
 
 
Blue Shield Norge: Årsrapport for 2020 
 
Den Norske Blue Shield-komitéen (BSN) har i 2020 bestått av: Axel Mykleby (leder) for ICOMOS, 
Mariann Schjeide (nestleder) for Norsk Bibliotekforening (NBF/IFLA) fram til mars, deretter Vidar 
Lund med Anne Berit Hulthin som vara, Håkon Roland for ICOM, med vara Gaute Jacobsen, 
Østfoldmuseet, Kjetil Landrog generalsekretær i Arkivforbundet/ICA med Frode Færøy, 
Hjemmefrontmuseet, som vara. Årsmøtet ble holdt på Teams 21.11.2020.  
 
Styret fungerte videre uten endringer av sammensetningen. Koronapandemien har redusert 
virksomheten betydelig. De viktigste sakene som BSN har engasjert seg i og deltatt på i 2020 var: 
 
 
Den 4. nasjonale beredskapskonferansen  
Umiddelbart etter den 3. beredskapskonferansen tok Axel Mykleby kontakt med arrangørens 
koordinator for å få til et samarbeid med BSN. Det har vært en tidkrevende oppgave å få til en dialog 
med arrangørene av konferansen. I møte med Høyskolen Innlandet ble det avtalt å invitere BS 
Internasjonalt til å holde innlegg på konferansen. Reisen for Emma Cunliff (sekretær i BSI) var booket 
og foredraget klart, da konferansen i april ble avlyst på grunn av Covid-19 epidemien. En alternativ 
webkonferanse ble ikke organisert.   
 
Samarbeid med Forum for beredskap og restverdisikring (FORK) 
FORK som består av representanter fra Riksantikvaren, Riksarkivet, Kulturrådet, Kunst i offentlig 
rom, Finans Norge, Kirkens arbeidsgiverforening og Nordisk konservator forbund. FORK hadde 23.1. 
et felles møte med BSN hos Finans Norge, hvor vi orienterte om hverandres arbeid og konkluderte 
med felles interesser, samarbeid om utveksling av erfaringer arrangementer f.eks. 
beredskapskonferanser. Etter at koordinatoren for FORK Kjersti Ellewsen sluttet hos Riksantikvaren, 
har det ikke vært kontakt på tross av henvendelsen til direktoratet. På forespørsel hos Finans Norge har 
Ove Brandt svart at FORK tar kontakt når ny koordinator er utpekt. 
 
Den internasjonale Blue Shield komiteens (BSI) 
Det BS europeiske møtet skulle finne sted i november 2020 i Praha, men ble utsatt til 2021 på grunn 
av Covid 19 smittefaren. 
I stedet ble det holdt en vellykket ekstraordinær generalkonferanse per Zoom 28. august. 40 BS 
medlemmer fra 26 land deltok med Axel Mykleby fra BSN. En ny strategisk plan og årsrapporter ble 
godkjent samt et nytt internasjonalt styre valgt.  
Alle nasjonalkomiteer var på forhånd kontaktet for å få bekreftelse på at de følger de internasjonale 
statuttene med å avholde møter og valg samt følger opp den strategiske planen. 
BSN har levert en slik bekreftelse (Reaccreditation) innen fristen og begynt å se på en nasjonal 
strategisk plan.  
BSI har startet med månedlige uformelle online-møter som alle medlemmer er invitert til å delta i. 
Axel deltok i møtet i desember. 
 
Etisk råd i forsvarssektoren  
Det har ikke vært kontakt med rådet i 2020.  
 
NMF/ICOM Etikkprosjektet 
Museumsforbundets og Norsk ICOMs Etikkprosjekt ble behandlet på Museumsforbundets årsmøte på 
Gardermoen 14-15.9. HR ledet arbeidsgruppen for kulturkriminalitet og repatriering av kulturarv fra 
krigs- og konfliktområder. Prosjektet skulle ferdigstilles i 2020, men har blitt utsatt fordi årsmøtet 



 
 
ønsket en ekstra høringsrunde. Sluttbehandling og endelig vedtak finner sted på NMFs Årsmøte i 
Kirkenes, april 2021.   
 
HEI-Initiative, UiO: Heritage Activism and Conflict 
BSN deltar i UiO-satsningen HEI: Heritage Experience Initiative. Aktiviteten i 2020 ble sterkt redusert 
grunnet koronapandemien. HR deltok på HEIs Kulturarvsdag 19.3.  
 
Konferanser, seminarer og wokshops (HR) 
NETCHER Public Conference on Illicit Trafficking of Cultural Heritage, 21.9.2020 (åpen 
nettkonferanse m/registrering) 
 
UNIDROIT La Convention d’Unidroit de 1995 – Les biens culturels au carrefour des droits et des 
intérêts, 8-9.10.2020 (invitert nettkonferanse m/registrering) 
 
UiO, IAKH/KHM Forskerseminar. HR holdt innlegg om diplomatiets rolle i tilbakeføring av 
kulturgjenstander til krigs- og konfliktområder, 23.10.2020 
 
EU, EEAS The Role of the European Union on the Protection and Enhancement of Cultural Heritage 
in Conflict and Crises, 12-13.11.2020 (invitert nettkonferanse m/registrering)  
 
Riksantikvarieämbetet, Sverige. UNESCO 1970-konvensjonen 50 år, 14.11.2020 (åpen 
nettkonferanse) 
 
Økonomi: Komitéens medlemsorganisasjoner bidro hver med kr. 2.500 (se regnskapet).  
Det har ikke vært utgifter til reiser og arrangementer på grunn av korona-pandemien. 
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