
 

 

Referat: Nettverksmøte for Finnmarksarkivene på teams 16.mars 2021, kl.0930-1050 

Tilstede: Helena Maliniemi, Claus A. Pettersen, Lena Karlstrøm, Inga Margrethe Vars, 

Gunnhild Engstad, Nils Jørgen Nystø, Stian Norli, Inger Lene Nyttingnes, Birgit Larsen, 

Harald Lindback og Tove Johansen (referent) 

 

Saksliste 

1. Presentasjonsrunde og kort oppdatering fra nettverksdeltakerne 

2. Prosjekt digitalt verksted FARK 

3. Vårt neste møte i Hammerfest 

 

Sak1: Presentasjonsrunde og oppdatering fra møtedeltakerne 

 

Vi hadde en presentasjonsrunde i starten av møtet. Her kom det fram at Helena Maliniemi 

går ut i permisjon fra sin stilling som arkivar ved Finnmark fylkesbibliotek 25.mai d.å. (og 10-

11 måneder). Hun skal ordne og katalogisere arkivet etter Brødrene Aarsæther på 

Statsarkivet i Tromsø. Claus A. Pettersen blir vikar for Helena i denne perioden. 

 

Helena beholder koordineringsansvaret for nettverket for Finnmarksarkivene. 

 

 

Sak 2: Prosjekt digitalt verksted FARK 

 

I januar i 2020 ble nettverket for Finnmarksarkivene enige om å se på mulighetene for 

etablere en regional fellestjeneste, et depot, for digitalt skapte arkiver. En bærekraftig 

bevaring av digitale arkiver er også tatt med i «Samhandlingsplanen for privatarkiver i 

Finnmark». 

 

Samisk arkiv har sagt «ja» til at pilotprosjektet gjennomføres der. Samisk arkiv har et 

nasjonalt ansvar for innsamling og bevaring av samiske arkiver på alle medier og 

representerer Arkivverket og staten lokalt/regionalt. De kan derfor ikke søke 

utviklingsmidlene som Arkivverket lyser ut hver høst. Søknaden må derfor sendes av andre 

samarbeidspartnere med prosjektansvar. Et prosjekt må knyttes opp til en nasjonal løsning 

som Digitalarkivet. Om Digitalarkivet blir en plattform for lagring av private elektroniske 

arkiver, er ikke avklart ennå. 

 



Noe av framgangsmåten som er brukt i tidligere kartleggings- og bevaringsplaner, kan 

brukes som mal for kartlegging, innsamling og bevaring av digitalt skapte privatarkiver. Vi må 

samtidig videreutvikle metodikken, der det tas hensyn til flere parametere, enn det vi allerede 

har for papirarkiver. 

 

Det er behov for er å søke utviklingsmidler for prosjektleder med en medarbeider, samt for 

reiser, datautstyr mv. Dette er et prosjekt som har nasjonal betydning der tett dialog med 

Arkivverket, men også Nasjonalbiblioteket og IKA-ene, er nødvendig. 

 

Det ble bestemt at prosjektet settes i gang i år. Det er behov for 1-1,5 millioner og vi må søke 

midler utover Arkivverkets utviklingsmidler som sparebanker, DnB, forsikringsselskaper mv.  

 

Vi møtes til workshop i Hammerfest til høsten der vi jobber med å få initiert prosjektet. 

 

Det anbefales å delta på webinar Bevaring av digitalt skapte privatarkiv 23.mars. Påmelding 

skjer til: ellros@arkivverket.no (antall deltakere er begrenset) 

 

 

 

Sak 3: Vårt neste møte i Hammerfest 

 

Det er foreslått møte i begynnelsen av september, se møteinnkalling. 

 

 

Tove Johansen, referent 

 

Hammerfest 22.mars 2021 
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