
 

 

Øvre Eiker Kommune 
Kulturminnerådet  

 
 
 
Tidspunkt: onsdag 17. april 2013, kl.19.00-21.00 
Sted: Øvre Eiker Rådhus (møterom Lempäälä)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Åmund Tonna, Stein Andersen, Elin 
Evenrud, Eldar Steen og Ellen Pauline Steen 
Forfall: ingen 
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
Saksliste:  

 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referatet fra møtet 20/2 ble godkjent uten merknader.  
 
2. Kommunedelplan for kulturminner 
Et revidert forslag til planprogram følger vedlagt. Kulturminnerådet mener at de endringene som 
er foretatt gjør at forholdet mellom styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe nå er 
tilstrekkelig klarlagt og hadde ingen merknader til forslaget. Kultursjefen bes om å melde opp 
saken til politisk behandling.  
 
3. Kulturminneløyper 
Løypeoversikten er oppdatert med skriftlige innspill samt med kommentarer som kom på 
Kulturminneforum. Kulturminnerådet har ingen merknader til det nåværende forslaget til 
handlingsplan og ber Kultursjefen om at saken legges fram til politisk behandling ved en 
passende anledning. 
 
4. Kulturminner for barn og unge 
Kulturminnerådet har ingen merknader til det nåværende forslaget til handlingsplan og ber 
Kultursjefen om at saken legges fram til politisk behandling ved en passende anledning. 
 
5. Budsjett 2013 
Det ble vedtatt følgende disposisjon av midlene for 2013: 

• Reiseutgifter m.m. i forbindelse med seminarer      1.000,- 
• Vedlikehold og fornyelse av kulturminnetavler     2.700.-  
• Skotselv grendeutvalgs arbeid med Bakke bygdeminnesamling 10.000,- 
• Langgården boligsameie til istandsetting av bygningen  10.000,- 
• Disponeres seinere i år        6.300,- 

 



Både Skotselv grendeutvalg og Langgården boligsameie hadde søkt om kr. 20.000,-. Det var 
enighet om at det vurderes å innvilge resten av beløpet i forbindelse med budsjettet for 2014, og 
de to søkerne informeres om dette. Fra Eiker Spellemanslag var det kommet et brev som ikke var 
formulert som en søknad, men som spurte om muligheter for å søke støtte til innsamling og 
framføring av tradisjonsmusikk. Det ble bestemt å sende positivt svar på dette spørsmålet og 
oppfordre Spellemannslaget til å søke, samtidig som det understrekes at Kulturminnerådet vil 
være særlig interessert i å støtte prosjekter der den lokale tradisjonsmusikken dokumenteres 
gjennom lydopptak – enten konsertopptak eller studioopptak. 
 
6. Eikværinger som har satt spor etter seg. 
Det var en diskusjon rundt kommunestyrets ønske om økt oppmerksomhet rundt menn og kvinner 
fra Eiker som har gjort seg bemerket, samt Kulturminnerådets rolle i dette. Det var enighet om at 
det er viktig at slike presentasjoner knyttes til historiske temaer eller perioder, slik at det ikke blir 
noen ensidig fokusering på enkeltpersoner, men en formidling av lokalhistorie og kulturarv. I så 
fall kan Kulturminnerådet påta seg oppgave med å velge ut temaer og personer som skal 
presenteres. Kultursjefen ønskes velkommen til neste møte for å drøfte saken nærmere. 
 
7. Kurs ved Buskerud bygningsvernsenter 
Kulturminnerådet har mottatt en oppfordring fra kulturvernavdelingen i fylket om å spre 
informasjon om bygningsvernsenteret til aktuelle håndverkere. Hvert enkelt av medlemmene gjør 
dette på egenhånd. 
 
8. 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 er innstilt på å delta ved følgende arrangementer: 

• 1/6 - Vestfossen 24 timer: Historisk vandring på Fossesholm og Vestfossen sentrum. 
Kvinnehistorien fokuseres spesielt. 

• 14/6 - Arrangement i forbindelse med Hokksunddagene, med historiske foredrag. 
Detaljene planlegges sammen med arrangementskomiteen. 

• 11/8 – 59 grader nord. : Historisk vandring på Fossesholm og Vestfossen sentrum. 
Kvinnehistorien fokuseres spesielt. 

• Arrangement i august i samarbeid med Frivilligsentralen og Øvre Eiker Innvandrerråd. 
• Høstmarkedet i Skotselv. Åmund har snakket med arrangørene, som mener at dette vil 

passe inn her. Detaljene planlegges sammen med arrangørene. 
 
9. Muntlige kilder 
Det ble satt opp ei liste over mennesker som bør intervjues. Lista er til internt bruk for 
Kulturminnerådet og Eiker Arkiv. 
 
Orienteringssaker: 

a. Oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut og ble tatt til etterretning. 
b. Budsjettstatus for kulturminnevern var sendt ut og ble tatt til etterretning. 
c. En orientering om bygdeboksaken var sendt ut og ble tatt til etterretning. 
d. Øvre Eiker kommune har overtatt eieransvaret for gjenstandssamlingen ved 

Hjemmefrontmuseet, og det arbeides med en plan for videreutvikling av museet 
e. Friluftslivets Fellesorganisasjon mal for skilting av turstier var sendt ut til orientering.  


