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Forslag til ændring af lovgivning om visitationsadgang til visse kulturarvinstitutioner, jf. 
lovforslag fremsat 2. oktober 2013 af kulturministeren

Retspolitisk Forening skal indledningsvis ikke undlade at undre sig over, om lovgivning 
overhovedet er nødvendig, for at en institutions ledelse (her aktuelt statslige og statsanerkendte 
kulturarvinstitutioner) efter skiltning kan stille krav om en vis visitation af personer (publikum 
m.fl.) og deres tasker mv., så længe den vil være af så beskedent omfang og ikke vedrøre andre 
effekter end den slags, som typisk vil kunne efterlades i garderoben.

Da lovgivning på området imidlertid nu af regeringen ønskes vedtaget, jf. lovforslagets 
fremsættelse, går vi ikke ud fra, at sigtet med og konsekvensen af lovforslaget også vil være, at der 
så ikke ved egen beslutning fremover kan stilles visitationskrav af den art af  andre institutioner, fx 
kommunale eller selvejende institutioner, fonde mv.    

Om selve forslaget dette:

Foreningen konstaterer, at den hidtidige lov fra 1978 alene har omhandlet Det Kongelige Bibliotek, 
hvilket dog ifølge presseomtale ikke har udelukket omfattende tyverier i årenes løb. 

Det fremgår af bemærkningerne, at også Statens Arkiver har været udsat for tyverier (”svind”), men 
det fremgår ikke, om der i Statens Arkiver i årenes løb har været foretaget visse visitationer, og 
heller ikke nærmere om tyveriernes (”svindets”) omfang. Der bør i udvalgsbehandlingen rettes op 
herpå, så der fremlægges dokumentation for et evt. behov for lovgivningen.

Foreningen kan overordnet støtte sigtet med lovforslaget, det vil sige at forebygge tyverier mv., men 
vil ikke undlade at erindre om princippet om privatlivets fred og personlig integritet, som tilsiger, at 
overvågning og egentlig visitering mv. har undtagelsens karakter og kun finder sted, hvor der er 
dokumenteret behov for og nytte af det.
 
For at undgå at ”lovgive i bemærkningerne” og evt. udskridning, men klart i selve loven angive 
reguleringsomfanget vil vi anbefale, at følgende tre punkter indskrives i selve lovteksten:

1) at lokal skiltning skal finde sted
2) at visitationen angår tasker, pakker og lignende samt overtøj
3) at effekter efterladt i garderoben ikke visiteres

 
København, den 20. oktober 2013

Bjørn Elmquist Peter Arnborg
formand bestyrelsesmedlem


