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Saksliste:  
 
1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat 
Møteinnkalling og referatet fra møtet 11/6-2015 ble godkjent uten merknader. 
 
 
2. Kulturminnevernplan 2016-2019 

Utkastet til kulturminnevernplan som ble drøftet på forrige møte er behandlet av kultursjef og 

biblioteksjef, og det er foretatt en del endringer. Blant annet forslås det at handlingsplanene kortes ned og 

tas inn i hovedplanen, mens de konkrete forslagene til aktuelle tiltak skilles ut i en “idébank”. Det nye 

utkastet ble gjennomgått og kommentert av Kulturminnerådet: 

• I pkt.2.4 bør det framgå at kravet om kommunene skal stå får 40% av det regionale tilskuddet er 

et gammelt krav. Dette bør stå at dette er noe kommunen bør følge opp.  

• Idebank for barn og unge: Det arrangeres ikke noen forsvarsdag i 2015 

• I forbindelse med “Vestfossen anno 1950” bør en også forsøke å få til et møte med folk som 

husker og kan fortelle fra denne tidsepoken. 

• Når det gjelder “Rekonstruksjon av langhus med snø” bør en ha et alternativ ved snømangel, 

for eksempel bruk av fakler. 



• Idebank for kulturminneløyper: Det er et problem at stier gror igjen fordi de blir lite bruk – et 

eksempel er stien mellom Kverk og Hellefos. Eiker O-lag kan oppfordres til å legge poster langs 

slike stier. 

• I forbindelse med opparbeidelse av friområder rundt kulturminnene i Harakollen—

Hobbelstadåsen bør det  tas kontakt med utbyggerne og eventuelt tas en befaring sammen med 

Ola Kvale. Nils Petter følger opp dette i samarbeid med Bent. 

• Det bør arbeides for å få med kulturminner på turkart, sykkelkart og liknende. 

• Idébank for formidling: Under pkt.D bør teksten endres fra “kulturarv og lokalhistorie 

rettet mot barn og ungdom – og eventuelt også for voksne” til ”kulturarv og lokalhistorie 

rettet spesielt mot barn og ungdom, men også for hele familien”.  

• Geocatching bør nevnes under pkt.H. 

•  

3. Kulturminnebrosjyre 

En ny versjon av kulturminnebrosjyren ble lagt fram. Kostnadene er beregnet til mellom kr.10.000,- og 

13.000,- for opplag mellom 500 og 1200 eksemplarer. Det ble diskutert ulike alternativer for finansiering, 

men det ble ikke tatt noen endelig beslutning om finansiering og utgivelse. Brosjyrene bør kunne 

distribueres på skolene, via bibliotek og museer, samt til nye innbyggere kommunen. 

 

4. Valg av nytt kulturminneråd 

Kulturadministrasjonen er innstilt på å foreslå en nyordning, der Kulturminnerådet i framtida vil bli valgt 

av det frivillige kulturminnevernet istedenfor å utpekes av kommunestyret, slik ordningen har vært til nå. 

Kulturminnerådet er positiv til en slik endring. Det var enighet om at det nåværende antall medlemmer, 7 

stykker, bør beholdes, men at det i tillegg gjerne kan velges varamedlemmer. Funksjonstiden bør fortsatt 

være 4 år og følge den kommunale valgperioden. En valgkomité bør utpekes av årsmøtet. Det er behov for 

en nærmere definisjon av hvem som skal kunne foreslå medlemmer og delta i valget. Sammensetningen 

av kulturminnerådet bør godkjennes av kommunestyret.  

Et konkret forslag til nye retningslinjer behandles på neste møte.    

 

 

5. Orienteringssaker: 

a) Budsjett/økonomi: Det er ingen endringer i økonomisk status siden forrige møte. Udisponerte 
midler er fortsatt kr. 5.200,-. 

b) Bygdeboksaken: Det er bestemt at Eikers historie etter 1885 deles i to bind - ett for 1885-1935, 
som utgis i oktober i år, og ett for 1935-2015 som utgis i løpet av våren 2016. 



c) Kommunedelplan for kulturminner: Fylkeskommunen har gitt tilbakemelding om at 
Kulturminnerådets innspill i forbindelse med fagrapport 1 vil bli vurdert. En ferdig rapport vil 
foreligge i løpet av høsten 2015. Svarfrist for anbudskonkurransen om fagrapport 2 (bygninger fra 
nyere tid) utløp 21/8, og det vil trolig bli engasjert et firma i nærmeste framtid.  

d) Lokaler for Eiker Arkiv: Etter initiativ fra kultursjefen og biblioteksjefen har rådmannens 
ledergruppe drøftet situasjonen og bestemt at Eiker Arkiv får lokaler i 1.etasje ved biblioteket, ved 
at biblioteket utvides med et nåværende lagerrom og deler av datarommet. De nåværende lokalene 
i kjelleren kan dermed tas i bruk som magasin. 

e) Presentasjon av modellen fra Haug jernalderboplass er tatt inn i “Den kulturelle skolesekken” for 
2015/2016. Samtidig er presentasjonen av Fiskumøksa tatt ut.  

f) Kulturminneskilt til Gundersgården og Kolbrækgården i Dynge er overlevert til eierne, som vil ta 
seg av oppsettingen. Skiltet som skal stå på Telthuset må avklares med Lerbergmoen Boligsameie, 
som står som eier av bygningen. 

g) Den historiske vandringen til Vendelborg under By- og Laksefestivalen ble gjennomført med 
rundt 40 deltakere. 

h) Det er gjennomført intervju med Thorbjørn Talmo (av Bent Ek). 
i) Informasjon fra Buskerud Fylkeskommune om arkeologisk sikringsundersøkelse ved Sem/Berg 

(se vedlegg). Øvre Eiker kommune har stilt seg positive til å bidra økonomisk, men størrelsen på 
beløpet er ikke fastsatt. 

j) Orientering om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond til sidebygning på Loe gård (se vedlegg). 
k) Eldar orienterte om at det er funnet rester av fire kokegroper på Stenshorne. 


