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HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM UTFØRSEL OG
INNFØRSEL AV KULTURGJENSTANDER

Kode Kunstmuseene i Bergen (Kode) er forespurt om hvordan museet stiller seg til følgende
endringer i kulturminneloven:

Vedtaksinstitusjonenes habilitet i forbindelse med søknader fra egen institusjon
Presisering av søknadsplikten i forbindelse med at gjenstander sendes på tidsavgrenset
opphold eller utstillinger i utlandet

Vedtaksinstitusjonenes habilitet
Kode har frem til nå forholdt seg til Nasjonalmuseet som vedtaksinstitusjon. Det har vært
problemfritt, og tvil om Nasjonalmuseets habilitet har ikke vært tema. Vi er av den oppfatning
at Nasjonalmuseets faglige ekspertise og etiske standard er meget høy, og har hatt full tillit til
deres avgjørelser. Dersom det på bakgrunn av juridiske betraktninger og internasjonale avtaler
er nødvendig med en presisering av deres og andre vedtaksinstitusjoners oppdrag, tiltres
imidlertid dette. Vi vil også anføre at det kan være betimelig med en ankeinstans, dersom
vedtaksinstitusjonens fremtidige vurdering åpenbart er tuftet på sviktende faglig, juridisk og
avtalemessig grunnlag. Vi vil derfor tiltre det i § 6 foreslåtte nye fierde ledd.

Presisering av soknadsplikten
Kode har gjennom årene hatt et relativt høyt antall lån av egen verk til internasjonale
utstillinger, som vi også har hatt et rimelig høyt antall innlån fra utlandet til forskjellige
temporære utstillinger. Til dels er disse innlån begunstiget med statlig norsk forsikringsgaranti
og tilsvarende intemasjonale garantier er godtatt av oss som forsikringsordning for våre utlån.
Vi har betraktet dette som nasjonale sanksjoner av vår virksomhet. Ved disse anledninger,
eller i tilfeller av utlån/innlån forsikret gjennom private ordninger, har vi ikke forholdt oss til
praksis påkrevd i forskrift gjeldende fra 2007. Vi er nå klar over at dette faktum har vært
oversett, og vil derfor slutte oss til departementets vurdering at det er behov for en presisering.

Kode har ingen kommentar til foreslåtte mindre redaksjonelle endringer i forskrift om utførsel
og innførsel av kulturgjenstander.
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