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Høring av forslag til endringer - forskrift om utførsel og innførsel av
kulturgjenstander

Vi takker for anledningen til å uttale oss om «Endringer i Forskrift om utførsel og innførsel av
kulturgjenstander».

I det følgende er NTNU Vitenskapsmuseets svar i henhold til Kulturdepartementets høring vedr.
forslag til endringer i forskrift 01.01.2007, nr. 01 om utførsel og innførsel av kulturgjenstander,
hjemlet i kulturminnelovens § 23 og § 23f.

Vedrørende forslag om endring i § 5, annet ledd, første punktum:

Utførselstillatelse kan gis permanent ellerfor et angitt tidsrom,for eksempel iforbindelse med
kulturgjenstander som midlertidig stilles ut i utlandet.

NTNU Vitenskapsmuseet anser dette for å være en vesentlig og klargjørende presisering, og vil
følgelig anbefale denne.

Vedrørende forslag om § 6, nytt fjerde ledd:

NTNU Vitenskapsmuseet finner det betimelig at det gjøres en innskjerping i habilitetsreglene i § 6,
som i gjeldende forskrift ikke samsvarer godt nok med Forvaltningsloven, Kapittel II. Om ugildhet.

Museets kommentar til inneværende forslag:

I saker der vedtaksinstitusjonen selv søker om utførsel, eller i tilfelle der det kan reises tvil om
habilitet i saksbehandling av søknader, skal søknaden sendes Norsk kulturråd som eventuelt
videreformidler søknaden til den vedtaksinstitusjon som har mest nærliggende kompetanse til å
foreta saksbehandlingen. I de tilfellene der det ikke er mulig åfinne egnet vedtaksinstitusjon, overtar
Kulturrådet som vedtaksmyndighet. I slike tilfelle vil Kulturdepartementet tre inn som klageinstans.

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler

E-post: Erling Skakkes gt. 47 b +47 73 59 21 70 Jon Anders Risvaag

7491 Trondheim arkeologi@vm.ntnu.no Telefaks

http://www.ntnu.no +47 73 59 22 38 Tlf: +47

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Museet finner ikke at forslaget sørger for en faglig kvalitetssikring på en tilstrekkelig måte. Fremfor
at søknader i habilitetssaker sendes Norsk kulturråd som eventuelt videreformidler søknaden til den
vedtaksinstitusjon som har mest nærliggende kompetanse, anbefaler vi at det opprettes faste
setteinstitusjoner for de forskjellige fagområder. Faste setteinstitusjoner vil både kunne sikre enhetlig
saksbehandling og at den faglige kompetanse opprettholdes også i disse saker. Dette vil også gi
forutsigbarhet for de ordinære vedtaksinstitusjoner mht. deres egne saker. Eksempelvis vil NTNU
Vitenskapsmuseet kunne tilby seg å være setteinstitusjon for saker som omfatter arkeologisk
materiale og gjenstander fra tidenfør reformasjonen, mynter og sedler (vedtaksinstitusjon:
Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo), samt maritimt materiale (vedtaksinstitusjon: Norsk
Maritimt Museum). Saemien Sijte ville likeledes kunne være en naturlig setteinstitusjon for samisk
kunst og annet samisk kulturmateriale (vedtaksinstitusjon: Riddo Duottar Museat).
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