NR 8/2016
Dato: 24.mai 2016
Til: Forsikringsselskaper - skadeforsikring
Att: Adm.dir
Kontaktperson i Finans Norge: Harald Bjerke/Frode Bjeglerud
Arkivref: 16-652
Rundskriv fra Finans Norge til medlemsbedriftene omfatter hovedsakelig informasjon fra Finans Norges egne
organer og informasjon vedrørende endret regelverk. Rundskrivet stiles til det fagmiljø som antas å ha mest
nytte av informasjonen. Dessuten legges alle rundskriv fra Finans Norge ut på medlemsnett. Det forutsettes at
mottaker hos medlemsselskapene foretar den nødvendige interne distribusjon.

Anbefaling fra Kulturdepartementet: Behov for aktsomhet i
forbindelse med forsikring av kunst- og kulturgjenstander som kan
være ulovlig utført eller innført fra andre land
Finans Norge vil med dette informere om at Kulturdepartementet, i samråd med Finans Norge og
KRIPOS, har utarbeidet en anbefaling. Anbefalingen oppfordrer til aktsomhet i forbindelse med
forsikring av kunst- og kulturgjenstander.
Bakgrunnen for anbefalingen
Utsmuglede kunst- og kulturgjenstander, særlig fra land i Midtøsten, omsettes på det
internasjonale markedet og bidrar til å understøtte ekstremistgruppers virksomhet i Europa og
andre steder. Det er avdekket flere større lagre med gjenstander satt til «kjøling», som er beregnet
for salg ved senere anledninger. Tanken med dette er at gjenstandene etter noen år skal øke i verdi
i tillegg til at de skal bli «glemt» av verdenssamfunnet.
Med bakgrunn i ovennevnte vedtok FNs sikkerhetsråd 12. februar 2015 en resolusjon som forplikter
medlemsland til å iverksette tiltak for å hindre at ekstremistgrupper på denne måten skaffer
inntekter til våpen og terroraktivitet. Dette budskapet ble gjentatt og forsterket i resolusjon 2253
av 17. desember 2015. I tillegg til innsatsen fra UNESCO og andre internasjonale organisasjoner når
det gjelder vern av viktig kulturarv, kreves målrettede nasjonale tiltak som kan bidra til å strupe det
illegale markedet og hindre omsetning av ulovlige kulturgjenstander.
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Anbefalinger
I lys av den alvorlige situasjonen som fortsatt råder internasjonalt vil Kulturdepartementet, som
ansvarlig fagdepartement når det gjelder oppfølging av UNESCOs 1970-konvensjon om ulovlig
innførsel, utførsel og handel med kulturgjenstander, anmode forsikringsnæringen om å gjennomgå
sine rutiner og regler når det gjelder å unngå forsikring av kunst- og kulturgjenstander som kan
være stjålet eller ulovlig utført fra andre land.
Kulturdepartementet oppfordrer Finans Norge og forsikringsselskapene til aktivt å informere om at
både myndigheter og bransjen selv har et økt fokus på omsetning og handel med slike
kulturgjenstander. De ber om at dette ytterligere presiseres overfor nye og gamle kunder gjennom
en tydeliggjøring i selskapenes vilkår, samt gjennom informasjon på Finans Norges og de respektive
selskapenes hjemmesider.
Formål
Ved å aktivt informere i henhold til Kulturdepartementets anbefaling vil næringen bidra til å spre
kunnskap og informasjon om ulovlig handel og terrorfinansiering. Dette bidrar til å synliggjøre
finansnæringens rolle som en som en viktig og ansvarsbevisst samfunnsaktør.
Det er viktig at forsikringskunder bevisstgjøres risikoen ved å investere i kunst og antikviteter med
uklart opphav og ufullstendig eierskapshistorikk. Forsikringsnæringen kan bidra til dette ved å
signalisere et økt fokus på dokumentasjon ved forsikring og erstatningsutbetaling for denne typen
gjenstander.
Vedlegg
Anbefaling fra kulturdepartementet
Mvh

Geir R. Trulserud
direktør, prosessområde skadeforsikring
Finans Norge
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