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FORORD



ICOMs museumsetiske regelverk

Norsk ICOM utgir i samarbeid
med ABM-utvikling en ny
utgave av ICOMs museums
etiske regelverk. Reglene er
under kontinuerlig revisjon for å
kunne fungere i en tid da muse
ene møter stadig nye utfordrin
ger. Endringene i reglene er ikke
så omfattende denne gangen,
men de har fått en mer oversikt
lig struktur og organisering, og
er nå presentert etter museenes
forskjellige arbeidsoppgaver og
ansvarsområder. Reglene ble
enstemmig godkjent på ICOMs
generalkonferanse i Seoul høs
ten 2004. Revisjonen er gjort
av ICOMs faste etikk-komité
under ledelse av Geoffrey
Lewis, som fortjener stor takk
for sin innsats. Norsk ICOM vil
også takke Elisabeth Koren for
at hun nok en gang har påtatt
seg den krevende oppgaven en
oversettelse av regelverket er.
Takk også til ABM-utvikling for
et godt samarbeid om utgivel
sen.
Dette er tredje gang ICOMs
museumsetiske regelverk blir
utgitt på norsk. Den forelig
gende utgaven er oversatt fra
den engelske versjonen av regel
verket. Det er viktig for oss alle
å ha dette regelverket på vårt
eget språk, slik at det er mulig
ICOMs museumsetiske regelverk

å bruke for alle, uavhengig av
språkkunnskaper. Den som
ønsker å lese regelverket på
ICOM språkene engelsk, fransk
og spansk, finner det på ICOMs
hjemmesider: http://icom.
museum/
ICOMs museumsetiske regel
verk gjelder for museer over
hele verden og regnes som en
hjørnesten i ICOMs virksom
het. Regelverket henvender seg
til alle som arbeider i museer;
ansatte, styremedlemmer og
frivillige, uavhengig av arbeids
oppgavene i museet. Etikkheftet
bør finnes på enhver arbeids
plass i museet. Les heftet, ta det
frem og les mer, når det dukker
opp saker som kan være i strid
med reglene eller er i et gren
seland. Diskuter med kolleger
og sett museumsetikk på dags
ordenen!

ICOMs etiske regler er et viktig
grunnlag for museenes virk
somhet. ABM-utvikling vil gi
en honnør til Norsk ICOM for
arbeidet med å gjøre reglene
tilgjengelig gjennom overset
telse og publisering, og for de
arbeidsseminarer som arran
geres for økt kompetanse og
bevissthet på dette feltet.
Vi ønsker å bidra til at etiske
holdninger utøves av institusjo
ner og organisasjoner i Norge,
og takker Norsk ICOM for
samarbeidet om denne publika
sjonen.
Oslo, 14. august 2006
Jon Birger Østby
Direktør
Randi Ertesvåg
Avdelingsdirektør

Oslo 11. august 2006
Eva Mæhre Lauritzen
Leder Norsk ICOM



Forord av Geoffrey Lewis

Denne utgaven av ICOMs
museumsetiske regelverk er
resultatet av seks års revi
sjonsarbeid. Etter en grundig
gjennomgang av ICOMs etiske
retningslinjer i lys av moderne
museumspraksis, ble en revi
dert utgave med samme struk
tur som i den tidligere utgaven
lagt fram i 2001. Som forespeilt
da, er strukturen i 2004-utgaven
fullstendig endret for å gi bedre
uttrykk for musenes tanke
sett. Regelverket er basert på
nøkkelprinsipper for faglig
yrkesutøvelse, som er videre
utviklet til generelle etiske ret
ningslinjer. Den nye utgaven av
regelverket har vært tema for
tre konsultasjonsrunder blant
medlemmene. Det ble vedtatt
med akklamasjon av ICOMs
21. generalforsamling i Seoul i
2004.
Grunntanken i dokumentet
er fortsatt å tjene samfunnet
og fellesskapet, det allmenne
publikum og lokale samfunns
grupper, og å fremme profesjo
nell praksis blant museumsar
beidere. Den nye disposisjonen,
poengteringen av nøkkelbegrep
og kortere avsnitt, har ført til at
tyngdepunktet i dokumentet er
flyttet, men lite er helt nytt. De


nye elementene finnes i avsnitt
2.11 og i prinsippene som trek
kes opp i seksjon 3, 5 og 6.
Det museumsetiske regel
verket er et redskap for yrkes
faglig selvregulering innenfor et
sentralt område for samfunns
tjenester, hvor lovgivingen på
nasjonalt nivå varierer og ikke
alltid er sammenfallende. Det
fastsetter minimumsstandarder
for adferd og yrkesutøvelse som
alle museumsansatte i verden
kan strebe mot. Samtidig gir
regelverket en erklæring om hva
publikum skal kunne forvente
fra museumsansatte.
ICOM la fram etiske akse
sjonsregler i 1970. Hele regel
verket ble utgitt første gang i
1986. Den foreliggende utgaven
– og det midlertidige dokumen
tet fra 2001 – står i stor gjeld til
dette tidlige arbeidet. Den store
oppgaven med revidering og
omstrukturering falt likevel på
den nåværende Etikk-komiteen.
Vi vil takke for deres bidrag i
møter – både fysiske og elek
troniske – og faste vilje til å
overholde timeplaner og frister.
Medlemmene navngis under.
Som forløperne, setter også
det foreliggende regelverket
en minimumsstandard som
kan anvendes på verdensbasis.

Nasjonale grupper og spesialis
ter kan bygge videre på standar
den for å imøtekomme særskilte
behov. ICOM oppmuntrer til
utviklingen av slike nasjonale
og spesielt tilpassede etiske ret
ningslinjer og tar gjerne imot
kopier av dem. De kan sendes til
ICOMs generalsekretær, Mai
son de l’UNESCO, 1 rue Miollis,
75732 Paris Cedex 15, Frank
rike. E-post: secretariat@icom.
museum
Geoffrey Lewis
Leder, ICOMs etikk-komite
Medlemmer av ICOMs etikkkomite 2000-2004

Leder:
Geoffrey Lewis (UK)
Medlemmer:
Gary Edson (USA), Per Kåks
(Sverige), Byung-mo Kim (Den
Koreanske Republikk), Pascal
Makambila (Kongo)
– fra 2002: Jean-Yves Marin
(Frankrike), Bernice Murphy
(Australia)
– til 2002: Tereza Scheiner (Bra
sil), Shaje’a Tshiluila (Kongo,
den demokratiske republikk),
Michel Van-Praët (Frankrike).
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ICOMs museumsetiske regelverk

Status for ICOMs
museumsetiske regelverk

Dette museumsetiske regelverket er utformet av The
International Council of Muse
ums, museenes internasjonale
organisasjon. Dette regelverket
utgjør den erklæringen om
museumsetikk som det vises til i
ICOMs vedtekter. Det gjenspei
ler allment aksepterte prinsip
per blant museer internasjo
nalt. Medlemskap i ICOM og
innbetaling av årlig kontingent
til ICOM innebærer tilslutning
til dette museumsetiske regel
verket.
En minimumsstandard for
museer

Regelverket representer en
minimumsstandard for museer.
Det er lagt fram som en serie
prinsipper som utdypes med
retningslinjer for den profesjo
nelle praksis som tilstrebes. I
noen land kan visse minimums
standarder være lovpålagte eller
fastsatt i offentlige forskrifter. I
andre land kan veiledning om
og vurdering av minimumsstan
darder være tilgjengelig gjen
nom frivillige godkjennings
ordninger (akkreditering eller
registrering) eller tilsvarende
evalueringsopplegg. Der slike
ICOMs museumsetiske regelverk

standarder ikke er definert
lokalt, kan veiledning innhentes
fra ICOMs sekretariat, fra
nasjonale ICOM-komiteer eller
aktuelle internasjonale komiteer
i ICOM. Det er også meningen
at enkeltland og spesialiserte
faggrupper blant museene skal
bruke regelverket som et grunn
lag for å utvikle tilleggsstandar
der.

som er involvert. Disse beting
elsene hindrer ikke at regelver
ket, eller deler av det, oversettes
for undervisningsformål.

Oversettelse av Det
museumsetiske regelverket

ICOMs museumsetiske regel
verk utgis på tre språk: Engelsk,
fransk og spansk. ICOM ser
med glede på at regelverket
oversettes til andre språk.
Imidlertid vil en oversettelse
bare bli ansett som ”offisiell”
dersom den har fått tilslutning
fra minst én nasjonal komite fra
et land hvor språket er i bruk,
vanligvis som første språk. Når
et språk brukes i flere enn ett
land, er det ønskelig at de nasjo
nale komiteene i de øvrige lan
dene rådspørres. Det understre
kes at det ved offisielle overset
telser er behov for både språklig
og museumsfaglig ekspertise.
Det bør opplyses om hvilken
språkversjon som brukes i over
settelsen og man bør navngi de
aktuelle nasjonale komiteene
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Museer bevarer,
fortolker og
fremmer menneske
hetens natur- og
kulturarv
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Prinsipp:
Museene har ansvar for den
materielle og immaterielle
natur- og kulturarven. Styret
og de som har ansvar for
langsiktig utvikling av og
tilsyn med museer har hovedansvaret for å ta vare på og
forvalte denne arven, så vel
som de menneskelige, fysiske
og finansielle ressursene som
stilles til rådighet for dette
formålet.
Institusjonenes stilling
1. 1 Fullmakter

Styret skal sørge for at museet
har et offentlig stiftelsesbrev,
statutt, eller annet offentlig
grunndokument i samsvar med
nasjonalt lovverk, som stadfes
ter dets juridiske status, formål
og varige, ideelle karakter.
1.2 Museets formål, oppgave og
retningslinjer

Styret skal utarbeide, offentlig
gjøre og følge en erklæring om
formål, oppgaver og retnings
linjer for museet, hvor også
styrets rolle og sammensetning
klart framgår.

ICOMs museumsetiske regelverk

Fysiske ressurser
1.3 Lokaler

Styret skal sørge for hensikts
messige lokaler med egnet
miljø slik at museet kan ivareta
grunnleggende funksjoner
i samsvar med formålser
klæringen.
1.4 Tilgjengelighet

Styret skal sørge for at museet
og dets samlinger er allment
tilgjengelige innenfor et rimelig
tidsrom og til faste åpningstider.
Det må legges vekt på å tilret
telegge for personer med sær
skilte behov.
1.5 Helse og sikkerhet

Styret skal påse at institusjo
nelle krav til helse, sikkerhet og
tilgjengelighet ivaretas overfor
ansatte og publikum.
1.6 Vern mot katastrofer

Styret skal utvikle og ved
likeholde sikringstiltak for å
beskytte publikum og ansatte,
samlingene og andre ressurser,
mot naturskader og ulykker for
årsaket ved menneskelig svikt.
1.7 Sikkerhetstiltak

Styret skal sørge for egnede
sikkerhetstiltak for å beskytte
samlingen mot tyveri og hær

verk i utstillinger, arbeids- og
lagringslokaler, samt under
transport.
1.8 Forsikring og
erstatningsvilkår

Ved forsikring av samlingen,
skal styret påse at dekningen er
tilstrekkelig og at den omfatter
gjenstander i transitt, utlånte
gjenstander og enheter som
museet har midlertidig ansvar
for. Det må spesielt påses at
materiale som museet ikke selv
eier er tilstrekkelig forsikret.
Økonomiske ressurser
1.9 Finansiering

Styret skal sørge for at det fore
ligger tilstrekkelige midler til å
gjennomføre og utvikle museets
oppgaver. Det må avgis regn
skap for alle midler i samsvar
med god forretningsskikk.
1.10 Forretningsmessige
retningslinjer

Styret skal ha skriftlige ret
ningslinjer for inntekter som
stammer fra museets aktiviteter
eller som mottas fra eksterne
inntektskilder. Uavhengig av
inntektskilde, skal museet
beholde kontrollen over integri
tet og innhold i sine program
mer, utstillinger og aktiviteter.
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Inntektsbringende aktiviteter
skal ikke svekke institusjonens
standarder eller bringe den i
vanry overfor publikum. (Se 6.6)
Personale
1.11 Personalpolitikk

Styret skal sørge for at alle
beslutninger som gjelder perso
nalet foretas i samsvar med ved
tatte personalpolitiske retnings
linjer og i samsvar med lover og
avtaleverk.
1.12 Tilsetting av direktør eller
daglig leder

Museets direktør eller daglige
leder er en nøkkelstilling. Ved
tilsetting må styret ta hensyn
til de kunnskaper og ferdig
heter som er nødvendige for å
fylle stillingen effektivt. Disse
egenskapene inkluderer tilstrek
kelige intellektuelle evner og
faglig kunnskap, som suppleres
med høye standarder for etisk
opptreden.
1.13 Rapportering til styret

Museumsdirektøren eller daglig
leder skal rapportere direkte til
og ha direkte adgang til rele
vante ansvarlige styringsinstan
ser.

12

1.14 Personalets kompetanse

Det er nødvendig å ansette
kvalifisert personale med slik
ekspertise at alle oppgaver kan
ivaretas. (Se også 2.19, 2.24,
8.12)

ICOMs museumsetiske regel
verk og andre aktuelle retnings
linjer og lovbestemmelser.

1.15 Opplæring av personalet

Alle museumsansatte bør gis
tilfredsstillende muligheter
for videreutdanning og etter
utdanning for å oppdatere
kunnskapsnivået og holde ved
like en effektiv arbeidsstyrke.
1.16 Etiske konflikter

Styret skal aldri kreve at muse
umsansatte skal handle slik at
det kan oppfattes å være i kon
flikt med dette museumsetiske
regelverket, nasjonale lover eller
spesielle yrkesetiske regler.
1.17 Museumsansatte og
frivillige medarbeidere

Styret skal ha skriftlige ret
ningslinjer for frivillig arbeid
som fremmer et positivt forhold
mellom frivillige medarbeidere
og museets ansatte stab.
1.18 Frivillige medarbeidere og
etiske spørsmål

Styret skal påse at frivil
lige medarbeidere som gjør
museumsarbeid blir kjent med
ICOMs museumsetiske regelverk
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Museer
forvalter
samlinger på
samfunnets
vegne og til
beste for
samfunns
utviklingen

Prinsipp:
Museer har plikt til å anskaffe, bevare og utvikle samlinger som bidrag til å sikre
samfunnets naturarv, kulturarv og vitenskapelige arv.
Disse samlingene utgjør et
viktig felles kulturgode som

ICOMs museumsetiske regelverk

har en spesiell juridisk status
og internasjonalt rettsvern. I
dette samfunnsansvaret ligger forvalteroppgaver som
inkluderer aktsomhetsplikt,
langsiktig vern, dokumentasjon, tilgjengelighet og avhending under ansvar.

Anskaffelser til samlingen
2.1 Samlingsplan

Ethvert museumsstyre skal
vedta en skriftlig samlingsplan
som offentliggjøres. Planen skal
omhandle innsamling, beva
ring og bruk av samlingene.
Status for materiale som ikke
vil bli katalogisert, konservert
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eller utstilt skal framgå klart av
planen. (Se 2.7, 2.8)

2.4 Materiale fra ulovlig
feltarbeid eller feltarbeid som
ikke er forskningsbasert

2.2 Gyldig hjemmel

Museer skal ikke erverve gjen
stander når det er skjellig grunn
til å tro at materialet er fram
kommet gjennom urettmessig,
uvitenskapelig eller forsettlig
ødeleggelse av eller skade på
kulturminner, arkeologiske og
geologiske funnsteder, arter
eller naturlige voksesteder.
Tilsvarende må ikke det ikke
foretas anskaffelser dersom
funnet ikke er rapportert inn
til eier eller besitter av funnom
rådet eller til rette rettslige eller
offentlige myndigheter.

Museet skal ikke ta imot objek
ter eller gjenstander verken i
form av kjøp, donasjon, lån,
testamentarisk gave eller i bytte,
med mindre det har forsikret
seg om at det foreligger en til
fredsstillende gyldig hjemmel.
Det kan forekomme at juridisk
dokumentert eiendomsrett i et
land ikke nødvendigvis inne
bærer det samme som en gyldig
hjemmel.
2.3 Proveniens og
aktsomhetsplikt

Før et museum går til en anskaf
felse, må det på alle måter for
sikre seg om at gjenstander eller
objekter som tilbys i form av
kjøp, donasjon, lån, testamen
tarisk gave eller i bytte ikke er
ulovlig ervervet i opprinnelses
landet, eller ulovlig utført herfra
eller fra et annet, mellomlig
gende land hvor det kan ha vært
i lovlig eie (inklusive museets
eget land). Utvisning av behørig
aktsomhet i så måte, innebærer
at objektet fulle historie fra opp
dagelses- eller produksjonstids
punktet blir kartlagt.
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2.5 Kulturelt sensitivt materiale

Levninger etter mennesker og
materiale av religiøs betydning
skal bare anskaffes dersom det
kan gis trygg oppbevaring og
behandles med verdighet. Dette
må utføres i samsvar med profe
sjonelle standarder og i pakt med
interessene og trosforestillingene
i det samfunnet eller de etniske
eller religiøse gruppene hvorfra
materialet stammer, i den grad
dette er kjent. (Se også 3.7, 4.3)
2.6 Vernet biologisk eller
geologisk materiale

Museer skal ikke erverve bio

logisk eller geologisk materiale
som er innsamlet, solgt eller
på annen måte overdratt i strid
med lokale, nasjonale, regionale
eller internasjonale lover eller
avtaler om naturvern eller beva
ring av naturarven.
2.7 Levende biologisk materiale

I samlinger som omfatter
levende botanisk og zoologisk
materiale, må det tas spesi
elt hensyn til det naturlige og
sosiale miljø materialet stam
mer fra, så vel som til lokale,
nasjonale, regionale eller inter
nasjonale lover eller avtaler
om naturvern eller bevaring av
naturarven.
2.8 Samlinger i aktiv bruk

Samlingsprinsippene kan
omfatte spesielle tilpasninger
for samlinger hvor formålet
primært er å bevare kulturelle,
vitenskapelige eller tekniske
prosesser snarere enn enkelt
gjenstander isolert sett, eller
der gjenstander og prøver stilles
sammen for bruks- og undervis
ningsformål. (Se også 2.1)
2.9 Anskaffelser utenfor
samlingsplanen

Anskaffelser som ligger utenfor
den vedtatte samlingsplanen
ICOMs museumsetiske regelverk

skal bare foretas i helt ekstra
ordinære tilfeller. Styret skal
vurdere tilgjengelige faglige råd
og synspunktene til alle berørte
parter. Det må tas hensyn til
objektets eller eksemplarets
egenverdi sett i lys av kultureller naturarven, og til særlige
interesser ved andre museer
innenfor samlingsområdet. Men
selv under slike omstendigheter,
skal ikke museet erverve objek
ter uten gyldig hjemmel. (Se
også 3.4)
2.10 Anskaffelser tilbudt av
styremedlemmer og ansatte

Det må vises særlig aktsom
het ved vurdering av tilbud fra
styremedlemmer, ansatte eller
deres familiemedlemmer eller
andre med nær tilknytning,
enten det gjelder objekter til
salgs eller som er tilbudt som en
donasjon eller som gave gitt av
skattemessige hensyn.
2.11 Oppbevaring i siste instans

Bestemmelsene i dette etiske
regelverket forhindrer ikke et
museum fra å fungere som et
autorisert depot for gjenstander
og objekter uten proveniens,
som er ulovlig innsamlet eller
gjenfunnet innenfor museets
lovbestemte ansvarsområde.
ICOMs museumsetiske regelverk

Avhending fra samlingen
2.12 Rettslige eller andre
fullmakter til å avhende

Dersom museet har juridisk
fullmakt til å avhende eller
har anskaffet objekter med
forbehold om avhending, må
lovpålagte eller andre bestem
melser følges til punkt og prikke.
Dersom det fulgte klausulerte
betingelser eller andre begrens
ninger med anskaffelsen, må
disse bestemmelsene overhol
des, men mindre det kan godt
gjøres at dette er ikke er mulig
eller bare kan skje til vesentlig
skade for institusjonen. Institu
sjonen kan da, om nødvendig,
søke løsninger gjennom retts
apparatet.
2.13 Avhending av gjenstander

Avgjørelsen om å kvitte seg med
en gjenstand eller et eksemplar
fra samlingen skal bare tas etter
nøye vurdering av materialets
betydning og karakter (om det
kan erstattes, er fornybart eller
ikke), juridiske forhold og even
tuelt tap av offentlig tillit som
følge av vedtaket.
2.14 Ansvar for avhending

Avgjørelsen om å avhende en
gjenstand eller et eksemplar,
er styrets ansvar i samarbeid

med museumsdirektøren og
samlingsansvarlig. Spesielle
retningslinjer kan gjelde for
museer med samlinger i aktiv
bruk. (Se 2.7, 2.8)
2.15 Avhendingsprosedyrer

Alle museer skal ha retnings
linjer for godkjent framgang
måte ved permanent avhending
av gjenstander fra samlingen.
Retningslinjene skal omfatte
avhending ved gave, overføring,
bytte, salg, tilbakeføring og
destruksjon, og også tillate at
eierskapet uavkortet overføres
til den nye mottakeren. Alle
vedtak om avhending må pro
tokolleres og arkiveres sammen
med dokumentasjon av gjen
standene dette gjelder, og av
hvordan avhendingen ble gjen
nomført. Det er en grunnleg
gende forutsetning at en gjen
stand som skal avhendes først
tilbys andre museer.
2.16 Inntekter fra salg av
samlingsgjenstander

Museumssamlinger er fellesarv
som ikke kan behandles som
realiserbare verdier. Pengebeløp
eller kompensasjon som mottas
ved avhending og kassering av
gjenstander fra en museums
samling skal utelukkende anven
15

des til fordel for samlingen og
vanligvis til nyanskaffelser.
2.17 Kjøp av avhendede
gjenstander fra samlingen

Museets ansatte, styret, deres
familiemedlemmer eller andre
med nær tilknytning til en sam
ling, skal ikke tillates å kjøpe
gjenstander som avhendes fra
en samling som de forvalter.
Samlingsforvaltning
2.18 Samlingens varige karakter

Museet skal trekke opp og
iverksette retningslinjer for
å sikre at samlingene (både
permanente og midlertidig
deponerte gjenstander) og
informasjonen knyttet til dem
er tilfredsstillende dokumen
tert. Dokumentasjonen skal
være tilgjengelig for løpende
bruk og retningslinjene skal
sikre at den vil bli overført til
kommende generasjoner på så
gode og trygge betingelser som
mulig, tatt i betraktning eta
blert kunnskap og foreliggende
ressurser.
2.19 Delegering av
samlingsansvar

Faglig ansvar for forvaltning av
samlingene skal tildeles perso
ner som har relevant fagkunn
16

skap og ferdigheter eller som
får tilstrekkelig veiledning. (Se
8.11)

ninger, holdes tilbake når publi
kum får tilgang til samlingsdata.

2.20 Dokumentasjon av
samlingen

Forebyggende konservering er
en viktig del av museets plan
arbeid og samlingsforvaltning.
Enhver museumsmedarbeider
har et betydelig ansvar for å
opprette og vedlikeholde et
beskyttende miljø for samlin
gene som er i hans eller hennes
varetekt, enten disse befinner
seg under lagring, på utstilling
eller i transitt.

Museumssamlinger skal doku
menteres i samsvar med aksep
terte profesjonelle standarder.
Samlingsdokumentasjonen skal
inkludere en fyldig beskrivelse
av hver enkelt gjenstand, dens
tilknytning og eierhistorie,
tilstand, behandling og opp
bevaringssted. Samlingsdata
skal oppbevares trygt, støttet
av søkesystemer som sikrer
medarbeidere og andre rettmes
sige brukere tilgang til informa
sjonen.
2.21 Katastrofeberedskap

Det må gis stor oppmerksom
het til utvikling av planer for
å beskytte samlinger under
væpnet konflikt og andre men
neskeskapte katastrofer eller
naturkatastrofer.
2.22 Samlingssikkerhet og
personvern

Muset skal iverksette forholds
regler for å sikre at sensitiv
informasjon, personopplysnin
ger eller lignende informasjon
og andre konfidensielle opplys

2.23 Forebyggende konservering

2.24 Konservering og
restaurering

Museet skal holde samlingene
under nøye overvåking for å
kunne avgjøre når et objekt
eller et eksemplar trenger kon
servering eller restaurering og
om det er behov for konser
veringsekspertise. Hovedmålet
må være å stabilisere gjenstan
den eller eksemplaret. Alle
konserveringstiltak skal doku
menteres og så langt som mulig
være reversible, og alle endrin
ger må klart kunne identifiseres
i forhold til originaltilstanden.
2.25 Omsorg for levende dyr

Museer som holder levende dyr
må ta det hele og fulle ansvar
ICOMs museumsetiske regelverk

for dyrenes helse og velferd. De
skal utarbeide og sette i verk
sikkerhetsregler for å beskytte
medarbeidere og publikum, så
vel som dyrene. Disse reglene
skal være godkjent av veterinær
ekspertise. Genetiske modifise
ringer må tydelig kunne identi
fiseres.
2.26 Personlig bruk av
museumssamlingen

Museets ansatte, styret, deres
familiemedlemmer eller andre
med nær tilknytning, skal aldri
tillates å overta gjenstander fra
museumssamlingen, selv midler
tidig, for personlig bruk.

ICOMs museumsetiske regelverk
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3
Prinsipp:
Museer har et spesielt ansvar
overfor fellesskapet for å
sikre, gjøre tilgjengelig og
formidle primærmaterialet
som er samlet inn og opp
bevart i museumssamlingene.
Primærkilder
3.1 Samlingen som primærkilde

Museer ivaretar
primærkilder til
kunnskapsdannelse og
fordypning

18

Samlingenes betydning som
primærkilde skal klart og tyde
lig fremgå av retningslinjer og
samlingsplaner. Samlingsplanen
må ikke bare styres av rådende
intellektuelle trender eller uref
lektert museumspraksis.
3.2 Tilgang til samlingene

Museer er spesielt forpliktet til å
gjøre samlingene og all relevant
informasjon så langt som mulig
fritt tilgjengelig. Det må likevel
tas hensyn til begrensninger av
ICOMs museumsetiske regelverk

fortrolighets- og sikkerhetsmes
sige årsaker.
Innsamling og forskning
3.3 Feltarbeid

Museer som utfører feltarbeid
skal utvikle retningslinjer i
samsvar med akademiske stan
darder og aktuelle nasjonale og
internasjonale lover og avtaler
innen området. Feltarbeid skal
alltid utføres med respekt og
hensyntagen til oppfatninger
i lokale samfunn, deres miljø
messige ressurser og kultur, så
vel som til innsats for å fremme
natur- og kulturarven.

museumsansatte skal være
knyttet til institusjonens mål og
oppgaver og utføres i samsvar
med etablert juridisk, etisk og
akademisk praksis.
3.6 Destruktiv analyse

Når det tas i bruk analyse
metoder som innebærer
destruksjon av testmateriale,
skal en fullstendig rapport
om det analyserte materialet,
analyseresultatet og de fors
kningsmessige funn, inklusive
publikasjoner, vedlegges den
permanente dokumentasjonen
av objektet.

3.4 Ekstraordinær innsamling
av primærkilder

3.7 Menneskelevninger og
sakrale gjenstander

I helt eksepsjonelle tilfeller kan
en proveniensløs gjenstand
inneha så enestående erkjen
nelsesmessige egenskaper at det
vil være i samfunnets interesse
å bevare den. Avgjørelsen om
en slik gjenstand kan innlem
mes i en museumssamling skal
foretas av eksperter innen det
gjeldende fagområdet, og ikke
påvirkes av nasjonale og inter
nasjonale interesser. (Se også
2.11)

Forskning på menneskelevn
inger og sakrale gjenstander skal
foregå på en måte som samsva
rer med profesjonelle standar
der, og, der dette er kjent, inter
esser og trosoppfatninger i det
samfunnet, den etniske gruppen
eller det trosfellesskapet som
gjenstandene stammer fra.

3.5 Forskning

Forskning som utføres av
ICOMs museumsetiske regelverk

3.8 Rettigheter til
forskningsmateriale

en klar avtale med museet som
finansierer oppdraget om alle
rettigheter til arbeidet.
3.9 Utveksling av ekspertise

Museumsmedarbeidere er
forpliktet til å dele kunnskap
og erfaringer med kolleger
og med forskere og studenter
innen relevante fagfelt. De skal
respektere og anerkjenne alle
som har bibrakt dem kunnskap,
og formidle videre tekniske
nyvinninger og erfaringer som
kan gagne andre, uten tanke på
personlig vinning.
3.10 Samarbeid mellom museer
og andre institusjoner

Museumsansatte skal
anerkjenne og slutte opp om
behovet for samarbeid og råd
slagning mellom institusjoner
med sammenfallende interesser
og innsamlingsområder. Dette
gjelder spesielt høyere utdan
ningsinstitusjoner og visse
offentlige tjenester, som utfører
forskning som kan generere vik
tige samlinger som ikke er sikret
langsiktig bevaring.

Når museumsansatte bearbei
der materiale for presentasjoner
eller for å dokumentere felt
undersøkelser, må det foreligge
19

4

Museer gir
muligheter for å
verdsette, glede
seg over, forstå og
ta vare på naturog kulturarven
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Prinsipp:
Museer har plikt til å utvikle
sin viktige folkeopplysningsrolle og trekke til seg et bredere publikum fra lokalsamfunnet, området eller gruppen
som de betjener. En integrert
del av museets opplysningsoppgave består i å samhandle
med det samfunnet museet
tjener og arbeide for å fremme dets natur- og kulturarv.
Utstillinger
4.1 Faste og midlertidige
utstillinger og spesielle
aktiviteter

Faste og midlertidige utstil
linger, fysiske og elektroniske,
skal være i samsvar med muse
ets formål, grunnprinsipper og
vedtatte oppgaver. De skal ikke
gå på akkord verken med sam
lingens kvalitet eller hensynet til
nødvendig stell og konservering
av samlingen.
4.2 Formidling av gjenstandene

Museer skal påse at den infor
masjonen som gis i utstillinger
er vederheftig, nøyaktig og viser
tilbørlig hensyn til grupper eller
trosforestillinger som behand
les.
ICOMs museumsetiske regelverk

4.3 Framvisning av sensitivt
materiale

Menneskelevninger og sakrale
gjenstander skal formidles i
samsvar med profesjonelle stan
darder, og, der dette er kjent,
må det tas tilbørlig hensyn til
interesser og trosforestillinger
til medlemmene av det samfun
net, den etniske gruppen eller
det trosfellesskapet som gjen
standene stammer fra. Følsomt
materiale må presenteres med
stor takt og med respekt for
den opplevelse av menneskelig
verdighet som alle folkeslag har
felles.
4.4 Fjerning av sensitivt
materiale fra offentlig visning

Anmodninger fra opprinnelses
samfunnet om at menneske
levninger eller materiale med
sakral betydning skal unndras
offentlig vising må behandles
raskt og med respekt og fint
følelse. Anmodninger om tilba
kelevering av slikt materiale skal
behandles på tilsvarende måte.
Museer skal ha klare bestem
melser i sine retningslinjer for
behandling av slike forespørsler.

eller bruke materiale av tvilsomt
opphav eller som mangler pro
veniens. De bør være oppmerk
somme på at ved å stille ut eller
bruke slike gjenstander, kan de
gi inntrykk av å godta og støtte
ulovlig handel med kulturgods.
Andre formidlingsressurser
4.6 Publikasjoner

Informasjon utgitt av museer,
uansett medium, skal være
vederheftig, nøyaktig og
behandle fagområdene, samfun
nene eller trosforestillingene
som presenteres på en ansvarlig
måte. Museumsutgivelser skal
ikke gå på akkord med institu
sjonens standarder.
4.7. Reproduksjoner

Museer må vise respekt for
originalens integritet, dersom
det lages dubletter, reproduk
sjoner eller kopier av objekter
fra museets samling. Alle slike
kopier skal permanent merkes
som kopier.

4.5 Formidling av gjenstander
uten proveniens

Museer skal unngå å stille ut
21

5
Museer har ressurser
som gir muligheter for
andre samfunnsmessige
tjenester og goder
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Prinsipp:
Museer tar i bruk et bredt
utvalg spesialiteter, ferdigheter og fysiske ressurser
som har videre bruksområder
enn bare museumsformål.
Dette kan gjøre det mulig for
flere parter å bruke ressursene eller at museet kan tilby
ytterligere tjenester som en
tilleggsoppgave. Dette må
organiseres slik at det ikke
går på akkord med museets
formål og primære oppgaver.

5.2 Ekthetsattestering og
verdifastsettelse (vurdering)

Taksering av gjenstander kan
foretas i forbindelse med for
sikring av samlingene. Når det
gjelder andre gjenstander, skal
museer bare anslå pengeverdien
etter offisiell oppfordring, fra
andre museer eller kompetent
juridisk, statlig eller annen
ansvarlig offentlig myndighet.
Dersom museet kan bli beguns
tiget, må det imidlertid alltid
foretas en uavhengig verdifast
settelse av gjenstanden.

Identifiseringstjenester
5.1 Identifisering av gjenstander
som er anskaffet på
urettmessig eller ulovlig måte

Dersom museer utfører verifise
ringstjenester, må de aldri opp
tre slik at det kan oppfattes som
at de har fordel av dette, verken
direkte eller indirekte. Dersom
det er grunn til å tro eller mis
tenke at objektene som identi
fiseres eller ekthetsvurderes, er
urettmessig eller ulovlig anskaf
fet, overført, importert eller
eksportert, skal ikke resultatene
offentliggjøres før rette myndig
heter er blitt varslet.

ICOMs museumsetiske regelverk
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6
Museer
samarbeider
nært med de
samfunnene
som
samlingene
stammer fra
og med de
samfunnene
som de tjener
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Prinsipp:
Museumssamlinger avspeiler
kultur- og naturarven i de samfunnene som de stammer fra.
Samlingene innehar dermed
egenskaper som går utover
vanlige eiendeler. Dette kan
inkludere sterk tilknytning til
nasjonal, lokal, etnisk, religiøs
eller politisk identitet, og det
er derfor viktig at museet retningslinjer tar høyde for slike
tilknytninger.
Samlingens opphav
6.1 Samarbeid

Museer skal arbeide for å dele
kunnskap, dokumentasjon
og samlinger med museer og
kulturorganisasjoner i opprin
nelsesland og opprinnelsessam
funn. Muligheten for å etablere
partnerskap med museer i land
ICOMs museumsetiske regelverk

eller områder som har tapt en
vesentlig del av natur- eller
kulturarven bør undersøkes.
6.2 Retur av kulturarv

Museer skal være beredt til å
ta initiativ til dialog om tilbake
levering av kulturarv til et opp
havsland eller en folkegruppe.
Dette bør skje på en upartisk
måte, basert på vitenskapelige,
museumsfaglige og humani
tære prinsipper, og i samsvar
med aktuelle lokale, nasjonale
og internasjonale lover. En slik
framgangsmåte er å foretrekke
framfor framstøt på statlig eller
politisk nivå.
6.3 Tilbakeføring av kulturarv

Dersom et opphavsland eller
en folkegruppe søker om å få
i retur en gjenstand eller et
eksemplar som beviselig er blitt
eksportert eller på annen måte
overført i strid med prinsippene
i internasjonale og nasjonale
konvensjoner, og de doku
menterer at gjenstanden eller
eksemplaret er del av landets
eller folkegruppens natur- eller
kulturarv, skal vedkommende
museum, dersom det gis lovlig
adgang til dette, straks iverk
sette tiltak for å samarbeide om
tilbakeføring.
ICOMs museumsetiske regelverk

6.4 Kulturminner fra okkuperte
land

Museer må avstå fra oppkjøp
eller anskaffelser av kultur
minner fra et okkupert territo
rium og respektere fullt ut lover
og konvensjoner som regulerer
import, eksport og overføring
av kulturgjenstander eller natur
historisk materiale.
Respekt for samfunnene som
museene tjener
6.5 Eksisterende samfunn

Dersom museets virksomhet
berører nåtidige, eksisterende
samfunn eller dets kulturarv,
skal innsamling bare foretas
med et informert og felles sam
tykke, uten utbytting av eiere
eller informanter. Det må utvi
ses stor aktsomhet i å respek
tere det berørte samfunnets
ønsker. Dette skal være over
ordnet andre hensyn.

innsamlet fra nåtidige, eksiste
rende samfunn fordrer respekt
for menneskeverd og for kultur
og tradisjoner blant medlem
mene av samfunnet. Slikt sam
lingsmateriale skal nyttes til å
fremme velferd, sosial utvikling,
toleranse og respekt ved å støtte
flersosiale, flerkulturelle og
flerspråklige uttrykksformer.
(Se 4.3)
6.8 Lokale støtteorganisasjoner

Museer skal skape et gunstig
miljø for støtte fra lokalsamfun
net (f.eks. venneforeninger og
andre støtteorganisasjoner),
erkjenne verdien av deres bidrag
og fremme et harmonisk felles
skap mellom lokalsamfunnet og
museets medarbeidere.

6.6 Finansiering av
samfunnstjenester

Finansiering av aktiviteter som
involverer nåtidige, eksisterende
samfunn, må ikke skje i strid
med deres interesser. (Se 1.10)
6.7 Bruk av samlingsmateriale
fra eksisterende samfunn

Museers bruk av materiale
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7
Museer
arbeider
innenfor de
rammer loven
setter
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Prinsipp:
Museer må overholde alle
juridiske forpliktelser både
i forhold til internasjonal,
regional, nasjonal og lokal lovgivning og til internasjonale
traktater. I tillegg skal styret
etterkomme alle juridisk bindende avtaler og pålegg som
gjelder forhold ved museet,
dets samlinger og drift.
Juridisk rammeverk
7.1 Nasjonalt og lokalt lovverk

Museer skal overholde alle
nasjonale og lokale lover og
forskrifter og respektere andre
lands lover når museumsvirk
somheten blir berørt av disse.
7.2 Internasjonale lover

Museer skal rette seg etter
internasjonale konvensjoner og
overenskomster som er retnings
givende for fortolkningen av
ICOMs museumsetiske regelverk:
• Overenskomst om beskyt
telse av kulturverdier i tilfelle
av væpnet konflikt. (Haag
konvensjonen av 1954 om
vern av kulturarv i krig. Første
protokoll 1954, Annen proto
koll 1999, sistnevnte foreløpig
ikke tiltrådt av Norge)
ICOMs museumsetiske regelverk

• Konvensjon om tiltak for å
forby og forhindre import og
eksport av kulturgjenstander
og ulovlig overføring av eien
domsrett til kulturgjenstander.
(1970, foreløpig ikke tiltrådt av
Norge)
• Konvensjon om internasjonal
handel med truede arter av vill
fauna og flora. (Washington
1970)
• Konvensjon om biologisk
mangfold. (Rio 1992)
• Unidroits konvensjon om
stjålne eller ulovlig utførte
kulturgjenstander. (1995, fore
løpig ikke tiltrådt av Norge)
• UNESCOs konvensjon om
vern av undervannskulturarv.
(2001, foreløpig ikke tiltrådt av
Norge)
• UNESCOs konvensjon om
vern av immateriell kulturarv.
(2003, foreløpig ikke tiltrådt av
Norge)
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Museer
arbeider etter
faglige og
profesjonelle
prinsipper
28

ICOMs museumsetiske regelverk

Prinsipp:
Museumsansatte skal følge
allment godtatte standarder
og lover, og opprettholde
museumsfagets verdighet
og respekt. De skal beskytte
publikum mot ulovlig eller
uetisk museumsfaglig framferd. De skal benytte enhver
anledning som gis til å informere og gjøre publikum kjent
med fagets mål, oppgaver
og visjoner for å utvikle en
større allmenn bevissthet om
museenes samfunnsoppgaver.
Profesjonell yrkesutøvelse
8.1 Kjennskap til lover og
forskrifter

Enhver museumsmedarbeider
skal kjenne til relevante inter
nasjonale, nasjonale og lokale
lovbestemmelser og egne anset
telsesbetingelser. De skal unngå
situasjoner som kan oppfattes å
innebære upassende oppførsel.
8.2 Profesjonelt ansvar

Museumsmedarbeidere er for
pliktet til å rette seg etter de
prinsipper og prosedyrer som
gjelder ved den institusjonen de
er ansatt. De har imidlertid rett
ICOMs museumsetiske regelverk

til å protestere mot arbeidsru
tiner som kan være til skade for
et museum eller for museums
faget og museumsetiske forhold.
8.3 Profesjonell adferd

Lojalitet overfor kolleger og
arbeidsplasser er et viktig pro
fesjonelt ansvar. Den må bygge
på troskap mot fundamentale
etiske prinsipper som er felles
for hele museumsfaget. Disse
må være i samsvar med ICOMs
museumsetiske regelverk og ta
hensyn til andre regelverk og
retningslinjer som er relevante
for museumsvirksomhet.
8.4 Faglige og vitenskapelige
forpliktelser

8.6 Taushetsplikt

Museumsmedarbeidere skal
beskytte fortrolig informasjon
som de har fått i arbeidsfor
holdet. I tillegg er informasjon
om gjenstander innlevert til
museet for identifisering taus
hetsbelagt. Informasjonen skal
ikke offentliggjøres eller videre
bringes til andre institusjoner
eller personer uten eiers tillatelse.
8.7 Museer og samlingsikkerhet

Museumsansatte må holde
opplysninger om museets sik
kerhetstiltak, eller sikkerhetstil
tak i private samlinger eller ved
steder besøkt i arbeidsforholdet,
strengt fortrolig.

Museumsmedarbeidere skal
fremme forskning, bevaring og
bruk av den informasjon som
ligger i samlingen. De skal der
for avstå fra enhver virksomhet
eller forhold som kan resultere
i tap av akademiske eller viten
skapelige data.

8.8 Unntak fra taushetsplikt

8.5 Ulovlig handel

Selv om alle yrkesutøvere har
krav på en viss grad av personlig
frihet, må de ha forståelse for at
ingen private forretningsforhold
eller profesjonelle interesse
områder kan holdes helt adskilt
fra ansettelsesinstitusjonen.

Museumsmedarbeidere skal
ikke støtte, verken direkte eller
indirekte, ulovlig handel med
eller omsetning av natur- eller
kulturarven.

Taushetsplikten omfatter ikke
lovpålagt plikt til å assistere
politi eller andre myndighets
utøvere i etterforskningen av
mulig stjålet, ulovlig anskaffet
eller ulovlig overført gods.
8.9 Personlig frihet
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8.10 Profesjonelle samarbeids
forhold

Museumsmedarbeidere inngår
i arbeidsfellesskap med tallrike
andre personer innenfor og
utenfor museet de arbeider ved.
Det forventes at de yter faglige
tjenester til andre effektivt og på
et høyt faglig nivå.
8.11 Profesjonell rådføring

Det er en profesjonell plikt for
museumsansatte å rådføre seg
med kolleger, innenfor eller
utenfor museet, når egen eller
museets ekspertise ikke er til
strekkelig for å sikre et godt
beslutningsgrunnlag.
Interessekonflikter
8.12 Gaver, tjenester, lån eller
andre personlige fordeler

Museumsansatte kan ikke ta
imot gaver, tjenester, lån eller
andre personlige fordeler som
de måtte bli tilbudt i forbindelse
med utøvelsen av sine oppgaver
for museet. Fra tid til annen kan
profesjonell høflighet tilsi at
det skal gis eller tas i mot gaver,
men dette bør alltid skje på
vegne av angjeldende museum.
8.13 Eksterne ansettelsesfor
hold eller forretningsinteresser

Selv om de har krav på en viss
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grad av personlig frihet, må
museumsmedarbeidere ha
forståelse for at det ikke finnes
private forretningsforhold eller
profesjonelle interesseområder
som helt kan skilles fra deres
ansettelsesinstitusjon. De skal
ikke påta seg andre lønnede
engasjementer eller akseptere
eksterne oppdrag som kommer
i konflikt med, eller som kan
anses å komme i konflikt med,
museets interesser.
8.14 Handel med natur- eller
kulturarvsgjenstander

Museumsmedarbeidere skal
ikke delta verken direkte eller
indirekte i handel (kjøp og salg
for profitt) med natur- og kultur
minner.
8.15 Samhandling med
forhandlere

Museumsmedarbeidere skal
ikke akseptere noen form for
gave, tjeneste, gjestfrihet eller
belønning fra en oppkjøper,
auksjonarius eller annen per
son for å anspore til å kjøpe
opp eller avhende museums
gjenstander, eller for å foreta,
eller unnlate å foreta, tjenes
tehandlinger. Videre skal ikke
museumsmedarbeidere anbe
fale bestemte oppkjøpere, auk

sjonariuser eller takstmenn ved
henvendelser fra publikum.
8.16 Privat samlingsaktivitet

Museumsmedarbeidere skal
ikke konkurrere med sin insti
tusjon verken om anskaffelse
av gjenstander eller gjennom
annen egen samlingsvirksom
het. Det må inngås avtaler mel
lom medarbeidere og styret
vedrørende privat samlingsak
tivitet, som må strengt overhol
des.
8.17 Bruken av ICOMs navn og
logo

Medlemmer av ICOM kan ikke
bruke ordene “International
Council of Museums”, “ICOM”
eller ICOMs logo i noe salgs
fremmende sammenheng eller
for å støtte noe kommersielt
foretak eller produkt.
8.18 Andre interessekonflikter

Dersom det skulle oppstå noen
annen interessekonflikt mellom
en enkeltperson og museet, har
museets interesser forrang.

ICOMs museumsetiske regelverk

ICOMs museumsetiske regelverk

31

ORDLISTE

32

ICOMs museumsetiske regelverk

Aktsomhetsplikt (Due diligence)

Krav om at alle praktisk mulige tiltak for å framskaffe saksopplysninger
iverksettes før avgjørelse tas om en bestemt handling. Dette gjelder sær
lig kartlegging av opprinnelsen og historikken til en gjenstand som tilbys
samlingen eller som tilbys til museets bruk, før den eventuelt aksepteres.

Allmennyttig institusjon (Nonprofit institution)

En offentlig eller privat selvstendig juridisk enhet, hvis inntekter (inklusive
overskudd eller fortjeneste) utelukkende anvendes til beste for denne insti
tusjonen og dens drift. Betegnelsen ”ikke-kommersiell” (not for profit) har
den samme betydningen.

Gyldig hjemmel (Valid title)

 omtvistet eiendomsrett, støttet av dokumentert proveniens for en eien
U
del fra og med oppdagelses- eller tilvirkningstidspunktet.

Handel (Dealing)

Kjøp og salg av objekter for personlig vinning eller til fordel for ansettel
sesinstitusjonen.

Inntektsskapende aktiviteter
(Income-generating activites)

 ktiviteter som skal gi økonomisk gevinst eller profitt til fordel for institu
A
sjonen.

Interessekonflikt (Conflict of
interest)

Personlige eller private interesser som står i motsetning til prinsipper som
gjelder i arbeidsforholdet, som begrenser, eller synes å begrense, uavhen
gige og objektive avgjørelser i bestemte situasjoner.

Juridisk hjemmel (Legal title)

 ntydig eierskap til løs eller fast eiendom i et land. I noen land kan retten
E
være tildelt og vil ikke være tilstrekkelig til å oppfylle kravene som settes til
aktsomhetsplikt

Kulturarv (Cultural Heritage)

 nhver forestilling eller gjenstand, naturgitt eller bearbeidet, som anses å
E
ha estetisk, historisk, vitenskapelig eller åndelig betydning.

Minimumsstandard (Minimum
Standard)

Et nivå som det er rimelig å forvente at alle museer og museumsmedarbei
dere tilstreber å oppnå. Noen land har formulert egne minimumsstandar
der.

Museum (Museum) 1)

 t museum er en permanent, allmennyttig institusjon i samfunnets og
E
samfunnsutviklingens tjeneste som er åpen for publikum. Et museum
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samler inn, konserverer, forsker og formidler og stiller ut materielle og
immaterielle kilder til kunnskap om mennesker og miljø for studieformål,
utdanning og underholdning.
Museumsmedarbeidere
(Museum professional) 1)

 useumsmedarbeidere omfatter staben (både lønnet og ulønnet per
M
sonale) ved museer eller andre institusjoner som definert i vedtektenes
kapittel 2, paragraf 1 og 2. Museumsmedarbeidere har fått spesialopplæ
ring eller har tilsvarende praktisk erfaring innenfor alle felt som har rele
vans for ledelsen eller driften av et museum. Betegnelsen omfatter også
frittstående utøvere som overholder ICOMs museumsetiske regelverk og
som arbeider for museer og institusjoner som definert i vedtektene henvist
til ovenfor. Betegnelsen omfatter ikke personer som markedsfører eller
handler med kommersielle produkter og utstyr som er nødvendige for
museer og museumstjenester.

Naturarv (Natural Heritage)

 thvert objekt, fenomen eller forestilling fra naturen som anses å være av
E
vitenskapelig interesse eller å ha åndelig betydning.

Proveniens (Provenance)

 n gjenstands fulle og hele historie, og eierforholdet til den, fra tidspunk
E
tet den ble oppdaget eller skapt og fram til i dag. Ekthet og eierskap fast
slås på grunnlag av proveniens.

Styre (Governing Body)

 e personer eller organisasjoner som har ansvar for langsiktig drift, stra
D
tegisk utvikling og finansiering av museet, i følge vedtekter eller andre
fullmaktsbestemmelser.

Fagperson med konserveringskompetanse (Conservator-Restorer)

Museumsansatt eller frittstående fagperson med kompetanse til å utføre
teknisk undersøkelse, sikring, konservering og restaurering av kulturarv
materiale. For mer informasjon, se ICOM News 39 (1), pp 5-6 (1986).

Vurdering (Appraisal)

 ttestering av ektheten og fastsettelse av verdien av en gjenstand eller et
A
eksemplar. I noen land brukes betegnelsen om en uavhengig verdisetting
av en foreslått gave for skattemessige formål.

1) Merk at betegnelsene ”museum” og ”museumsmedarbeidere” er her midlertidig definert til bruk i fortolkning av ICOMs museumsetiske regelverk.
Definisjonene av ”museum” og ”profesjonelle museumsarbeidere” slik dette er brukt i ICOMs vedtekter står fast inntil revideringen av vedtektene er
fullført.
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