
 

Øvre Eiker Kulturminneråd 

Møteinnkalling 

 
 

Møte i Øvre Eiker kulturminneråd 24/5-2016 
  
Tidspunkt: Tirsdag 24. mai kl.19.00-21.00  
Sted: Eiker Arkiv (Øvre Eiker rådhus) 
Innkalte deltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åse Klundelien, Stein Andersen, Åmund Tonna, Elin 
Evenrud, Ellen Pauline Steen, Terje Larsen, Morten Halvorsen, Anne Marie Leret og Bent Ek 
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek  
 

 

 

Dagsorden:  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
Eventuelt nye saker som ønskes behandlet legges til sakslista. 
  

2. Godkjenning av årsmøtereferat 
Referat fra årsmøtet 19/4-2016 følger vedlagt. 
 
3. Godkjenning av referat fra informasjonsmøte 
Referat fra informasjonsmøte med grunneierne 18/4-2016 følger vedlagt. 
 
4. Møteform 
Det må tas stilling til om varamedlemmene skal møte fast eller bare når de faste medlemmene 
melder forfall. I så fall må det etableres rutiner med tidsfrister for melding av forfall. 
 

5. Årsplan for 2016/2017 
Vedlagt følger et utkast til årsplan med møtedatoer fram til neste årsmøtet. Datoer som passer 
dårlig, kan selvsagt endres. Det er antydet hvilke saker (fra handlingsplanen m.m.) som bør 
behandles på de ulike møtene, og i denne forbindelsen kan vi gjerne ta en uformell diskusjon om 
hvordan de ulike sakene bør følges opp. Når det gjelder kommunedelplanen, kan det bli aktuelt 
med en del fellesmøter med arbeidsgruppa, eller eventuelt evalueringsmøter i etterkant. Datoer 
for dette er ikke fastsatt.  
 
6. Kulturminnedagene 
Invitasjon til deltakelse på Kulturminnedagene 2016 (10/9-18/9) følger vedlagt. 



 

7. Søknad fra Eiker Historielag 
Søknad om økonomisk støtte til gjenreisning av Thomasgården (sagfogdgården) i Vestfossen 
følger vedlagt. 
 

8. Søknad fra Eikertun 
Søknad om bistand til å etablere virtuelle sykkelløyper følger vedlagt. 
 
9. Orienteringssaker 

 
a. Kulturvernavdelingens presentasjon av “Buskerudmodellen” følger vedlagt. Dette er en 
oppdatert versjon av fylkeskommunens politikk med hensyn til kommunedelplaner for 
kulturminner og kulturmiljøer. 
 
b. Rapporten fra de arkeologiske undersøkelsene ved Øvre Hoen grustak følger vedlagt. 
 
c. Norsk Kulturminnefond var på befaring på Berg (gbnr.61/11) for å se på den gamle 
hovedbygningen der. De synes bygningen var svært interessant og er innstilt på å bidra til 
en istandsetting. Eieren, John Arne Berg, var til stede og er positiv til et samarbeid med 
Kulturminnefondet. 
 
d. Møte om kommunereformen. Orientering v/Nils Petter. 
 
e. Kort presentasjon av Eiker Arkivs nye nettsted med nettsider for Øvre Eiker 
Kulturminneråd. 


