
 
 
Blue Shield Norge: Årsrapport for 2018 
 
Den Norske Blue Shield-komitéen (BSN) har i 2018 bestått av: Axel Mykleby (leder) for ICOMOS, 
Mariann Schjeide (nestleder) for Norsk Bibliotekforening (NBF) og IFLA med Anne Berit Hulthin 
som vara, Paal Mork (kasserer) for ICOM, med vara Gaute Jacobsen, Østfoldmuseet, Ole Martin 
Rønning ble avløst av Kjetil Landrog generalsekretær i Arkivforbundet og ICA med Kirsti Gulowsen, 
Oslo Byarkiv, som vara frem til 22.11., da Frode Færøy overtok. Årsmøtet ble holdt 16. mars. Styret 
hadde ett møte 29. november. 
 
I 2018 er de viktigste sakene som BSN har engasjert seg og deltatt i: 
 
Den internasjonale Blue Shield komiteens (BSI) 
4.-6. november holdt BS komiteene møte og seminar i Brussel med deltakelse av bl.a. UNESCO. 
Kjetil Landrog deltok fra den norske BS komiteen. Han etablerte god kontakt til de nordiske 
komiteene og vil se på mulighet for samarbeid. Det neste møtet er annonsert 3.-5.11.2019 i Brussel. 
 
Etisk råd i forsvarssektoren  
Blue Shield Norge har vært i dialog med Etisk råd i forsvarssektoren og ble invitert til et møte sammen 
med relevante departementer og britiske kolleger 21.9., dvs. i forkant av NATO-øvelsen. Noe vi 
besvarte positivt. Etter at møtet ble avlyst, har det ikke vært kontakt.  
 
NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge høsten 2018 
I forkant av NATO-øvelsen Trident Juncture skrev BSN til Kulturdepartementet, Klima- og 
Miljøverndepartementet og Forsvarets kontaktpersoner for NATO-øvelsen med spørsmålet om Haag- 
konvensjonen fra 1954 og dens protokoller var implementert i øvelsen. BSN mottok et svar fra 
Kulturdepartementet med en orientering om at KMD var ansvarlig. Forsvarets operative hovedkvarter 
sendte et generelt svar med henvisning til en miljøbrosjyre hvor også kulturvern med Røros som 
eksempel er nevnt 
.  
I etterkant har vi fra visepresidenten i BSI, Peter Stone, fått vite at spesialrådgiver Paul Fox deltok i 
øvelsen på vegne av BSI. Dette er informasjon som vi hadde ønsket oss før vi henvendte oss til 
departementene. 
 
Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikk 
Styret har jobbet med utforming av innspill til stortingsmeldingen som skal sendes innen januar 2019. 

    
Oppdatering av websiden/bloggen 
Styremedlem Kjetil Landrog påtok seg å oppdatere websiden/bloggen fra nå av.  
Økonomi: Komitéens medlemsorganisasjoner bidro hver med kr. 2.000 (se for øvrig regnskapet).   
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