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Høring - Forslag om endring av kulturminnelovens  § 23 med forskrifter

ABM-utvikling støtter de forslag til endringer i Kulturminnelovens § 23 og i forskrift til
Kulturminnelovens § 23 f, utfyllende bestemmelser, som er foreslått av arbeidsgruppen nedsatt av
departementet i februar 2007. Vi vil understreke at vi støtter forslagene om å ikke innføre verdigrenser
på materialet som det søkes eksporttillatelse for. Innføring av årstall som grense anses som bedre egnet
enn aldersangivelser.

Forslaget til ny § 2 i forskriften representerer en nødvendig tydeliggjøring i forhold til tidligere
forskrift. ABM-utvikling støtter forslaget til endringer av § 6 om at vedtaksinstitusjonene skal samrå
seg med hverandre. Vi vil imidlertid be om at ordet "fortløpende" blir tilføyd i setningen som pålegger
vedtaksmyndigheten å sende kopi av vedtaket til ABM-utvikling, slik at forskriften pålegger
vedtaksinstitusjonene å sende vedtakene fortløpende. I dag kommer disse ofte først etter årets utløp.
Dette gjør det vanskelig for ABM-utvikling å følge opp vedtak dersom det skulle være behov for det.
Forslaget om at kopi av avslåtte søknader også skal oversendes ABM-utvikling har vår støtte.

ABM-utvikling mener en meldeplikt ved retur av materiale som det er innvilget midlertidig utførsel
for er viktig, og understreker behovet for å etablere rutiner i forskriften for varsling av ABM-utvikling
ved overtredelse av meldeplikten.

Ønsket om et forbedret og elektronisk skjema støttes av ABM-utvikling, selv om vi understreker at det
fortsatt må være mulig å levere søknad i form av papirskjema. En kobling mellom et elektronisk
skjema og en database for utførselssøknader med tilgang for ABM-utvikling, Økokrim og Tollvesenet
vil kunne bidra til å øke kvaliteten på arbeidet med oppfølgingen av søknader om eksporttillatelse.
Samtidig kan dette forenkle arbeidet med kontroll av materialet. Vi anbefaler at dette spørsmålet
utredes videre samtidig som det arbeides med en revisjon av søknadsskjemaet.

ABM-utvikling støtter anbefalingen fra arbeidsgruppen om at Kultur- og kirkedepartementet bør
vurdere muligheten for å opprette et fond eller en statlig ordning for innkjøp av materiale som blir
belagt med eksportforbud. En slik ordning vil kunne sikre bevaring av særlig interessant materiale i
Norge.

Med vennlig hilsen

Randi Ertesvåg Liv Ramskjær
avdelingsdirektør rådgiver
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