BEHOV FOR EIT
ETISK RÅD?

VURDERING AV BEHOVET FOR Å OPPRETTE EIT ETISK RÅD

Fleire land har oppretta etiske råd innan museumssektoren og
seksjon for samlingsforvaltning vil med dette fremje forslag om å
gjere ei vurdering av om det er behov for dette i Noreg, og korleis
dette eventuelt kan organiserast. Vi har vore i dialog med norsk
ICOM som er positive til å ta del. Eit etisk råd vil mellom anna
kunne fungere som rådgivande organ både til styret i NMF i
spesifikke saker og for musea i forhold til museumsetiske
utfordringar innan fagområde som samlingsforvaltning,
dokumentasjon, forsking og formidling. Eit etisk råd vil òg kunne
arbeide for å fremje god etisk praksis og medvit innan
museumsfeltet i Noreg. Land som t.d. Storbritannia og Nederland
har liknande organ og vi trur det også her i landet vil vere nyttig i
mange situasjonar.
Forslag til vedtak: Styret i NMF skal vurdere behovet for å
opprette eit tverrfagleg etisk råd, og undersøkje korleis det
eventuelt kan organiserast. Styret skal legge fram si vurdering og
eventuelt vedtak om oppretting for landsmøtet i 2018.

The Ethics Committee, UK
• Independent committee under MA, 9 members
• Develops and promotes the understanding of ethical
principles, practice and issues within the museum
community.
• Provide confidential advice on specific issues that arise in
individual museums. The committee acts as a sounding
board and critical friend to promote good ethical practice
in the museum community.

• Occasionally, in difficult cases, a substantial investigation
needs to be undertaken and individual ethics committee
members help with this if they have appropriate
experience or expertise

Assessment committee, Nederland
Den etiske komiteen:
• Uavhengig komitè
• Vurderer både saker som blir meldt inn og kan opne
eigne saker
• Eksempel på saker: avhending, human-biologisk
materiale, formidling av sensitivt materiale, valg av
sponsorar, repatriering
The Protection Value Assessment Committee:
• 2 faste medlem- ein juridisk ekspert (leiar) og ein frå
museumssektoren, assistert av ein sekretær
• For kvar sak kan inntil tre ekstra medlem bli oppnemnt

