
 

Referat FARKs dialog- og arbeidsmøte i Alta 21.– 22.01.2020 

Tilstede: Claus A. Pettersen, Lena Karlstrøm, Gunnhild Engstad, Tove Johansen, Nils Jørgen 

Nystø, Siri Vikse og Helena Maliniemi (referent). 

Forfall: Inger Lene Nyttingnes, Synnøve Fotland Eikevik, Harald Lindbach og Nils Johan Eira 

Saker:  

Dag 1.  

Møtet ble åpnet med presentasjonsrunde og praktiske opplysninger.   

Samisk arkiv ved Nils Jørgen 

Nils Jørgen fortalte om arkivarbeidet i Samisk arkiv som er en del av Arkivverket og har 

nasjonalt ansvar for samiske privatarkiver.  Ved hjelp av Sámi Arkiivas hjemmeside gav han 

innblikk på oppgaver, utstillinger og pågående prosjekter som Samisk arkiv er engasjert i dag. 

Stikkordene er tilbakeføring, tilgang, kulturell revitalisering, samisk språk, samarbeid, 

respekt, verdighet og avkolonisering av arkiver. https://www.arkivverket.no/om-oss/samisk-

arkiv 

Nils Jørgen nevnte at deres arbeid har internasjonal tilknytning.  Som eksempler nevnte han 

Interregprosjektet Digital Access to Sami Heritage Archives, samt Sami arkivets deltakelse på 

ICAs urfolkmøte i fjor som ble holdt i Adelaide i Australia. Temaet for konferansen var «Se 

oss, hør oss, delta: Utfordre og dekolonisere arkivet». Viktig resultat av møtet var Adelaide-

erklæringen som også kommer til å sette preg på Samisk arkivs arbeid. Les her hele 

Tandanya - Adelaide-erklæringen  

Vi er også her! Oppfølging av glemte grupper- prosjektet ved Helena  

FARK har fått tildelt 140 000 kr. fra Norsk kulturfond til oppfølging av prosjektet om glemte 

grupper. Bevilgingen gis forutsatt publisering av innhentede arkiver på Arkivportalen. Helena 

orienterte om statusen i prosjektet. Claus fra Tana museum skal ansettes i 8 måneder til 

prosjektet, og han jobber i 20 % stilling. Prioriterte arkiver: fiskerbondearkiver fra Tana, 

Nesseby, Kvalsund og Porsanger, reindriftsarkiver, reinbeitelagsarkiver og duodjiarkiver i 

Tana, Kautokeino og Karasjok, østsamiske arkiver i Neiden, samt Altas entreprenører og 

enkeltmannsforetak innenfor transport, bygg og anlegg.  Alta museum kontakter 

arkivskapere i Alta, mens Gjenreisningsmuseet kontakter arkivskapere i Kvalsund.  

https://www.arkivverket.no/om-oss/samisk-arkiv
https://www.arkivverket.no/om-oss/samisk-arkiv
https://www.arkivverket.no/om-oss/samisk-arkiv/ica-indigenous-matters-summit-2019/_/attachment/download/aa864ffc-aa44-4d85-90b9-a94ecfe42aca:81c7c99d0a4b48d1e27ecd0073b062afee19e095/Adelaide%20Declaration%20Norsk.docx
https://www.arkivverket.no/om-oss/samisk-arkiv/ica-indigenous-matters-summit-2019/_/attachment/download/aa864ffc-aa44-4d85-90b9-a94ecfe42aca:81c7c99d0a4b48d1e27ecd0073b062afee19e095/Adelaide%20Declaration%20Norsk.docx


 

Gjenreisningsarkitekt Trond Dancke og hans arkiv i Gjenreisningsmuseet ved  Tove  

Tove formidlet «En hilsen fra en gjenreiser til Gjenreisningsmuseet».  Hun fortalte om 

arkitekten Trond Danche og hans omfattende arkiv. Danche var en sentral person i 

gjenreisningsadministrasjonen i Finnmark. Arkivet ble avlevert til gjenreisningsmuseet i 1997 

etter initiativ fra Dancke selv. Tove viste smakebiter fra arkivet som hun har selv ordnet og 

katalogisert:  http://finnmarksarkivene.no/wp-content/uploads/2014/03/Arkivkatalog-

Trond-Danckes-privatarkiv.pdf 

«Arkivet som dro til sjøs» ved Siri 

Siri er nyansatt rådgiver for Finmarksbibliotekets litteratursamling. Hun kommer fra 

Haugesund bibliotek hvor hun var primus motor i oppretting av lokalhistorisk avdeling/ 

forskningsbibliotek ved biblioteket. Avdelingen er bygd opp rundt en rekke rederiarkiver fra 

Haugesund som Siri reddet fra å gå tapt. Hun fortalte om bevarings- og redningsarbeidet, 

oppbyggingen av forskningsbiblioteket av arkivet og formidlingen av dette arbeidet og selve 

arkivene. Mer om prosjektet finner du her:  https://rederiarkivene.no/ 

Status i IKAFs magasinprosjekt ved Gunnhild  

Gunnhild fortalte innledningsvis om IKA Finnmarks historie og tjenester.  Selskapets formål 

er å være en ressurs for eierkommunene i forhold til lovpålagte oppgaver innen informasjon 

og dokumentasjonsforvaltning. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne. Biltilsynets 

gamle kontrollhall er bygget om til arkivdepot. I 2017 ble depot full, og daglige lederen måtte 

innføre inntaksstopp. Styret og representantskapet begynner etter dette arbeidet med å løse 

depotsituasjonen for alvor. To rapporter og alternativer ble ferdig utarbeidet i 2015 av 

Norconsult. Alternativet ble å kjøpe bygget IKAF leier og å utbygge det trinnvis.  Det ble også 

foretatt en ny revurdering av depotbehov i lys av kartlegging av kommunenes papirbaserte 

arkiv, Arkivlov under endring og rivende teknologisk utvikling (digitalisering).  I desember i 

fjor ble endelig IKA Finnmark sitt bud akseptert, og selskapet fikk tilsagn til å kjøpe huset. 

Skisseprosjektet med anbefaling av trinnvis utbygging er klar. I første byggetrinn er behovet 

stipulert til 11 000 hyllemeter hvorav er det reservert 2000 hyllemeter til privatarkiver i det 

nye magasinet.  

 

Dag 2.  

Dagen ble innviet til diskusjon om arbeidet med samhandlingsplan. Det ble nevnt at hvis det 

er nødvendig kan planprosessen fremskyndes slik at planen sendes på høring i begynnelsen 

av april og få den politisk behandlet som orienteringssak i juni.  

 

Det ble også diskutert hvem som tar ansvaret for digitalt skapte privatarkiver i fremtiden. 

Dette er et viktig og meget aktuelt spørsmål, og skapte en ivrig diskusjon. Det ble foreslått to 

alternativer. Den ene var Samisk arkiv som allerede har nasjonalt ansvar for samiske arkiver 

inkl. elektroniske arkiver. Samisk arkiv er en del av Arkivverket som er kommet langt i gang 

med digitalisering. Arkivverket er bevilget 140 millioner over en tre-års periode til 

http://finnmarksarkivene.no/wp-content/uploads/2014/03/Arkivkatalog-Trond-Danckes-privatarkiv.pdf
http://finnmarksarkivene.no/wp-content/uploads/2014/03/Arkivkatalog-Trond-Danckes-privatarkiv.pdf
https://rederiarkivene.no/


digitalisering og dette gir handlingsrommet til institusjonene i Arkivverket.  Den andre er IKA 

Finnmark som har ansvar for kommunale arkiver og privatarkiver tilknytning til 

kommuneadministrasjon, og dette gjelder også digitalt skapte arkiver. IKAF er med på KDRS- 

ordningen (https://www.kdrs.no/) som tar ansvaret for å langtidslagring av digitale arkiv 

innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor. Når det gjelder privatarkiv finnes det ikke 

tilsvarende tjenester i Norge. Arkivverket har åpnet Digitalarkivet til alle institusjoner og 

dette gjelder ikke bare protokoller og saksdokumenter, men også fotografier, lydfiler og 

litteratur. Det er kommet signaler fra nasjonalt hold at Digitalarkivet kommer til å erstatte 

Arkivportalen etter hvert. 

 

Når det gjelder Finnmark trenges det vi institusjon i fylket som kan utvikles til en senter / 

depot for ta imot, behandle og langtidslagre digitalt skapte privatarkiver. Senteret skulle ha 

nødvendig spesialkompetanse og universal verktøy til arbeidet uansett på hvilket digitalt 

format arkivet avleveres til senteret.  

 

Det ble foreslått at det opprettes et forprosjekt (pilot) for dette på Samisk arkiv og at det 

søkes midler til pilotprosjekt fra Riksarkivarens utviklingsmidler, Norsk Kulturfond osv. til 

dette arbeidet. Å samordne arbeidet når det gjelder digitalt skapte privatarkiver i fylket kan 

sees som et nybrottsarbeid. Nils Jørgen nevnte et par eksempler på hvordan andre 

institusjoner i Norge har gjort digitale privatarkiv tilgjengelig: Aust-Agder museum og arkiv 

https://atom.aama.no/ og  SAMDOK privatarkiv https://samdok.com/category/privatarkiv/ 

 

I forprosjektet skal behov, målgruppe og omfang av digitalt skapte arkiver i fylket kartlegges. 

Det kartlegges hvordan den allerede avleverte bestanden er lagret (programvare, 

datasystem, format). I forprosjektet skal det også skisseres hva som skal være konkret 

innhold og oppgave i et slikt senter, hvilke kompetansehevingstiltak som er nødvendige og 

hvilke personalressurser og økonomiske ressurser som kreves  for gjennomføring. I 

forprosjektet skal det skisseres en plan for det videre arbeidet som skal munne ut blant 

annet en universal løsning for langtidslagring av privatarkiver uansett format. 

 

Prosjektet settes på FARKs neste arbeids- og dialogmøte i høsten. Da vil evt. innholdet og 

søknadsteksten diskuteres nærmere. 

 

Eventuelt 

Museene i Troms og Finnmark v/ Nord-Troms museum har fått 400 000 kr. støtte fra 

Riksarkivaren til å sette i gang arbeidet med regionale bevaringsplan i Troms. Midlene brukes 

til å ansette prosjektleder i seks måneder. Finnmark fylkesbibliotek har fått et uformell tilbud 

om å ta prosjektlederrollen slik at Nord-Troms museum frikjøper fylkeskoordinatoren i 

Finnmark i 50 % i et år til pilotprosjektet. Dette saken er nå drøftet hos Troms og Finnmark 

fylkesbibliotek og Kulturavdelingen som konkluderer med at dette alternativet kan forringe 

privatarkivtjenesten i Finnmark. Per dags dato ser det ut at Nord-Troms museum skal utlyse 

https://www.kdrs.no/
https://atom.aama.no/
https://samdok.com/category/privatarkiv/


engasjementstillingen til prosjektleder i seks måneder og arbeidet skal settes i gang uten 

midler fra den nye fylkeskommunen.  Fylkeskoordinatoren i Finnmark skal ha rollen som 

veileder.  

Neste møte 

Det ble bestemt at FARKs neste dialog- og arbeidsmøte holdes august/september i 

Hammerfest.  


