
Møte i Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe 
 

21. januar 2015, kl. 09.30-13.45. Scandic Alta 

Tilstede: Marja Helena Maliniemi, Grete Gunn Bergstrøm, Ingvild Marie Bjørnå Pettersen, Margrethe 

Vars, Svein-Olaf Nilssen, Marion Sørensen, Galina Isaksen, Line Korslund og Vilde Christoffersen 

Walsø. 

 

Sak 2. Nettverkssamling med kurs i digitale fortellinger i Lakselv 
Kontakten i Kulturrådet, Kristin Boland, er sykemeldt. Grete tar kontakt med Kulturrådet innen 

onsdag 28. januar. 

2.-3. juni foreslått som dato for samlingen, evt. to andre dager i uke 23.  

Finansiering: Deltagerne betaler avgift. Mulig å søke Sparebanken Nord-Norge om midler – både 

Sparebanken Nord-Norge Stiftelse og Sparebanken Nord-Norge Fond. Helena søker. 

Lokaler: Møterom på Lakselv hotell (eller på IKAFs møterom?)  

Deltagere: Max 20 deltagere. Helena sender ut invitasjon til ABM-institusjonene i Finnmark. Kanskje 

flere organisasjoner/institusjoner hvis det ikke kommer mange nok påmeldinger fra ABM-

institusjonene. 

Overnatting: Helena forhandler pris for overnatting med Lakselv hotell og Marion kontakter 

Fjordutsikten. Hun tar også kontakt med Banak leir for middag. 

 

Sak 3. Det nasjonale samdok-prosjektet 
Svein-Olaf orienterte om bevaringsplaner. 

Bestandsanalyse: Hva er bevart? På ulike nivå – regionalt, institusjonelt osv. Gjennomføres gjennom 

f.eks. ASTA. For å vise hvordan forekomsten av ulike arkiver fordeles innenfor en sektor, og 

geografisk og periodisk fordeling. Også andelen komplette/ukomplette og ordnede/uordnede arkiv. 

Samfunnsanalyse: Hva bør bevares i dag? I likhet med bestandsanalysen, på ulike nivå. F.eks. arkiver 

knyttet til viktige næringer og som viser trekk ved dagens samfunnsutvikling bør bevares. 

Veiledning med eksempler ligger tilgjengelig på samdok-nettsiden. 

Grete orienterte om rapport – Felles autoriteter i arkivsektoren 

Rapporten blir publisert i slutten av januar. Samordning av data i ABM-institusjoner på kulturnav.org. 

Aktør- sted- og tidsregister skal registreres.  

 

Sak 4. Neste fellesprosjekt – Innsamling, tilgjengeliggjøring og bevaring av digitalt 

skapte arkiv 
Helena gjorde rede for forskjellen mellom digitalt skapt og digitalisert arkivmateriale.  



Hvordan samle inn digitalt skapt privatarkiv? Behov for bevisstgjøring blant organisasjoner (og i neste 

omgang bedrifter). Informere om behovet for avlevering til depot, om klausulering og beskyttelse av 

personinformasjon, og om viktigheten av at materialet blir tilgjengelig (tilbakelån til arkivskaper og 

evt. for andre arkivbrukere). 

 

Tema for 2016: Intervju og samfunnsdokumentasjon knyttet til underdokumenterte 

temaer/grupper/fortellinger. 

 


