
 
 

Møte i FARKs arbeidsgruppe, 25.01.2017, 
Scandic Alta, 09-14:30 

1. Prosjektmøte 09-13:00 

Tilstede: Anne Karen, Ida, Svein-Olaf, Synnøve, Helena, Grete (ref.) 
Etter gjennomgang av resultater ved Ida og Anne Karen, drøftet vi en del problemstillinger om 

prosjektet. Prosjektet fikk en pangstart rett over nyttår med pressemelding med påfølgende 

avisoppslag og intervjuer på NRK Sápmi og i finsksendinga. 

 Vi legger opp til å bruke skjemaet fra personvernombudet for forskning, det er et sjekke-ut-

skjema for om prosjektet trengs å meldes inn. 

 Sjekk ut forskningsetiske retningslinjer. 

 Skjema for mottak av privatarkiver ble gjennomgått. Samark holder på å utvikle et nytt 

standardisert skjema i samarbeid med Arkivverket. Vi vurderte det som litt langt. Det skal 

finnes på samisk og norsk. 

 Intervjuguide er utarbeida, den bør tilpasses etter kontekst og intervjupersoner, typer 

intervjuer, typer arkiver. 

 FOSAM kan sjekkes ut for forarbeid til intervju. Tenke på bruk i eventuelt 

formidling/persongalleri etterpå. Andre forhold er: Rammefortellinga, tidslinje, intervjuets 

art, tilllitsoppygging, anonymisert informant /tradisjonsbærer vs.navngitt 

kunnskapsleverandør 

 Større fiskeriarkiver sendes til SAT, dersom det er rom for det. I nye Arkivverket må det 

sendes inn en forespørsel sentralt for større privatarkiver.  

 Sluttrapport: Det jobbes i forhold til denne helt fra start av. 

 Prosjektet må etter hvert gå inn i bevaringsplanarbeidet for fylket. 

 Kvinneperspektivet ivaretas ved fokus på kvinner i selve fokusgruppen 

 Hvem ser vi for oss er innvandrere?  

 Prosjektet har utvikla en glimrende metodikk, med kontaktskjema for videre innsamling av 

arkiver. 

 Diskusjon: Vi arbeider med å få utvidet finansiering til arbeidet, via Sametinget.  

 23.mars er det prosjektmøte i Vadsø med påfølgende besøk i Østsamisk museum og Isak 

Saba senteret.  

 

2. Bevaringsplan for Finnmark 13-14:30 

Tilstede: Synnøve, Helena, Grete (ref.) 
 Fremdriftsplanen må endres grunnet at den skal til politisk behandling. 

 ASTA vs. PRIMUS: Sistnevnte har kun arkivfunksjon for enkeltdokumenter. 

http://finnmarksarkivene.no/


 
 

 Gruppa må kommentere handlingsprogrammet til 17/2. Se hva som skal bort og hva som skal 

til vedlegg. Planen bør være på max.30 sider.   

 Det er innvilget midler til oversetting til samisk.  

 Samfunnsanalysen og ev. bestandsanalysen tas ut og flyttes til appendix.  

 NB: ASTA: Sjekke ut om man kan legge ut arkivene på vegne av eierne og depoet. SAMARK 

sjekker det ut. 

 

Alta 25/1 2017 

Grete Bergstrøm  

(sign.) 

 

 

http://finnmarksarkivene.no/

