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Sak nr. 1 Resultater fra bestands- og samfunnsanalysen 
Bestands- og samfunnsanalysen ble gjennomgått. I sammendraget av analysen er de næringer og 

foreninger som bør prioriteres gjengitt. Under møtet ble følgende føyet til som viktige aktører: 

 Pelsdyrnæringen (Karasjok) 

 Reindrift: Også i Nordkapp og sjøsamisk reindrift. Det ble diskutert om en kommunevis 

kategorisering er den beste tilnærmingen, eller om man heller bør basere seg på inndelinger 

basert på reinbeitedistrikter og siidaer. 

 Meierinæring (Tana) 

 Kraftproduksjon inklusive vindkraft 

 Revy (Revylagsfestivalen i Lakselv) 

Sak nr. 2 Hovedprosjekt – planlegging og prioriteringer 
Det ble diskutert hva som bør være fokus for hovedprosjektet. Det ble enighet om at dette må være 

innsamling, dokumentasjon og formidling. Prosjektet vil være et innsamlings- og dokumentasjons-

prosjekt hvor man gjennom formidling synliggjør og bevisstgjør om den betydning det har å sikre en 

helhetlig samfunnsdokumentasjon fra Finnmark.  

Det vil bli søkt om støtte til å ansette en prosjektmedarbeider.  

Det vil bli utarbeidet en pressemelding eller liknende for å skape oppmerksomhet om prosjektet.  

Hvilke arkiver som bør prioriteres i prosjektet ble tatt opp. Disse ble delt inn i to hovedkategorier: a) 

hjørnesteinsnæringer og b) underdokumenterte grupper. 

Hjørnesteinsnæringer 

Dette er næringer som har og har hatt sentral betydning i Finnmark og for flere av disse har innslaget 

av utenlandsk arbeidskraft vært betydelig. For å dokumentere utenlandske gruppers tilstedeværelse i 

Finnmark må man ha dokumentasjon fra de næringer disse var og er sysselsatte innenfor. 

 Fiskeri- og havbruk 

 Reindrift (Siidaer mv.) 

 Reiseliv 

 Bergverk 

 Arktisk landbruk 

 Kombinasjonsnæringer (fiskarbonden mv.) 

 Kvinnenæringer (duodji mv.) 

Underdokumentere grupper 

 Religiøse organisasjoner og grupper 

 Kvinneforeninger 

 Fiskarlag 

 Sjøsamisk befolkning 
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 Østsamisk befolkning 

 Utenlandske minoriteter (se også hjørnesteinsnæringer) 

 Politiske partier (sentrumspartier og borgerlige partier) 

Sak nr. 3 En revidert bevaringsplan for privatarkiv i fylket, samt 

samhandlingsplan 
Nåværende bevaringsplan for privatarkiv er noen år gammel og vil ha behov for å bli oppdatert. 

Resultatene av den bestands- og samfunnsanalysen som er blitt gjort i forprosjektet vil bli bearbeidet 

og danne grunnlag for en revidert bevaringsplan. Dette arbeidet vil tidligst kunne starte høsten 2016. 

 

 


