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Høringsuttalelse fra Nasjonalbiblioteket - endringer i forskrift om ufførsel og
innførsel av kulturgjenstander

Vi viser til høringsbrev av 3.7.2014 om ovennevnte sak.

Nasjonalbiblioteket har ingen kommentar til foreslåtte endring i forskriften § 5, nemlig at
utførselstillatelse også skal utstedes ved tidsavgrenset utlån av kulturgjenstander, for eksempel
til utstillinger.

Når det gjelder forslaget om å presisere i forskriften § 6 at søknad om utførselstillatelse skal
sendes Kulturrådet for behandling når vedtaksinstitusjonene skal låne ut gjenstander fra egen
samling til utlandet, har vi følgende tilbakemelding:

Det ikke klart hvilke positive konsekvenser denne presiseringen er ment å få. Midlertidig
utførsel av gjenstander til utstillinger i utlandet er alltid gjenstand for omfattende avtaler
mellom institusjonene. Avtalene bygger på grundige vurderinger av gjenstandenes
beskaffenhet og forsikringsverdi, sikkerhet og klimaforhold i utstillingslokalet osv. Dette er
vurderinger som utlånsinstitusjonen selv må gjøre. Utførselstillatelsen vil bare være en
kvalitetssikring av utlånsavtalen som er inngått. Det bør kunne forventes at institusjoner som i
forskriften har fått status som nasjonale vedtaksinstitusjoner, selv er i stand til å vurdere om
utlånsavtaler de har inngått, bygger på grundige vurderinger av korrekte opplysninger.
Permanent utførsel er en annen sak, men slike eksepsjonelle tilfeller fanges opp av gjeldende
forskrifts formulering om at «institusjonene skal samrå seg med hverandre eller rådspørre
regionale faginstitusjoner hvis det kan være tvil om myndighetsområde eller behov for
supplerende kompetanse».

Utkastet til revidert forskrift inneholder dessuten forslag til mindre redaksjonelle endringer.
Nasjonalbiblioteket har ingen kommentarer til disse, men foreslår at de også omfatter
beskrivelsen av trykte dokumenter i forskriften § 2 bokstav b og h, og i § 6 der
Nasjonalbibliotekets ansvarsområde er omtalt. I de angitte stedene brukes formuleringen
«bøker, småtrykk, kart». Denne formuleringen fanger ikke opp tidsskrifter, aviser og plakater.
Nasjonalbiblioteket foreslår derfor at den erstattes med de mer dekkende formuleringene
«tekst og kart» i § 2 og «trykte tekster og kart» i § 6.
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