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 Workshop - Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe  

 
Møtereferat  

Tid: 22.- 23.01.2019  
Sted: Alta bibliotek  
Deltagere: Helena Maliniemi, Gunnhild S. Engstad, Solbjørg Fossheim, Inger Lene Nyttingnes, 
Synnøve Fotland Eikevik, Tove Johansen og Nils Jørgen Nystø 
 
Forfall: Inga Margrethe Vars 
 

Saker Dag. 1.  

1. Åpning av møtet og valg av referent 

Helena åpnet møtet. Inger Lene og Nils Jørgen ble valgt til referenter.  

2. Nasjonalbibliotekets kartlegging av audiovisuell kulturarv - digitalisering  

Helena orienterte om Nasjonalbibliotekets kartlegging av audiovisuelt materiale som ikke er 

digitalisert. Det finnes pr. nu ikke midler til digitalisering av lyd- og filmarkiver i Arkivverket som en 

kan søke på  p.g.a. Nasjonalbibliotekets prosjekt som har fått støtte fra Kulturdepartementet.    

3. Varangerarkivenes prosjekt  

Inger Lene orienterte om Varangerarkivenes prosjekt som er gjennomført med utviklingsmidler fra 

Arkivverket. Dette ble gjort med utgangspunkt i Bevaringsplan for Finnmark (2017-27) og 

Samhandlingsplanen for privatarkiv i Finnmark. Varanger museum har 193 hyllemeter arkiver utfra 

tidligere kartlegginglister, og museet har i lang tid arbeidet med å kartlegge riktig antall og mengde 

privatarkiv (ulike arkivskaperer er blandet i flere av arkiver). Blir ferdige med det før statistikken skal 

inn 1. mars. Arkivene er ikke ordnet og registrert. Rundt 15 hm kan sees å være ordnet og registrert 

etter arkivfaglig standard. Ingen arkiv er publiserte enda. Offentlige arkiv omfatter Vardø Radio, 

Vardø kirke, Krigen i Vardø (Politimesteren i Vardø), Vardø Skole, Byggekomite for 

Tuberkolosehjemmet samt andre kommunale enkeltdokument. 

Noe av materialet er digitalisert. Formidling av arkivene er sentralt i prosjektet. Det er søkt 

Sparebanken Nord-Norge om ytterligere finansiering for 2019. Det vises for øvrig til særskilt 

PowerPoint-presentasjon. 

4. Gamvik museums arkivprosjekt  

Tove orienterte om Gjenreisningsmuseets ordning og katalogisering  av arkiv for digitalisering ved 

Gamvik museum, som ble gjennomfør 8.-11. april 2018.  Dette med støtte via utviklingsmidler i 

Arkivverket og Fiskeprodusentens fond. Her finnes dokumentasjon etter Firmaet A.Brodtkorbs AS, 

http://finnmarksarkivene.no/


2 
 

Gamvik, D/S Ekspedisjon, Gamvik, Firmaet  B.T. Aas, Br. Aarsæther, Mehamn, Gamvik Produksjonslag, 

Merkelovens tilsynsmann samt Nissen-bruket i Mehamn. DigForsk A/S har stått for digitaliseringen. 

Det vises for øvrig til særskilt PowerPoint-presentasjon. 

5. Vi er også her! Årshjulet 2019  

Helena viste til at årshjul-arbeidet for 2018 var vellykket. Det ble publisert 11 artikler hvorav 6 av 

dem oversatt til samisk og publisert på Finnmarksarkivenes hjemmeside.  

Det ble besluttet å videreføre arbeidet for 2019. Ulike temaer for artikler inneværende år ble drøftet. 

Det internasjonale villaksåret, Bokåret 2019, Frigjøringsjubileet Øst-Finnmark (75 år i oktober), 

Stemmerettsjubileet (100 år), Byjubileum for Vardø og Hammerfest, FNs år for urfolksspråk og 

Sametingets 30-års jubileum danner rammer for årets bidrag.  

Det ble vist til at Digitalarkivet nå er åpnet som publiseringskanal for alle aktører og at det her også 

kan publiseres lyd-/vokalarkiver. Se særskilte utkast til Årshjulet 2019.  

6. Eventuelt 

-  På møtet ble følgene av sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner for 

Finnmarksarkivsamarbeidet drøftet. Det eksisterer pr. dato usikkerhet om hvilke endringer 

sammenslåingen medfører både hva gjelder privat og offentlig arkivarbeid. En ser i denne forbindelse 

med interesse frem til innholdet i en rapport fra Kommunenes Sentralforbund (KS) om 

kommunestrukturen som er under utarbeidelse, og som også vil omfatte arkiv- og 

museumssektoren. 

-  Det tas sikte på å avholde neste møte i Kautokeino siste uken (35).  i august då.  
 

Saker Dag. 2. Planlegging av arbeidet med samhandlingsplan 
 
Tema for møtedag 2 var ein eventuell ny samhandlingsplan for privatarkiv i Finnmark.  

Sak 1. Kva er samhandlingsplan? Kvifor treng vi ein slik plan? v/Helena 

Siste samhandlingsplan for privatarkiv i Finnmark kom i mai 2010 og deler av denne må reknast som 

utdatert. Møteleiar ( H. Maliniemi) oppmoda deltakarane i gruppa til å drøfte behovet for ein ny 

samhandlingsplan og kva innhald denne bør ha. Det vart også orientert om det nasjonale 

rammeverket som er fastsett av Riksarkivaren og heimla i Arkivlova §14. Riksarkivet har ansvar for 

koordineringa av ordninga med fylkeskoordinerande institusjonar for privatarkiv. Kartlegging av 

kompetanse og rolleavklaring mellom institusjonane er sentralt i dette arbeidet. 

Sak 2 og 3. Diskusjon.  Målet / kva ønskjer vi å oppnå med den? Kven skal være med? Innhald? 

Gjennomføring / prosessens gang? Politisk forankring? 

Det var semje i gruppa om at det er behov for anten ein ny eller ein oppdatert samhandlingsplan. I 

denne samanhengen vart det særleg peika på samanslåinga mellom Troms og Finnmark fylke. Det er 

viktig at arkivbevarande institusjonar i regionen er i forkant og har kartlagt situasjonen, utfordringar 

og behov for privatarkivfeltet slik at desse kjem øvste politiske nivå i hende før politiske avgjersler 

skal takast. Den nye samhandlingsplanen bør bli spelt inn for fellesnemnda for fylkessamanslåinga. 

 

- Samarbeid på tvers av forvaltningsnivå/institusjonsform.  

I drøftingane vart det peika på at samarbeidet har vore ein suksess som har fått positiv merksemd 

nasjonalt. Dette er det viktig å bygge vidare på. Institusjonane kan også samarbeide på 

formidlingsområdet, til dømes gjennom felles arrangement og utstillingar. Institusjonane utfyller 
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kvarandre i formidlingsarbeidet og det kan også bidra til felles kompetanseheving. Vi kan også støtte 

kvarandre sine prosjekt formelt og bidra til større merksemd kring kvarandre sitt arbeid. 

- Invitere fleire inn i samarbeidet?:  

Alle aktørar i fylket som bevarer arkiv bør inviterast inn i arbeidet. Det samiske museumsnettverket 

og Sametinget er også aktuelt å invitere inn.  

4. Framdriftsplan for planprosessen 

Oppgåver for medlemene i gruppa før neste møte i Kautokeino, 29. – 30. august 2019: 

 

- Utarbeide eit forslag til ein visjon for samhandlingsplanen. 

- Utarbeide eit forslag til strategi for samhandlinga. 

- Kompetansekartlegging. Kva kompetanse manglar/er det behov for i fylket?. 

- Rolleavklaring/arbeidsfordeling mellom institusjonane. 

- Utarbeide eit forslag til disposisjon for samhandlingsplanen (Helena utarbeider). 

- Kvar institusjon oppdaterer tekst om seg sjølve. 

  

Inger Lene, Nils Jørgen, referenter 

 
 
 


