet av neste år. 
 
 
Møte ble avsluttet 1305. 
 


