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Det vises til brev av 12.12.2008 fra Kultur- og kirkedepartementet vedrørende endring av forskrift om
utførsel og innførsel av kulturgjenstander.

ABM-utvikling støtter de avveininger og vurderinger som Kultur- og  kirkedepartementet har gjort
forbindelse med de innspillene som er kommet inn fra de berørte miljøene. Dette gjelder bå de i
forhold til de foreslåtte aldergrensene, og til ikke å etablere verdigrenser for kulturgjenstander som
blant annet Sverige og Danmark har etablert. I tillegg støttes forslaget om særbestemmelser for visse
typer samiske kulturminner i forskriftene § 2. b, og for deler og tilbehør til gjenstander som omfattes
av § 2. e. I forbindelse med etablering av disse særbestemmelsene bør Kultur- og kirkedepartementet
også vurdere flytting av ansvaret for behandling av søknader på disse områdene. ABM-utvitkling
mener det er naturlig at søknader knyttet til samiske arkivsaker behandles av Samisk Arkiv.
Biblioteksmateriale bør behandles av Samisk spesialbibliotek i Karasjok, dersom dette ikke kommer i
konflikt med at Sametinget er klageinstans på dette feltet. I listen over vedtaksinstitusjonene bør
"samiske kulturminner" endres til "samiske kulturgjenstander" under ansvarsområdet til
RiddoDuottarMuseat.

Den nye bestemmelsen om bortfall av søkeplikt for utførsel av nyere importert materiale støttes slik
den er formulert og begrunnet av departementet. ABM-utvikling vil imidlertid understreke
betydningen av presiseringen i forskriftens § 2. m om at det for gjenstander som er importert etter
1950 kreves at det kan dokumenteres at de i sin tid var lovlig eksportert fra opprinnelseslandet for at
det ikke kreves utførselstillatelse. Dette er av stor betydning for arbeidet med å hindre illegal handel
med kulturminner og at Norge blir et attraktivt transittland for ulovlig handel med kulturminner

Fra 1.1.2009 er Ringve Museum en del av det nykonsoliderte Museene i Sør-Trøndelag (MiST).
Teksten i § 6. Vedtaksinstitusjoner bør harmoniseres med dette, og det foreslås at teksten endres til;
Museene i Sør-Trøndelag, avdeling Ringve.
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