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1. Opprettelsen av Kulturminnerådet  

1.1 Forarbeid 

Initiativet til opprettelsen av Øvre Eiker Kulturminneråd ble tatt av kulturetaten gjennom 
den "Plan for kulturminneforvaltningen i Øvre Eiker" som ble vedtatt av kommunestyret 
25/5-2005. Denne planen bygget på den "Kulturstrategi" som kommunen vedtok i april 
2003, som igjen var forankret i Kommuneplanen 2002-2004.  

Sentralt i denne planen sto forslaget om opprettelsen av et Kulturminneråd, og et forslag 
om dette ble utarbeidet av Eiker Arkiv i samråd med Kultursjefen.  

  

1.2 Kommunestyrets vedtak 

Forslaget ble behandlet av fagkomité 3 på møte 2/11-2005 og av kommunestyret på 
møte 16/11-2005. Vedtak av retningslinjer og valg av medlemmer var enstemmige. Det 
ble også vedtatt at Kulturminnerådets arbeid evalueres i forkant av oppnevning for 
perioden 2007-2011. 

  

1.3 Retningslinjer 

Retningslinjene for Kulturminnerådets arbeid ble vedtatt samtidig med opprettelsen og 
endret av kommunestyret i møte 31/1-2007, i forbindelse med at Stiftelsen Kongsberg, 
Numedal og Øvre Eiker Kulturhistoriske Museum fikk en representant. Oppdaterte 
retningslinjer ligger på Kulturminnerådets nettsider.  

  

1.4 Medlemmer 

Følgende medlemmer er utpekt av kommunestyret: Unn Sissel Ek, Nils Petter 
Hobbelstad, Arild Mikkelsen, Ingrid Gevelt og Bjørg Leret Grøstad. Eiker Historielags 
representant har vært Eldar Steen. Fra og med februar 2007 har Ellen Pauline Steen 
vært medlem som representant for Stiftelsen Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker 
Kulturhistoriske Museum. Unn Sissel Ek har vært leder av Rådet. I samsvar med 
retningslinjene har Eiker Arkiv v/Bent Ek hatt sekretærfunksjonen og fungert som 
saksbehandler. 

  

  



2. Rådets arbeidsoppgaver i perioden 

2.1 Arbeidsform  

Kulturminnerådet trådte i funksjon ved nyttår 2006. Det har vært avholdt månedlige 
møter, med unntak av sommermånedene. Det er i alt avholdt 16 møter i løpet av 
perioden. Referater fra møtene er sendt til kulturkontoret og leder for fagkomité 3. Alle 
møtereferater ligger på Rådets nettsider. 

Ved prioritering av arbeidsoppgaver har Rådet tatt utgangspunkt i ”Plan for 
kulturminnevern i Øvre Eiker” og ”Retningslinjer for Øvre Eiker Kulturminneråd”. For 
øvrig har arbeidet blitt påvirket av en dialog med de folkevalgte, 
kommuneadministrasjonen og det frivillige kulturminnevernet. 

  

2.2 Møter med fagkomiteene  

Medlemmer av Rådet har deltatt på møter i fagkomitéene og i orientert om Rådets 
arbeid. Det er avholdt to slike møter med fagkomité 3 og ett med fagkomité 1. 

  

2.3 Kulturminneseminarer  

I løpet av perioden har det blitt arrangert tre ”Kulturminneseminarer”, som har vært 
åpne for allmennheten. Rådet ser disse seminarene som et viktig forum for kontakt både 
med lokalmiljøet og det frivillige kulturminnevernet og med folkevalgte og 
administrasjon.  

Det første seminaret ble holdt på Buskerud Folkehøgskole (Heimtun) i mai 2006 og 
hadde som tema ”Lokalhistorie, kulturminner og identitet”. Gjester var Knut Sprauten 
(direktør ved Norsk Lokalhistorisk Institutt) og Jørn Jensen (Kulturvernavdelingen i 
Buskerud Fylke).  

Det andre seminaret ble holdt i samarbeid med Nedre Eiker kommune i Nedre Eiker 
Samfunnshus i januar 2007. Tema var det pågående bygdebokarbeidet, og gjester var 
historikerne Ola Alsvik og Ole Georg Moseng. 

Det tredje seminaret ble holdt i mai 2007. Første del besto av en kulturminnevandring 
der de nye kulturminneskiltene ble presentert. Andre del ble holdt på Tingstua, der tema 
var skilting og bevaring av gammel tettstedsbebyggelse, med fokus på Gamle-Hokksund 
og Dynge. 

  

2.4 Styringsgruppe for Eiker Arkiv  

Kulturminnerådet har fungert som styringsgruppe for Eiker Arkiv og blant annet vedtatt 
en bevaringspolitikk for dette. Rådet blir holdt orientert om arbeidet i Arkivet gjennom 
kvartalsrapporter og får dessuten korte rapporter fra kurs, seminarer og konferanser der 
Arkivet deltar.  

  



2.5 Kommuneplanen 2006-2014  

Kulturminnerådet behandlet utkastet til ny kommuneplan og kom med en del forslag til 
endringer og tilføyelser, som stort sett kom med i den endelige versjonen. Dette 
resulterte blant annet i at det ble vedtatt å utarbeide en egen kommunedelplan for 
kulturminnevernet. Leder og sekretær har hatt møte med kommunalråd Morten Lauvbu 
om saken, og Rådet har uttalt seg om de generelle retningslinjene for en slik plan. 
Arbeidet med et mer detaljert forprosjekt har imidlertid blitt utsatt, i påvente av at det 
blir ansatt ny kultursjef. 

  

2.6 Plan- og bygningssaker  

Kulturminnerådet ser det som en naturlig del av sitt mandat å uttale seg om arealplaner, 
samt om bygge- og rivningssaker og navnesaker, og Rådet har bedt Planavdelingen om å 
få oversendt slike saker. Rådet har behandlet arealplanene for Gamle-Hokksund og 
Dynge, Harakollen, Badstuløkka, Hellefoss Boliggrend og Ormåsen felt B3. Rådet har hatt 
en god dialog med saksbehandlerne både i Planavdelingen i Øvre Eiker og 
Kulturvernavdelingen i fylket og fått tilbakemeldinger om at innspillene fra Rådet har 
vært nyttige. Rådet har også behandlet flere bygge- og rivningssaker, samt en del 
navnesaker og avgitt uttalelser i disse. 

  

2.7 Bygdebokprosjektet  

Da kommunestyret i møte 14/12-2005 vedtok å sette i gang et forprosjekt for skriving av 
bygdebok, ble Kulturminnerådet oppnevnt som foreløpig styringsgruppe. I oktober 2006 
vedtok imidlertid Rådet å oppnevne en egen bokkomité, med Einar Mathiesen, Steinar 
Karlsen og Jan Henrik Eriksen som medlemmer. Kulturminnerådet har blitt orientert om 
den videre framdriften i prosjektet. 

  

2.8 Skilting av kulturminner  

Retningslinjene fastslår at Kulturminnerådet skal utarbeide retningslinjer for skilting og 
skjøtsel av Kulturminner. Rådet tok på et tidlig tidspunkt kontakt med Nedre Eiker 
kommune for å få til en felles standard for skilting av kulturminner, og det har vært 
avholdt en rekke møter om saken. Det har resultert i et skilt i impregnert tre som leveres 
fra Sagstedbrua skole i Krokstadelva. Denne typen egner seg til skilting av kjulturminner 
i utmark, kulturlandskap, ruiner, teknisk-industrielle kulturminner m.m. Dessuten har 
Rådet lagt fram forslag til et skilt som kan brukes på verneverdige bygninger i 
tettbebyggelsen. En prototype er levert av firmat Kraftex i Moss, men vi Rådet ønsker på 
sikt å finne en lokal produsent.  

Forslaget til skiltmaler er oversendt Rådmannen til godkjenning eller eventuelt politisk 
behandling.  

  

 



2.9 Kulturminnevernfond  

Rådet har sett på mulighetene for å få til en smidig finansiering av lokale 
kulturminnevernprosjekter, som synliggjør kommunens satsning på kulturminnevern 
samtidig som det sikrer en faglig vurdering av prosjektene. Rådet har samlet seg om å 
foreslå at det blir opprettet et Kulturminnevernfond, som i hovedsak finansieres med 
årlige kommunale bidrag, men som også kan motta tilskudd fra andre hold. Forslaget er 
lagt fram for Eiker Historielag, som er interessert i å diskutere saken nærmere dersom en 
kan få til en tilsvarende ordning for Nedre Eiker. Rådet synes imidlertid ikke at det har 
vært hensiktsmessig å gå videre med denne saken før det er ansatt ny Kultursjef.  

  

2.10 Lokale kulturminneprosjekter og interne nettverk  

Rådet har lagt stor vekt på å knytte nær kontakt med ulike kulturminneprosjekter og 
idéer til prosjekter i nærmiljøene, i regi av Grendeutvalgene, velforeninger og andre 
organisasjoner, skoler eller enkeltpersoner. Deler av det første Kulturminneseminaret var 
viet en presentasjon av de ulike prosjektene, og en oversikt over disse finnes på Rådets 
nettsider.  

Rådet ønsker å være en nyttig samarbeidspartner for slike prosjekter og ser dette som 
en av sine aller viktigste oppgaver. For å kunne utføre dette på best mulig måte, vil det 
bli nødvendig å bygge opp et nettverk av ressurspersoner som bindeledd mellom Rådet 
og de lokale prosjektene. Rådet er i gang med å etablere et slikt nettverk av personer 
med ulike interesse-og kompetanseområder.  

  

2.11 Eksterne nettverk  

Kulturminnerådet bør bli en del av flere relevante nettverk innenfor kulturminnesektoren. 
Som eksempler kan nevnes Riksantikvarens utviklingsnett, ABM-utvikling og Norsk 
Lokalhistorisk Institutts lokalhistoriske nettverk, Rådet for Drammensregionens arbeid 
med kulturbasert reiseliv og ABM-utviklings regionale arbeid med koordinering av 
privatarkiver i Buskerud, Vestfold og Telemark. Jobbsituasjon og andre forhold har ført til 
at medlemmene av Rådet har hatt begrenset tid til å delta i disse nettverkene. Også her 
bør en nettverk av ressurspersoner rundt Rådet kunne bidra som et bindeledd.  

Kulturminnerådet vil også kunne ha nytte av å stå som medlem av en del relevante 
paraplyorganisasjoner. Det bør foretas en samlet vurdering av hvilke organisasjoner 
Eiker Arkiv og Kulturminnerådet har nytte av å være medlem av. 

  

2.12 Informasjon og formidling  

Rådet har etablert kulturminneseminarene som en arena for informasjon, samtidig som 
deltakerne på disse seminarene blir holdt oppdatert gjennom kontakt på e-post. 
Dessuten har Rådet etablert egne nettsider på www.eiker.org/KMR, og det bidrar med 
stoff til kommunens informasjonsavis. Som et ledd i samarbeidet med de lokale 
prosjektene ligger det også planer om publikasjoner, nettpresentasjoner og skilting som 
formidler kunnskap om ulike kulturminner. 



  

  

3. Evaluering 

3.1 Generelt 

Kulturminnerådet mener selv at det i store trekk har lykkes brukbart med de oppgavene 
det er satt til å utføre. Det har vært gode samarbeidsforhold innad i Rådet, og 
medlemmene har utfylt hverandre på en bra måte. Det bør understrekes at det har vært 
nyttig å ha medlemmer med varierende geografisk bakgrunn. kompetanse og 
interessefelt. Det har vært viktig og positivt at alle medlemmene har hatt sterk 
tilknytning til lokalmiljøet og god kjennskap til det frivillige kulturminnevernet. 

Rådet anbefaler at dette i enda sterkere grad blir nedfelt i retningslinjene og i 
prosedyrene for valg av medlemmer i Rådet. Dette kan gjøres ved at de ulike 
kulturvernorganisasjonene i kommunen gis anledning til å nominere kandidater som 
legges fram for kommunestyret. Alternativt kan det etableres et forum der 
kulturvernorganisasjonene utpeker en valgkomité.  

Eiker Arkivs funksjon som sekretariat og saksbehandler har vært viktig for å sikre 
effektiv saksbehandling. Samtidig har Kulturminnerådet gitt et positivt bidrag til arbeidet 
i Eiker Arkiv, i egenskap av styringsgruppe og diskusjonsforum. 

  

3.2 Rådgiver i kommunens kulturminnepolitikk 

Kulturminnerådet bør kunne spille en viktig rolle i behandlingen av alle plan-og 
bygningssaker. Det er imidlertid viktig å få etablert skikkelige rutiner, slik at ikke 
tilfeldigheter avgjør hvilke saker som sendes over til Rådet. Dette kan sikres ved at Eiker 
Arkiv får offisiell saksbehandlerstatus. Det forelå planer om dette da den forrige 
Kultursjefen ble sykemeldt, men siden har en valgt å se dette an, i og med at perioden 
2006-2007 var en prøveperiode. 

Opprettelsen av Kulturminnerådet var en sak som ble behandlet av Fagkomité 3, og det 
har hele tiden vært viktig å ha god kontakt med denne komitéen. Det har imidlertid vist 
seg å være like nødvendig å ha kontakt med Fagkomité 1/Planutvalget. Det er derfor 
naturlig å sidestille de to komitéene i retningslinjene, slik at Kulturminnerådet 
rapporterer til begge komitéer og deltar på orienteringsmøter begge steder. 

Det er behov for et nært samarbeid med Planavdelingen. Rådet mener at 
Miljøvernrådgiveren er en naturlig kontaktperson, og at dette bør nedfelles i 
retningslinjene. 

Det er naturlig at Kulturminnerådet får en sentral oppgave i forhold til 
kommunedelplanen, enten ved at det fungerer som referansegruppe eller at medlemmer 
av Rådet deltar i en referansegruppe sammen med andre. 

Medlemmer av Rådet kan gjerne trekkes inn i det videre bygdebokarbeidet, men her vil 
det være behov for en bredere sammensatt referansegruppe med innslag av aktive 
lokalhistorikere og andre som kjenner bygdas historie gjennom de seinere år.  



3.3 Kontakt med lokale kulturminneprosjekter 

Kulturminnerådet bør fortsette å ha en offentlig profil, der informasjon, 
holdningsskapende arbeid og kontakt med frivillige organisasjoner og ressurspersoner 
prioriteres høyt. Kulturminneseminarene bør fortsettes, siden det finnes mange aktuelle 
emner som kan behandles her. Dette bør også være et forum der de folkevalgte og 
representanter for administrasjonen deltar. Det er derfor ønskelig å få seminarene med 
på den kommunale møtekalenderen, slik at en unngår kollisjoner med andre politiske 
møter. 

En av Kulturminnerådets viktigste oppgaver blir å fortsette å bygge ut et nettverk som 
sikrer god kommunikasjon og samarbeid mellom kommunen og det frivillige 
kulturminnevernet. Det blir viktig å sikre regelmessig kommunikasjon, spesielt med 
Grendeutvalgene, som blir helt sentrale samarbeidspartnere for Kulturminnerådet. Videre 
blir det viktig å bygge ut et nettverk av ressurspersoner som kan fungere som et 
bindeledd mellom Rådet og de lokale prosjektene. 

Kulturminneseminarene blir et viktig ledd i kontakten med det frivillige 
kulturminnevernet. Disse seminarene bør inn på den kommunale møtekalenderen slik at 
også folkevalgte og ansatte i administrasjonen kan ha anledning til å delta.  

Rådet bør støtte alle former for kulturminnevernarbeid, men spesielt prioritere 
innsamling av samtidsdokumentasjon, i form av intervjuvirksomhet, innsamling og 
registrering av fotografier, video, arkivmateriale og gjenstander. En viktig oppgave blir å 
drive holdningsskapende arbeid blant dem som er eiere av verneverdige kulturminner.  

Rådet mener at kommunens økonomiske støtte til kulturminnevernet bør kanaliseres 
gjennom Kulturminnerådet, slik at en sikres en faglig vurdering av innholdet i 
prosjektene. Ved å øremerke en budsjettpost til kulturminnevern, vil en synliggjøre 
kommunens innsats på dette området. Dessuten vil det bidra til å styrke 
Kulturminnerådets posisjon i forhold til det frivillige kulturminnevernet og sikre et tett 
samarbeid. På sikt vil et godt alternativ være å bygge opp et kulturminnefond, slik at 
bevilgningene kan gjøres mer uavhengig av årlige svingninger i behovet. Det må 
utarbeides regler for fondet som avklarer forholdet mellom Kulturminnerådet, 
Kulturadministrasjonen og eventuelt andre bidragsytere.  

 

3.4 Eksterne nettverk 

Det er ønskelig at Kulturminnerådet deltar aktivt i regionale og nasjonale nettverk og 
fora der kulturminnevern er tema. Eksempler på dette er arrangementer i regi av 
Riksantikvaren, ABM-utvikling, Rådet for Drammensregionen og Fortidsminneforeningen. 
Rådet bør ha en sentral rolle når det gjelder å formidle impulser og informasjon til det 
lokale kulturminnevernet. Det kan imidlertid ikke forventes at alle medlemmene av Rådet 
kan delta aktivt i slike eksterne nettverk. Også på dette området kan derfor et nettverk 
av ressurspersoner bidra til å utfylle Rådets innsats. 

  

 

 



3.5. Anbefalinger overfor kommuneadministrasjonen og kommunestyret  

Kulturminnerådet foreslår at følgende saker følges opp av kulturadministrasjonen og 
eventuelt fremmes til politisk behandling: 

1. Kulturminnerådet opprettes som et permanent organ. 
 

2. Vedtektene klargjøres med hensyn til prosedyrene for valg av medlemmer. 
 

3. Eiker Arkiv tilføres ressurser ved at stillingen økes fra 20% til 50%, slik at denne 
økningen i sin helhet øremerkes arbeid for Kulturminnerådet. 
 

4. Eiker Arkiv får status som saksbehandler for saker som behandles av 
Kulturminnerådet. 
 

5. Kulturminnerådets møter og Kulturminneseminarene kommer med på den 
kommunale møtekalenderen. 
 

6. Bevilgninger til kulturminnevern avsettes som en egen budsjettpost og det 
utarbeides regler som avklarer forholdet mellom Kulturminnerådet og 
kulturadministrasjonen. På sikt bør opprettelsen av et Kulturminnevernfond 
vurderes.  

  

3.6 Anbefalinger med hensyn til Kulturminnerådets videre arbeid  

Kulturminnerådet bør i den kommende fireårsperioden prioritere følgende 
arbeidsoppgaver: 

1. Fortsette å bygge ut kontakten med lokale kulturminneprosjekter, spesielt 
gjennom et uformelt nettverk av ressurspersoner. En bør fortsette å arrangere 
kulturminneseminarer 1-2 ganger i året med ulike hovedtemaer. 
 

2. Arbeide for at det avsettes kommunale midler til kulturminnevernet og at det 
legges til rette for en frivillig innsats. Områder som spesielt bør prioriteres er 
skilting av faste kulturminner og innsamling av samtidsdokumentasjon i form av 
intervjuer, fotoregistrering og digitalisering av film.  
 

3. Arbeide for å styrke formidling av kunnskap om kulturminner og lokalhistorie, 
spesielt i forhold til skoleverket. Blant annet bør det arbeides for å etablere en 
nærmiljøhistorie på internett knyttet opp til et digitalt kartverk. 
 

4. Medlemmene av kulturminnerådet bør holde seg orientert om utviklingen på 
kulturminnefronten gjennom deltakelse i eksterne nettverk.  
 

5. Kulturminnerådet bør engasjere seg i arbeidet med kommundelplanen for 
kulturminnevern og spesielt ta et ansvar for at planen blir brukt som grunnlag for 
et aktivt formidlingsarbeid, herunder skilting av faste kulturminner og 
presentasjon av kulturminner på internett. 

 


