
3"ultur- 0 kirk

' 7.1U L. 2C 0 3

INTERNATIONAL COUNCIL OF  MUSEUMS

CONSEIL INTERNATIONAL  DES MUSEES SF,bB - 010

Den norske nasjonalkomite • The Norwegian National Committee • Le Comite national norv8gien

Til Kultur- og kirkedepartementet Oslo 7.7.2008

HØRINGSUTTALELSE OM EVALUERING AV ABM-UTVIKLING

Norsk ICOM har mottatt invitasjon til å komme med høringsuttalelse i anledning den evalu-
ering som på oppdrag fra KKD er foretatt av ABM-utvikling.

Norsk ICOM  går ikke inn på innholdet i høringsnotatet (evalueringsrapporten);  vi konstaterer
at ICOM og Norsk ICOM er omtalt helt kortfattet på side 20,  men er så vidt vi kan se ikke
omtalt for øvrig eller trukket direkte inn i evalueringen.

Norsk ICOM vil nøye seg med å uttrykke tilfredshet med det gode samarbeid vi har hatt med
ABM-utvikling siden denne institusjonen ble opprettet. Vi vil nevne tre konkrete eksempler:

ABM-utvikling gir årlig Norsk ICOM økonomisk støtte som gjør det mulig for ICOM å tilby
sine medlemmer reisetilskudd for å delta på faglige møter og konferanser i regi av ICOM og
dets internasjonale komiteer. For svært mange norske museumsansatte er disse tilskuddene
avgjørende for muligheten til å kunne delta i internasjonale faglige sammenhenger, og der
hente inspirasjon og kunnskap gjennom samvær og diskusjon med fagkolleger fra andre land.
Betydningen av slike kontakter for nivået i norsk museumsvesen kan neppe overvurderes.

Norsk ICOM har også hatt god hjelp av ABM-utvikling i forskjellige enkeltprosjekter. Et av
disse er ICOMs museumsetiske regelverk, som sikter mot å være den internasjonale grunn-
tekst for opprettholdelse av en etisk minstestandard i museumssammenheng. Regelverket i sin
nåværende form ble vedtatt på ICOMs generalkonferanse i 2004, og en norsk oversettelse
forelå i 2006. ABM-utvikling påtok seg å utgi regelverket, i form av en elegant trykksak som
innbyr til lesning og bruk. ABM-utvikling har senere fulgt opp, ved å gi Norsk ICOM støtte
til "etikkworkshops" ved norske museer, et opplegg som innbyr til aktiv bruk av de etiske
reglene. Dette er et museumspedagogisk tiltak som får stadig større oppmerksomhet rundt om
i verden, og bidrar til å markere Norge i internasjonal museumssammenheng.

ABM-utvikling har også vist velvilje for det samarbeidet til vern for krigs- og katastrofetruet
kulturarv som Norsk ICOM har med organisasjoner innenfor arkiv- bibliotek- og kultur-
minnesektorene, et samarbeid som har nedfelt seg i opprettelsen av Den norske Blue Shield-
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komiteen. ABM har flere ganger gitt støtte til at den norske komiteen har kunnet delta på
internasjonale konferanser, der det blant annet arbeides for å styrke det internasjonale
samarbeidet innenfor dette viktige feltet.

Norsk ICOM vil konkludere med å si seg fornøyd med ABM-utviklings interesse og
innsatsvilje i forhold til ICOM-relaterte saker, og ser frem til fortsatt godt samarbeid om slike
saker i fremtiden.
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