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Vi viser til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet
av 18. mars 2019 med
forslag om opphevelse av lov 22. desember 1999 om handelsverksemd
med brukte
og kasserte ting (brukthandellova).
ØKOKRIMs ansvarsområde,
som særorgan i politiet, omfatter saker om økonomisk
kriminalitet og miljøkriminalitet,
herunder illegal omsetning av kunst- og
kulturminneobjekt.
I dette arbeidet er enkelte av brukthandellovens
bestemmelser
sentrale virkemidler. ØKOKRIM vil innledningsvis bemerke at enheten ikke støtter
forslaget.
Forebygging av kriminalitet er politiets primærstrategi.
Formålet med
brukthandelloven,
jf § 1 fjerde ledd er, som også nevnt i høringsnotatet,
å forebygge
omsetning av stjålne eller ulovlig mottatte gjenstander og å lette politiets arbeid med
å oppspore slike gjenstander.
Grunnleggende sett er loven derfor et verktøy primært
utformet for å hjelpe politiet med å etterforske og å forebygge kriminalitet knyttet til
alle typer løsøregjenstander,
som f.eks. bil, båt, gull, mynter, mobil m.fl. i tillegg til
kunst og kulturminner.
En opphevelse av brukthandelregelverket
(både reglene om
bevilling og kontroll) vil dermed frata politiet viktige hjemler som i dag har en
kriminalitetsforebyggende
effekt.

ØKOKRIM mener det fortsatt er behov for å beholde en bevillingsordningpå området
idet dette har en klar forebyggende
effekt, og vil bidra til å holde uskikkede aktører
utenfor brukthandelnæringen.
ØKOKRIM vil i det følgende avgrense høringssvaret til
å gjelde bestemmelsene
i brukthandelloven
som gir politiet uhindret adgang til
kontroll av lokaler og innsyn i protokoller
hos foretak som omsetter kunst og
kulturminner.
Lovens aktualitet
Ved brukthandellovens
tilblivelse i 1999, avløste denne lov av 1980 om
handelsvirksomhet
og herunder "Kapittel 4 —Handel med brukte og kasserte ting".
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1 United Nations Office on Drugs and Crime
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