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Høring om sentralbanklovutvalget  — innspill til minnemyntinstituttet

Vi viser til utredningen fra sentralbanklovutvalget, pkt. 23.5. Norges museumsforbund mener at

utvalgets forslag om å fjerne sentralbanklovens  §  16 vil vaere  uheldig, og vi foreslår at paragrafen

videreføres.

Muligheten vi har hatti Norge til å utforme minnemynter og sirkulasjonsmynter med spesialpreg er

hjemlet i sentralbanklovens  §  16 og §  13, og det er særlig § 16 som er av betydning for museene da

den dekker minnemynter som kan settes i sirkulasjon for en pris som overstiger pålydende verdi.

Dette er som regel gull— og sølvmynter. Denne typen mynter skal vedtas av Kongen, og

overskuddet tilfaller det spesifikke allmennyttige formål som er knyttet til utgivelsen.

Minnemyntutvalget kom i 2014 med forslag til tydeligere retningslinjer for minnemynter (§ 16) og

sirkulasjonsmynter med spesialpreg (%13).Det ble blant annet foreslått anledning til utgivelse av

en til to minnemynter hvert år og en sirkulasjonsmynt med spesialpreg. Etter at

Minnemyntutvalget leverte sin innstilling til Finansdepartementet i 2014, har den vært behandlet

Norges Bank, men vurderingen som er gjort av utvalgets anbefalinger er ikke offentliggjort, og de

omtales heller ikke av utvalget som har foreslått ny sentralbanklov.

Norges museumsforbund er kjent med at flere museer har benyttet anledningen til å prege

minnemynter ved spesielle anledninger. Blant disse er Eidsvoll 1814 og Hamsun-senteret som

begge har preget minnemynteri forbindelse medjubileer.

Museene har erfart at utgivelsen av minnemyntene betyr noe for de storejubileene. Hamsun—

senteret er overbevist om at «utgivelsen var et av mange tiltak som var med på å løfte og fokusere

på jubileet som et nasjonalt prosjekt». Videre fremholdes det at: «Myntutgivelsene blir en
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fellesnasjonal markering, og er med på å gi en bredere markering. En myntutgivelse gjennom

Norges Bank vil nok for mange medvirke til at man tillegger anledningen en viss tyngde og

kvalitet.»

Itillegg vil Museumsforbundet understreke at Det norske myntverket og Kongsberg sølvverk er en
viktig del av vår kulturhistorie, og har bidratt til å vedlikeholde den immaterielle kulturen knyttet
til videreføring av sentrale gravør- og kunsttradisjoner. Disse tradisjonene er både knyttet til
produksjon av sirkulasjonsmynt, men også til utforming av minnemynter og medaljer.
Opprettholdelse av produksjon av minnemynt ved Myntverket kan være avgjørende for bevaring
av denne tradisjonsrike virksomheten.

Norges museumsforbund mener at det er viktig å bevare den immaterielle kulturarven knyttet til

arbeidet med minnemynter og medaljer, og gjennom dette sikre verdiene i kunnskap og

gjenstander og utstyr knyttet til Den kongelige Mynt/Det norske myntverket for fremtiden.

Vi ber om at  §  16 videreføres, og at det arbeides for å sikre dette på en egnet måte innen relevant

departement.

Med vennlig hilsen

[LL (Pam‘bé (11/
Gunn Mona Ekornes Liv Ramskjær  (

styreleder generalsekretær
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