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Bakgrunn 
IKA Trøndelag søkte i 2018 Arkivverket om midler til å utarbeide bevaringsplan for 
privatarkivarbeidet i Trøndelag. Et utkast til bevaringsplan for Nord-Trøndelag ble utarbeidet 
i 2017 like før fylkessammenslåingen trådte i kraft 1.1.2018. Planen for hele Trøndelag er en 
videreføring av dette arbeidet. Søknadsbeløp og tildelt beløp fra Arkivverket er på kr. 
180 000. 
 

 

Mål for prosjektet 
Målet for prosjektet er å utarbeide en bevaringsplan etter SAMDOK-prosjektets oppskrift, 

med bestandsanalyse, samfunnsanalyse og en sammenstilling av disse. I tillegg er målet å 

foreslå løsninger for å kunne bedre Trøndelags posisjon på privatarkivfeltet, både ved å 

bevare flere privatarkiver og spesielt utbedre på områder hvor dokumentasjonen er spesielt 

dårlig. Et tredje mål er å forankre planen i Trøndelag fylkeskommune som har det 

overordnede ansvaret for privatarkivarbeidet i Trøndelag. 

 

Organisering 
Prosjektet er gjennomført på grunnlag av økonomisk støtte fra Arkivverket. Prosjektet har 

vært ledet av IKA Trøndelag med deltakelse fra Trøndelag fylkeskommune, NTNU 

Universitetsbiblioteket, Museene i Sør-Trøndelag (MIST), Trondheim Byarkiv og Arkivverket i 

Trondheim.  De to sistnevnte institusjonene har trukket seg underveis. Trondheim Byarkiv 

fordi de ikke har ressurser til å drive privatarkivarbeid og Arkivverket fordi de ikke lenger har 

en regional rolle.  I tillegg til prosjektdeltakerne har de to andre konsoliderte museene i 

Trøndelag Museet Midt og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) bidratt med 

informasjon. Frivillige aktører som historielagene har også bidratt. Arbeidet startet våren 

2019 og ble sluttført mars 2021.  

 

Gjennomføring og resultater 
Bevaringsplanen ble ferdigstilt og sendt inn til Arkivverket. Planen ble også sendt til politisk 

behandling i hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeksommune og ble vedtatt 7. april, og 

skal opp i Fylkestinget 28. april.  



 

 

Finansiering og regnskap 
 

Inntekter   

 Budsjett Regnskap 

Riksarkivet 180 000 180 000 

Egeninnsats NTNU-UB: 220 timer 52 500 110 000 

Egeninnsats MiST: 80 timer 52 500 40 000 

Egeninnsats Byarkivet:5 timer 52 500 2500 

Egeninnsats Statsarkivet: 15 timer 52 500 7500 

Egeninnsats IKA: 630  timer 150 000 315 000 

Trøndelag fylkeskommune: 80 timer 40 000 40 000 

Sum 580 000 695 000 

  
 

Utgifter   

 Budsjett Regnskap 

Oppdatering av egne data 210 000 185 000 

Bestandsanalyse og utarbeiding av plan 190 000 330 000 

Samfunnsanalyse, lønn til historiker 140 000 38 500 

Astauttrekk 10 000 0 

Reiser, møter, seminarer 30 000 16 500 

Ubrukte midler  125 000 

Sum 580 000 695 000 

 

Prosjektet avsluttes med ferdigstilt bevaringsplan. Vi vil likevel søke om å anvende en del av 

de ubrukte midlene til et seminar som ble utsatt pga koronapandemien. I tillegg ønsker vi å 

bruke midler til trykking av noen eksemplarer av bevaringsplanen til distribusjon.  Vi vil 

sende en separat søknad om dette med nærmere angitte beløp. 

 

Tone Stakvik  

Prosjektleder IKA Trøndelag 

13. april 2021 


