
 

 

Øvre Eiker Kommune 
Kulturminnerådet  

 
 
Tidspunkt: onsdag 12. desember 2013, kl.19.00-21.00 
Sted: Øvre Eiker Rådhus (møterom Lempäälä)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åmund Tonna, Brit Grønli, Stein Andersen, Eldar 
Steen og Ellen Pauline Steen 
Ikke til stede: Elin Evenrud 
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
 
Saksliste:  

 
1. Godkjenning av saksliste og referat fra forrige møte. 
Referatet fra møtet 16/10 ble godkjent uten merknader.  
 
2. Søknad om støtte til bokutgivelse 
Bengt-Arne Røine søker om støtte til utgivelse av ny lokalhistorisk bok. I og med at hele 
budsjettet for 2013 er disponert, må en vurdering av dette utsettes til april 2014. Søkeren 
orienteres om dette. 
 
2. Søknad om støtte til utgivelse av diktsamling 
Trine Berggaard søker om støtte til utgivelse dikt av Eivind Warlo i bokform. I og med at hele 
budsjettet for 2013 er disponert, må en vurdering av dette utsettes til april 2014. Søkeren 
orienteres om dette. 
 
3. Hellefoss Boliggrend 
Gode Hjem AS har sendt ut varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering av Hellefoss 
Boligfelt. Kulturminnerådet kjenner ikke til verneverdige kulturminner i dette området og har 
derfor ingen innvendinger mot planen. 
 
4. Kulturminnerådets arbeidsplan for 2014 
Et utkast til arbeidsplan med møtedatoer for Kulturminnerådets interne møter var sendt ut og ble 
godkjent uten endringer. For øvrig vil aktiviteten i 2014 i stor grad være avhengig av framdriften 
i arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner.. 
 
Orienteringssaker: 

a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut og ble tatt til 
etterretning. 



b. Det var ingen forandringer i økonomistatus siden forrige møte. 
c. Handlingsplanen for kulturminnevern 2014-2015 ble vedtatt av fagkomiteen 27/11 og 

skal behandles av kommunestyret 11/12. 
d. Referater fra møtene i arbeidsgruppa for kommunedelplanen for kulturminnevern 6/11 og 

4/12 var sendt ut og ble tatt til etterretning. 
e. Kulturadministrasjonens innspill til kommunebudsjett for 2014 innebærer blant annet at 

prosjektet «Eikværinger som har satt spor etter seg» legges på is etter at den første 
utstillingen er gjennomført. Utstillingen knyttet til Grunnlovsjubileet gjennomføres 
imidlertid som planlagt, og åpningen er satt til 14/1 (datoen for Kielerfreden). Budsjettet 
skal vedtas av kommunestyret 11/12. 

f. Bent orienterte kort fra Riksantikvarens Utviklingsnett 31/10 om ”Krigens kulturminner”. 
g. Nils Petter orienterte kort fra Riksantikvarens Utviklingsnett 27/11 om ”Byens 

kulturminner”. 


