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Høring - endring av forskrift om utførsel og innførsel av 
kulturgjenstander 
 
Riksarkivaren er av den oppfatning at det foreliggende forslag til endringer i 
forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander i det store og hele inneholder 
bestemmelser som er tjenlige og greit kan la seg praktisere.  
 
I tidligere høringsrunde har Riksarkivaren imidlertid pekt på at de kategoriene som 
nevnes i fordelingen mellom vedtaksinstitusjoner i forslagets § 6, ikke er gjensidig 
utelukkende. Arbeidsgruppen har pekt på det samme forholdet (s. 6 i innstillingen), 
og foreslått et klarere pålegg om samråd med andre vedtaksinstitusjoner for å bøte 
på dette. Riksarkivaren ser at dette er fulgt opp i departementets forslag ved at § 6 
andre ledd er omformulert slik at plikten til samråd kommer klarere fram. 
Riksarkivaren er enig i at dette er en vei som akkurat nå bør prøves. 
 
§ 6 tredje ledd i nåværende forskrift foreslås videreført, slik at ABM-utvikling 
beholder sin samordnende funksjon (jf. også § 4 andre ledd). Riksarkivaren har 
tidligere tatt til orde for at ABM-utvikling kunne få en enda klarere stilling ved at 
alle søknader i første omgang sendes dit for videre fordeling. Vi ser imidlertid at 
behovet for rask behandling i noen grad kunne bli skadelidende ved en slik 
framgangsmåte. Vi vil likevel ikke unnlate å peke på at når man får utviklet et 
system som åpner for innsending av søknad elektronisk, kan det tenkes 
hensiktsmessig å la ABM-utvikling være mottaker av alle søknader. Disse kan 
deretter lett videresendes til rette vedtaksinstitusjon. Riksarkivaren vil i hvert fall 
anmode om at dette blir vurdert når den teknologiske løsningen er på plass.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Tor Breivik e.f. 
underdirektør 
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