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Saksliste: 
 
1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. 
 
2. Valg av styre og revisor i Øvre Eiker Kulturminnelag 
Nils Petter og Åmund ønsker ikke å sitte i styret for Kulturminnelaget, i og med at de sitter 
som leder og nestleder for Kulturminnerådet. Valgene ble derfor utsatt. Det var enighet om at 
en bør forsøke å få med flere medlemmer utenom kulturminnerådet. Det bør også lages en 
formålsparagraf. 
 
3. Økonomisk status 
Det ble bestemt at de midlene som var tenkt overført til Øvre Eiker Kulturminnelag inntil 
videre blir stående på konto i Sameia Fotoarkiv og benyttes i samsvar med 
Kulturminnerådets vedtak. 
 
4. Kulturminnerådets årsrapport 
Det var kommet med en del feil årstall som må rettes opp, men ellers ble rapporten vedtatt 
uten endringer. Det ble kommentert at det er ønskelig å få skriftlige avtaler med de lokale 
samarbeidspartnerne rundt ettersyn og vedlikehold av kulturminnetavlene. Dessuten ble det 
nevnt som en viktig oppgave å sørge for at modellen av jernalderboplassen ved Haug blir stilt 
ut. 
 



5. Orientering om arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
En foreløpig rapport fra Buskerud Fylkeskommune om kontrollregistreringen av 
arkeologiske kulturminner var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning. 
 
6. Kulturminnevernstrategi 2016-2019 
Øvre Eikers kulturminnevernstrategi med tilhørende handlingsplaner skal revideres i løpet av 
høsten 2015, og det blir Kulturminnerådets oppgave å legge fram forslag til endringer. I en 
generell diskusjon rundt dette, kom det fram ønske om at tilbudet i ”Den kulturelle 
skolesekken” bør styrkes, og at det blir viktig å bruke kommunedelplanen for å få til dette, 
spesielt for å få til et tilbud om ”Minnefinnekurs” og ”Rydd et kulturminne”. Generelt blir det 
viktig å samordne Kulturminnevernstrategien 2016-2019 med handlingsplanene som skal 
vedtas i forbindelse med den nye kommunedelplanen. Ellers ble vedlikehold og merking av 
cellene på Holtefjell tatt opp som et aktuelt prosjekt, med Hoensvannshotellets Venner som 
en mulig samarbeidspartner. 
 


