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Høring - Forslag til endringer i forskrift om utførsel og innførsel av 

kulturgjenstander      
 

Kulturrådet viser til Kulturdepartementets høring av forslag til endringer i forskrift om utførsel og 

innførsel av kulturgjenstander med hjemmel i kulturminneloven §§23 og 23f. 

 

§ 5 annet ledd, første punktum: 

Utførselstillatelse kan gis permanent eller for et angitt tidsrom, for eksempel i forbindelse med 

kulturgjenstander som midlertidig utstilles i utlandet.  

 

Kulturrådet vil bemerke at skillet mellom midlertidig og permanent eksporttillatelse kommer 

tydeligere frem ved foreslåtte endring. Det er samtidig nødvendig at både søker og 

kontrollmyndighet kan stadfeste hensikten med utførselen og at det ved midlertidig eksporttillatelse 

settes en gjeninnføringsfrist. Dette forutsetter en endring av søknadskjemaet som fastsettes av 

Kulturdepartementet, jmf. §4 første ledd. Med referanse til § 12 er Kulturrådet av den oppfatning at 

det er Tollvesenets oppgave å føre kontroll med at gjeninnførselsfristen overholdes.   

 

Kulturrådet vil bemerke at det i forbindelse med de foreslåtte endringene også er behov for å endre 

«søknadsskjema for utførselstillatelse» 

 

§ 6 annet ledd, forslag til nytt fjerde ledd 

I saker der vedtaksinstitusjonen selv søker om utførsel, eller i tilfelle der det kan reises tvil om 

habilitet i saksbehandling av søknader, skal søknaden sammen med en kort begrunnelse fra den 

kompetente vedtaksinstitusjon, 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 å finne egnet vedtaksinstitusjon, overtar Kulturrådet rollen som 

vedtaksmyndighet i saken. I slike tilfelle vil Kulturdepartementet tre inn som klageinstans. 

 

Kulturrådet vil bemerke at ordet kompetente bør fjernes fra omtalen kompetente 

vedtaksinstitusjoner, da det er en forutsetning for selve oppnevningen at vedtaksinstitusjonene er 

kompetente. 
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