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Saksliste:  

 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referatet fra møtet 23/1 ble godkjent uten merknader. Monteren til Fiskumøksa ble vist og ble 
godt mottatt, men øksa må kunne låses fast, samtidig som det må være mulig å ta den ut. Elin 
spør Tormod om han kan ordne dette. 
 
2. Kommunedelplan for kulturminner 
Et utkast til planprogram var sendt Kulturminnerådet til uttalelse. Det ble etterlyst en nærmere 
beskrivelse av prosjektgruppas og referansegruppas rolle i forhold til de ulike delene av planen. 
Dette tas opp til ny diskusjon på neste møte. 
 
3. Kulturminneløyper 
Et utkast til handlingsplan var sendt ut, og det var ingen forslag til endringer i denne. Planen 
legges fram til diskusjon på Kulturminneforum 13/3. Det var enighet om at vi bør være restriktive 
med merking og skilting av stier, og der dette er nødvendig bør det brukes den nasjonale 
skiltmalen som Friluftslivets fellesorganisasjon står bak. Det bør også tas kontakt med Drammens 
og Oplands Turistforening angående merking og eventuelt invitere dem på et møte om saken. 
 
4. Kulturminner for barn og unge 
Et utkast til handlingsplan var sendt ut, og det var ingen forslag til endringer i denne. Planen 
legges fram til diskusjon på Kulturminneforum 13/3. Vi har fått tilbakemelding fra 
styringsgruppa for DKS om at opplegget om Fiskumøksa kommer med neste år og erstatter ”Hva 
er et arkiv?” 
 
5. Markering av Stemmerettsjubileet 2013 
Kommunen ønsker å markere at det er hundre år siden innføringen av allmenn stemmerett, blant 
annet gjennom at det fokuseres på dette i forbindelse med lokalhistoriske arrangementer. 



Kulturminnerådet var positive til å medvirke til dette, og det arbeides videre med de ulike 
arrangementene. 
 
6. Informasjonstavle ved Turistinformasjon/Nøstetangen Museum 
Ved kommunens turistinformasjon (på Nøstetangen Museum) et er ønskelig. Kultursjefen har 
bedt Kulturminnerådet å vurdere om det kan bevilges kr.7.000,- fra Kulturminnerådets budsjett til 
å sette opp ei tavle ved Sorenskrivergården som kan brukes til informasjon om severdigheter og 
reisemål i kommunen. Det var enighet om at det ikke er aktuelt å bruke kulturminnerådets 
budsjett til dette. 
 
7. Reguleringsplan for Prestegårdsskogen 
Fra PRN-seksjonen v/Anita Malmer har Kulturminnerådet mottatt detaljplan for 
Prestegårdsskogen (fase 2) til offentlig ettersyn. Det ble foreslått å opparbeide en 
rasteplass/parkeringsplass med informasjon om steinalderboplassen som er funnet her og om 
landets eldste kjørevei. Kopien av den gamle veisteinen som kommunen har kjøpt inne kan også 
plasseres her. Dette kan bli et utgangspunkt for turer langs Sølvveien og turstien langs 
Fiskumelva. 
 
8. Reguleringsplan for Dølebakkveien 
Fra PRN-seksjonen v/Anita Malmer har Kulturminnerådet mottatt detaljplan for Dølebakkveien, 
gbnr.77/1273, til offentlig ettersyn. Kulturminnerådet kjenner ikke til kulturminner i dette 
området og har derfor ingen kommentarer til planen. 
 
9. Kulturminnetavler langs Gamlegata på Horne 
Et utkast til tekst på tavlene var sendt ut og ble vedtatt uten endringer. Det bør også vurderes å 
sette oppå skilt på kommunegrensa på Nedbergkollen, dersom en greier å finansiere dette. 
 
10. Intervjuing av muntlige kilder 
Informasjon om ”Minneinnsamling 2012-2013” samt NLI’s spørreliste for nyere tids historie var 
sendt ut sammen med innkallingen. Eiker Arkiv kjøper inn flere opptakere. Åmund lånte med den 
ene, mens Eldar inntil videre låner Fossesholms utstyr. Kopier av opptakene kopieres til Eiker 
Arkivs server. 
 
11. Årsplan 
Kulturminneforum 13/3 flyttes til Ormåsen skole, i og med at kantina på Rådhuset ikke er ledig 
denne kvelden. Det var enighet om å legge møtet med Fiskum grendeutvalg til 29/5, mens 
befaringen på Horne utsettes til høsten.  
 
Orienteringssaker: 

a. Oppfølging av saker fra tidligere møter ble tatt til etterretning. 
b. Budsjettstatus ble tatt til etterretning. 
c. Monteren til Fiskumøksa er fullført og ble vist fram på møtet. 
d. Bokkomiteens orientering til kommunestyret om bygdeboksaken var sendt ut til 

orientering. 
e. Invitasjon til nettverksmøte for privatarkiver på Kongsberg tirsdag 19/3, med blant annet 

en presentasjon av NLI’s lokalhistoriske leksikon på internett (lokalhistoriewiki.no), var 
sendt ut sammen med innkallingen. 


