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Saksliste:  

 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referat fra møtet 22/10 ble godkjent uten merknader. 
 
2. Strategi for formidling av lokalhistorie og kulturminnevern 
I Kulturminnerådets handlingsplan for 2014-2015 er ett av målene at det skal utarbeides en plan 
for formidling av lokalhistorie og kulturminnevern på internettet. Det var imidlertid enighet om at 
det kan være behov for en mer helhetlig plan når det gjelder formidling på dette feltet. Utgivelse 
av ulike typer historiske skrifter bør for eksempel inkluderes. 
 
Et første utkast til en brosjyre som presenterer en del av Øvre Eikers viktigste kulturminner 
forelå, og det ble bestemt å arbeide videre med dette. I tillegg til de foreslåtte emnene, ble 
heksebrenning og motorhistorisk senter på Burud foreslått som aktuelle temaer. 
 
3. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Det er laget et utkast til liste over bygninger som bør vurderes i forbindelse med fagrapport 2, 
som behandles av arbeidsgruppa på et møte 4/12. Kulturminnerådet ønsker innspill fra 
grendeutvalgene før det uttaler seg om dette utvalget, og det ble derfor bestemt å kontakte 
grendeutvalgene og legge opp til en dialog om dette i løpet av første kvartal 2015. 
 
 



 
4. Forslag til veinavn i Harakollen 
Geodataavdelingen v/Linn Kristin Oulie har bedt Kulturminnerådet om å komme med innspill til 
navn på sju nye veier i forbindelse med utbyggingen i Harakollen. Nils Petter orienterte om det 
forslaget som grunneierne i området har samlet seg om. Kulturminnerådet mente at dette var gode 
navneforslag og vedtok derfor å slutte opp om disse. 
 
5. Bevaring av brønn i Tregata 
Teknisk seksjon har henvendt seg med spørsmål om hva som skjer med den gamle brønnen som 
ble funnet i Tregata i Skotselv. Kulturminnerådet mener at dette er en viktig del av kulturmiljøet 
rundt Hassel Jernverk, og at det er en oppgave for Kulturminnerådet å støtte arbeidet for å bevare 
brønnen. Det var enighet om at det bør settes opp ei kulturminnetavle med informasjon om 
brønnen og den gamle veien mot Bingen og Friderichsminde. Åmund orienterte om at Skotselv 
grendeutvalg og deres lokalhistoriegruppe også ønsker at brønnen blir bevart og at frivillige 
krefter er innstilt på å gjøre en innsats. Åmund og Bent følger opp denne saken og lager et forslag 
til istandsetting og kostnadene med dette. 
 
6. Bokprosjekt om Finnemarka 
Tom Schandy og Tom Helgesen planlegger ny bok om Finnemarka og har henvendt seg til 
kommunene i området og bedt om at om at det utnevnes en kontaktperson fra hver kommune. 
Kulturseksjonen har sendt saken over til Kulturminnerådet. Ingen i Kulturminnerådet ønsket å 
påta seg denne oppgaven, men det ble foreslått å spørre Knut Kvale eller eventuelt Kjell Langer 
Werp. 
 
7. Intern evaluering av handlingsplan 2014-2015 
Da handlingsplanen for 2014-2015 ble vedtatt i fjor høst, ble det bestemt at Kulturminnerådet 
skulle foreta en intern evaluering etter ett år. Konklusjonen på denne gjennomgangen var at 
handlingsplanen stort sett har blitt fulgt, men at det er usikkerhet rundt et par av punktene:  

• Utstillingen ”Eikværinger som harv satt spor etter seg”. Det er foreløpig uklart om det blir 
satt av midler til en videreføring av dette prosjektet. Dersom det blir aktuelt med en 
utstilling i 2015, foreslår Kulturminnerådet at den brukes til å presentere de siste årenes 
arkeologiske kulturminner og den arkeologiske fagrapporten i forbindelse med 
kommunedelplanen. 

• Videreutvikling av Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum. Kulturminnerådet har ikke 
vært direkte involvert i denne prosessen. Det har lenge vært stille rundt dette, og det er 
viktig å få avklart hva som skjer videre. Det ble bestemt at Ellen tar kontakt med 
kulturseksjonen på vegne av Fossesholm Herregård. 

 
8. Årsplan 2015 
Et utkast til årsplan med møtedatoer ble vedtatt uten endringer. 
 
9. Orienteringssaker: 

a. Oversikten over oppfølging av saker fra tidligere møter ble tatt til etterretning. 
b. Oversikt over økonomistatus ble tatt til etterretning. 
c. Kommunen har inngått ny avtale med Jon Skeie om fullføring av bokprosjektet. Avtalen 

legger opp til at bind 4 av Eikers historie kan utgis høsten 2015 innenfor de vedtatte 
budsjettrammene. Avtalen ble tatt til etterretning. 



d. Stein og Brit informerte fra Buskerud Fylkeskommunes høringsmøte om regional plan for 
Kulturminnevern 3/11.  

e. Et notat fra Riksantikvarens Utviklingsnett 29/10 om kulturminnevern i kommunene ble 
tatt til etterretning. 

f. Det var sendt ut invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 10/12 om brannsikring, men 
ingen hadde meldt seg på til dette. 

g. Det ble etterlyst en oversikt over det samlede kulturbudsjettet. Dette legges fram på neste 
møte. 

 
 


