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Årsmelding 2021 Norsk ICOM   
 

2021 har vore eit utfordrande år med pandemi og det har vore vanskeleg å gjennomføra 

fysiske arrangement og møte. Dette har vore løyst ved at vi har tatt i bruk nettmøte via 

Teams og Zoom. Bortsett frå vanskar grunna pandemien har verksemda gått som normalt.  

  

ARBEIDSMÅL   

Norsk ICOM har hatt følgjande overordna arbeidsmål i 2021:  

  

1. Styrka internasjonal deltaking gjennom å stimulere dei norske musea og tilsette til 

aktivt å delta i internasjonale aktivitetar og komitéarbeid.   

Tiltak i 2021:  

Tilby reisestøtte for deltaking i internasjonale møte (pandemien stoppa dette)  

Delta på årleg møte i ICOM NORD (nettmøte grunna pandemi)  

Deltaking på internasjonale møte i ICOM (kun nettmøte/pandemi)  

   

2. Vidareutvikle arbeidet med museumsetikk.  

Tiltak i 2021:  

Styrke fokus på etikk gjennom kurs, foredrag og promotering av de etiske 

retningslinjene (utsett grunna pandemi)  

Konkretiseringsprosjektet for etiske retningslinjer vart avslutta i 2021 og vart  

vedtatt på det nasjonale Museumsårsmøtet i 2021.  

  

3. Vidareføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovleg handel med kulturarv.   

Tiltak i 2021:  

Delta i arbeidet i den norske Blue Shield-komiteen. For meir info sjå under.  

  

4. Medverke til ein generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersonar 

og institusjonar.  

Tiltak i 2021:  

Vidareutvikle kommunikasjon med medlemmene med vekt på digitale 

løysningar.  

Publisere reiserapportar (ingen å publisere grunna pandemien)  

Promotere Den internasjonale museumsdagen (ingen fysiske arrangement 

grunna pandemi)  

Formidle informasjon om internasjonale webinar/seminar/konferanser. 
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FAGLEGE REISER  

Medlemmer i Norsk ICOM kan søkje om reisestøtte for å delta på faglege møte i 

internasjonale komitéar. I 2021 vart det ikkje søkt om reisestøtte grunna pandemien.  

  

Andre internasjonale reiser  

I tillegg til fagleg reisestøtte kan medlemmer som har sentrale verv eller er president i ein 

internasjonal komité søkje om reisestøtte for å delta på møte i ICOM sine sentrale organ 

(ingen søknader i 2021)  

  

ICOM NORD   

Alle møte i samband med alliansen ICOM Nord har gått over nett grunna pandemien.  

  

ETIKK   

Konkretiseringsprosjektet om oppdatering av det etiske regelverket vart førebudd hausten 

2018 og i 2019 vart konkretiseringsprosjektet starta opp i samarbeid med Norsk 

Museumsforbund. Arbeidet vart leia av Kathrin Pabst (Norsk ICOM), Liv Ramskjær (NMF) og 

Atle Ove Martinussen (Norsk ICOM). Det var høyring i løpet av 2020, der alle medlemmer og 

museumstilsette kunne koma med innspel. Arbeidet vart avslutta i 2021 og det nye 

oppdaterte regelverket vart vedtatt på Museumsårsmøtet.  

  

SAMISK KULTURARV  

I 2020 planla vi å gjennomføre ein Workshop/seminar for samiske museum i Norge, Sverige 

og Finland, der tilbakeføring av samisk kulturarv var tema. På grunn av pandemien var dette 

ikkje noko vi kunne gå vidare med.  

 

Parallelt har Kulturdepartementet i statsbudsjett for 2021 og 2022 gitt tilsegn til eit prosjekt 

som går ut på å kartleggje den samiske kulturarven på dei statlege musea i Tyskland. 

Midlane er tildelt Sametinget som i sin tur har bede Samisk museumslag og dermed Norges 

Museumsforbund om å vera prosjekteigar og dei samiske musea om å vera 

prosjektpartnarar. Dette arbeidet er kome i gang og det er oppretta ei styringsgruppe. 

Birgitta Fossum er medlem i styringsgruppa. Cathrine Baglo er tilsett som prosjektleiar for 

dette prosjektet. Det er her semje om at det må bli eit samarbeid med dei samiske musea i 

Sverige og Finland. Styret foreslår at man samarbeider med dette prosjektet for å 

gjennomføre eit seminar eller ein Workshop hausten 2022/våren 2023.   

  

DEN NORSKE BLUE SHIELD-KOMITEEN (BSN)/ TRUET KULTURARV  

Norsk ICOM er representert i Den norske Blue Shield-komiteen ved Håkon Roland og Atle 

Ove Martinussen (vara). 

  

Roland var i år invitert for å holde innlegg på Blue Shield Danmarks Heritage Friday som i 

2021 var nasjonal markering av UNESCO 1970-konvensjonens 50-års jubileum. Roland holdt 

innlegget «The significance of the 1970 UNESCO Convention for National Legislation in the 
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Fight Against Illegal Trade of Cultural Property». Arrangementet ble avholdt I 

Nationalmuseet, København 19.11. https://blueshield.dk/heritage-fridays/ 

  

På vegne av BSN holdt Roland innlegget “Blue Shield Norway – Strategy, reorganization and 

activities” for BSIs National Committees Meeting, 20.8. Månedlige møter i disse komiteene.  

  

BSNs samarbeid med FORK stoppet opp under pandemien (har ikke hatt møter). FORK 

består av representanter fra Riksantikvaren, Riksarkivet, Kulturrådet, Kunst i offentlig rom, 

Finans Norge, Kirkens arbeidsgiverforening og Nordisk konservator forbund. Samarbeidet 

blir fulgt opp i 2021. 

  

Roland deltok som delegat på BSIs generalkonferanse i desember, arrangert på Zoom. 

  

Også i år ble beredskapskonferansen ved Høyskolen Innlandet avlyst. BSN er i kontakt med 

arrangørene for deltakelse og bidrag når konferansen igjen kan arrangeres etter pandemien. 

  

Gjennom samarbeidet med UiO deltar BSN i UiO-satsningen HEI: Heritage Experience 

Initiative. I år var Roland invitert for å holde innlegg om «Kulturkriminalitet: Hva krever det 

av kulturarvssektoren?» på HEIs Kulturarvsdag 18.11. 

  

Roland deltok ellers på følgende arrangement: University of Geneva, International 

Conference What prospects for “Orphan works”? Reflections on cultural goods without 

provenance, 4.-5.2.2021 (online). 

  

“Between Research and CHM: metal detector activity, trafficking and illicit trade of portable 

heritage objects in Europe”, Forskerseminar, KHM, 17.9.2021. 

  

«ANTHROPIC – Anthropogenic threats to Portable Heritage Objects in Europe”, Horizon 

Europe prosjektgruppe, Workshop, KHM, 4.-5.10.2021 (arrangør og workshopleder). 

 

SAMARBEID MED ANDRE INTERNASJONALE KOMITEER  

Norsk ICOM har eit tett og godt samarbeid med dei nordiske komitéane. Det er gjennomført 

fleire møte i 2021 (alle via nett grunna pandemien) 

  

DEN INTERNASJONALE MUSEUMSDAGEN  

Det var ingen fysiske arrangement med markering av den internasjonale museumsdagen 

grunna pandemien 

  

ADMINISTRATIV VIRKSOMHET  

Styret 

Etter årsmøtet 2021 vart det følgjande samansetjing av styret:  

Leiar: Atle Ove Martinussen   

Sekretær: Birgitta Fossum  

Kasserar: Lasse Tjønnøy  

Styremedlem: Charis Gullickson, Harald Høiback, Håkon Roland og Marie Skoie  

https://blueshield.dk/heritage-fridays/
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Medlemskap  

Personleg medlemskap: 574  

Senior + student: 146 + 17  

Institusjonar: 84  

= 819 medlemmer totalt  

  

Kontakt med medlemmene  

Norsk ICOM si nettside https://norskicom.no/ er medlemmene sin viktigaste kanal for å få 

informasjon om komitéen si verksemd. Informasjonen går også ut via Facebooksida vår 

https://facebook.com/norskicom/. I tillegg til nettsida vart det sendt informasjon på e-post 

gjennom året.   

  

Samarbeid med andre  

Norsk ICOM fekk i 2021, som tidlegare år, økonomisk støtte frå Norsk Kulturråd, og har hatt 

fagleg samarbeid med denne institusjonen. Gjennom samarbeid i Blue Shield-komitéen har 

Norsk ICOM kontakt og samarbeid med søsterorganisasjonane ICOMOS (kulturminne), IFLA 

(bibliotek) og ICA (arkiv). Norsk ICOM er med i alliansen ICOM Nord og samarbeider også 

med dei andre nordiske ICOM komitéane.  

  

Norsk ICOM kjøper kontortenester hos Norges Museumsforbund og samarbeider med denne 

organisasjonen i ulike samanhengar, m.a. om  museumsårsmøtet og i etiske saker som 

vedkjem musea. Norsk ICOM fungerer også som rådgjevar i etiske spørsmål ved musea. 

  

Kontakt og samarbeid med ICOM sitt hovudsekretariat i Paris er ein viktig del av arbeidet i  

Norsk ICOM, og vert ivaretatt dels av styret og dels av kontorsekretæren i Norges 

Museumsforbund. Vi har inntrykk av at aktivitetsnivået i Norsk ICOM, både nasjonalt og 

internasjonalt, blir lagt merke til og verdsett av leiing og sekretariat i ICOM. Det er stor 

interesse for det nye oppdaterte regelverket frå sekretariatet i Paris, så vi skal i 2022 omsetje 

regelverket til engelsk. Dei andre nordiske komitéane viser også interesse for det nye 

oppdaterte regelverket.  

  

Dei fortløpande sakene gjeld mellom anna godkjenning av nye medlemmer, utskriving av 

medlemskort, erstatning av tapte kort og sjølvsagt innbetaling av kontingenten frå 

medlemmene, der storparten går til ICOM sentralt i Paris.   

 

Februar 2022  

Atle Ove Martinussen  

Styreleiar  

https://norskicom.no/
https://facebook.com/norskicom/

