
    

 

ETISK PLATTFORM FOR VITENSENTERET I TRONDHEIM 
 

Styret i ViT har i møte 28. april 2016 vedtatt etisk plattform for gaver, sponsorat og kommersielle avtaler. Til 

grunn ligger ICOMs museumsetiske regelverk pkt. 1.10** Forretningsmessige retningslinjer. Det etiske 

regelverket er grunnleggende for alle medarbeidere og ledd i organisasjonen.  

 

Vårt etiske regelverk skal fremme profesjonell praksis hos medarbeiderne, sørge for at organisasjonen sine 

mål og aktiviteter tjener samfunnet, fellesskapet og det allmenne publikum og at ViT har et ryddig og avklart 

rolleforhold til sine samarbeidspartnere. Styret og tilsatte skal etterleve lover og retningslinjer gitt av 

offentlige styresmakter og egen institusjon. 

 
ViT kan ta imot eksterne gaver når disse samsvarer med Vitensenteret sine mål og planer. ViT kan ta imot 

pengegaver og andre ytelser fra private gitt til formål som er i samsvar med ViT sine mål og vedtatte planer. 

 

ViT kan selge arrangement, profileringstjenester og reklame til private firma og bedrifter, men slike tjenester 

og oppdrag må aldri være i konflikt med det etiske regelverket. Verken gaver, tjenester eller andre 

forretningsrelasjoner kan legge føringer på ViT sine målsettinger, planer og strategier. Uavhengig av 

inntektskilden skal ViT holde kontrollen over egen integritet og innholdet i sine program, utstillinger og 

aktiviteter. 

 

Faste og temporære utstillinger skal være i samsvar med ViT sine mål, grunnprinsipp og vedtatte oppgaver.  

ViT skal se til at den informasjonen som blir gitt i utstillingene er etterrettelig. 

 

Inntektsbringende aktiviteter, i form av sponsing, kjøp og salg o.l. skal ikke svekke institusjonen sine 

standarder eller bringe den i vanry ovenfor publikum. Alle våre aktiviteter og inntektsbringende forhold skal 

tåle offentlig innsyn. 

 

Kontrakter og avtaler som gjelder gaver, sponsing, kommersielle avtaler og andre inntektsbringende 

aktiviteter over en gitt verdi skal drøftes med direktør og legges fram for styret til godkjenning.  

 

Styret skal sikre at ingen virksomheter som er utelukket av Statens Pensjonsfond inviteres eller deltar i 

kommersielt samarbeid med ViT. ViT ønsker ikke å samarbeide med aktører der det er en uakseptabel 

risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for:  

 

 grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, 

frihetsberøvelse, tvangsarbeid, eller barnearbeid 

 alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner 

 alvorlig miljøskade 

 grov korrupsjon 

 andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer. 
 

 

 



    

 

 

*”kap. 1.10 Forretningsmessige retningslinjer 

Styret skal ha skriftlige retningslinjer for inntekter som stammer fra museets aktiviteter eller som mottas fra eksterne 

inntektskilder. Uavhengig av inntektskilde, skal museet beholde kontrollen over integriteten og innholdet i sine 

programmer, utstillinger og aktiviteter. Inntektsbringende aktiviteter skal ikke svekke institusjonens standarder eller 

bringe den i vanry overfor publikum.” 

(Vedtatt på ICOMs 21. generalforsamling, Seoul, 8.oktober 2004. Godkjent norsk omsetting 2006, 

ABM skrift # 29.) 

 


