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Saksliste:  
 
1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat 
Møteinnkalling og referat fra møtet 25/8-2015 ble godkjent uten merknader. 
 
 
2. Kulturminnerådets rapport for perioden 2012-2015 

Et utkast til rapport ble gjennomgått og drøftet, med sikte på at en ny versjon kan legges fram og vedtas på 
neste møte. Rådet hadde følgende kommentarer: 

• Under pkt.A må antall saker som er behandlet fylles inn. 

• Under pkt.H bør det stå at det er en utfordring å få et bredere kontaktnett og tettere samarbeid med 
både eiere av kulturminner og frivillige organisasjoner. Rådet ønsker fokus på informasjonsarbeid 
rettet mot barn og ungdom, gjennom Den Kulturelle Skolesekken og gjennom fritidstilbud i 
samarbeid med kulturetaten og Barnas Historielag. Mulighetene for å sette i gang med 
"geocatching" knyttet til kulturminner har også vært drøftet.    

• Under pkt.K bør det gå fram at Kulturminnerådet kun er styringsgruppe for Eiker Arkiv avdeling 
Øvre Eiker. 

 



3. Strategi for kulturminnevern 2016-2019 

Det endelige forslaget til strategi for kulturminnevern for neste fireårsperiode ble gjennomgått og drøftet. 
Det var kun en skrivefeil i pkt.3.2 som ble kommentert. 

 

4. Utkast til avtale med lokale samarbeidspartnere 

Kulturminnerådets samarbeid med organisasjoner og institusjoner har hittil vært basert på muntlige 
avtaler. Det har flere ganger vært snakk om at dette bør formaliseres, og en ny ordning for valg av 
kulturminneråd vil gjøre dette enda mer aktuelt. Et utkast til standardavtale ble drøftet, og rådet hadde 
følgende kommentarer 

• Bør framgå klart at Kulturminnerådet skal godkjenne utformingen av alle tavlene, ikke bare de 
som er finansiert helt eller delvis gjennom rådet 

• Tavler som helt eller delvis er finansiert av Kulturminnerådet, blir kommunens eiendom dersom 
avtalen sies opp av en av partene. 

• Istedenfor et Kulturminnerådet skal dekke et visst antall tavler, bør det stå at Kulturminnerådet 
dekker en viss prosentandel av utgiftene til tavlene. 

• Forholdene rundt kostnader i forbindelse med reparasjon/vedlikehold bør stå åpent. 

 

5. Nye retningslinjer for Øvre Eiker kulturminneråd 

Kulturadministrasjonen har laget et utkast til nye vedtekter, basert på de signalene som ble gitt i forrige 
møte i Kulturminnerådet. Administrasjonen vil gjerne ha en uttalelse fra rådet før retningslinjene meldes 
opp til behandling i kommunestyret.  Rådet hadde følgende kommentarer: 

• I andre avsnitt under pkt.1 bør "men" erstattes av "og". 

• Det bør legges til et eget punkt som inneholder en instruks for valgkomiteen. Valgkomiteens 
oppgave må være å legge fram et forslag for årsmøtet, men det må også være mulig å fremme 
benkeforslag. Det må dessuten settes en frist for innlevering av forslag, slik at dette kan 
offentliggjøres sammen med innkallingen. 

• I tillegg til medlemmer bør det også velges to vararepresentanter. 

• Det bør tas med en bestemmelse om hvordan valgkomiteen skal velges. Alle medlemmer bør ha 
mulighet til å fremme kandidater til medlemmer av valgkomiteen, mens valget foretas av 
årsmøtet. 

• Årsmøtet bør avholdes innen utgangen av april, slik at budsjettrammene er klare. I de årene det 
skal velges nytt råd, vil det være naturlig å ha felles møter med det gamle og det nye rådet rett før 
og rett etter sommerferien, der en blant annet behandler kommunens strategi for kulturminnevern 



for neste fireårsperiode. Det nye rådet bør begynne å fungere samtidig med det nyvalgte 
kommunestyret.  

• Bestemmelsen om årlige møter med fagkomité 1 og 3 har ikke blitt gjennomført. Det bør isteden 
stå at rådet bør ha regelmessige møter med fagkomiteene. 

Endringer i vedtektene må vedtas av kommunestyret.  

 

6. Valg av nytt kulturminneråd 

Med de nye retningslinjene må det utpekes en valgkomité som skal foreslå kandidater til 
Kulturminnerådet 2016-2019. Det ble foreslått at kulturetaten sender en henvendelse til 
grendeutvalgene og museene og ber om kandidater til valgkomitéen, og at kultursjefen utpeker en 
valgkomiteen på bakgrunn av disse forslagene 

 

7. Reguleringsplan for Strømbo 

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn, med frist for tilbakemelding 20/10. Kulturminnerådet 
kjenner ikke til at det er verneverdige kulturminner i dette området og har derfor ingen innvendinger mot 
planen. 

 

8. Orienteringssaker: 

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

b) Bygdeboksaken: Første del av “Øvre Eikers historie” er nå under trykking. Det legges opp til 
lansering i begynnelsen av november, antakelig i uke 45. Kulturminnerådet vil bli invitert så snart 
datoen er fastlagt. 

c) Kommunedelplan for kulturminner: Kommunen har engasjert Jo Sellæg til å lage fagrapport 2 om 
nyere tids kulturminner (stående bygninger). Registreringsarbeidet starter denne uka. Arbeidet 
med fagrapport 1 (arkeologi) er inne i avslutningsfasen.   

d) Nye lokaler for Eiker Arkiv skulle vært klare i løpet av august, men er fortsatt ikke ferdige. Det er 
imidlertid gitt signaler om at dette vil bli gjennomført i nærmeste framtid. 

e) Øvre Eiker kommune støtter de arkeologiske undersøkelsene ved Sem med kr. 50.000, mens 
Buskerud fylkeskommune har satt av kr. 150.000. NIKU skal utføre undersøkelsen og starter 
antakelig i uke 44 ((26/10). 

f) Hans Horne og Bent Ek presenterte for første gang modellen av Haug jernalderboplass gjennom 
“Den kulturelle skolesekken” på Vestfossen barneskole 9/10. Opplegget ble godt mottatt av 
lærerne og elevene.  

g) Kulturminnetavla ved Hoen-skatten er blitt fjernet midlertidig på grunn av at det er anlagt ny 
jernbaneundergang. Den vil bli satt opp igjen i nærmeste framtid. 


