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Saksliste:  
 
1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat 
Møteinnkalling og referat fra møtet 20/10-2015 ble godkjent uten merknader. 
 
2. Regional kulturminneplan 
Referatet fra informasjonsmøtet på Drammens Museum 7/12. Fylkeskommunen ønsker 
tilbakemeldinger om aktuelle temaer som kan tas opp på regionale møteplasser. Det ble en 
diskusjon rundt dette, og følgende punkter ble nevnt: 

• Formidling av lokalhistorie og kulturminnevern - hvordan og til hvem? 
• Informasjon rundt fredning og vern - fakta og myter 
• Naturvern + kulturminnevern = miljøvern - natur og kulturlandskap 
• Utfordringer som skapes av klimaendringene 
• Hvordan bygge opp lokale møteplasser 
• Hvordan lage gode skjøtselsplaner i dialog med grunneierne 
• Lokalhistorie i skolen (Den kulturelle skolesekken) 

 
Mange av disse temaene er tatt opp på Riksantikvarens utviklingsnett - her er det også blitt 
diskutert andre emner som sikkert kan være interessante i regionalt Buskerud-perspektiv. 
 
Dessuten var det enighet om at det er ønskelig å få med viktige målgrupper som politikere, 
ansatte i kommuneadministrasjonen og grunneierne - dette blir en viktig utfordring. 



 
Fylkeskommunen bør legge programmet for slike møter, i samarbeid med andre aktører 
(kommunene, museer, grunneiere m.m.) - kommunene og/eller museene bør bidra som vertskap 
og teknisk arrangør.     
 
Dersom flere punkter bør nevnes, kan hver enkelt ta kontakt med fylkeskommunen og foreslå 
dette. 
 
3. Kulturminneskilting i Skotselv  
Åmund orienterte om hærverk på to kulturminnetavler i Skotselv. Det ble bestemt å vente med å 
sette i stand disse tavlene, mens det isteden settes opp ei ny tavle ved vannposten i Tregata. De 
udisponerte midlene for 2015 (kr. 5.200,-) ble bevilget til dette.  
 
4. Blå kulturminneskilt (Oslo Byes Vel) 
Oslo Byes Vel ønsker et samarbeid om skilting av kulturhistoriske bygninger og steder på Øvre 
Eiker. Konklusjonen var at vi ønsker et slikt samarbeid, men at vi på fredede og spesielt 
verneverdige bygninger fortsetter å bruke den typen bronseskilt som det hittil er satt opp 5 
stykker av. Vi foreslår at teksten "Kulturminnerådet" brukes istedenfor "Øvre Eiker kommune". 
Det var ingen merknader til det vedtatte forslaget til tekst Dæhlingården i Vestfossen.  
 
5. Orienteringssaker: 

a) Budsjett/økonomi: Etter bevilgningene på kr.5.200,- til kulturminnetavle i Tregata er det 
ingen udisponerte midler på årets budsjett. 

b) Bygdeboksaken: Første del av “Øvre Eikers historie” kom ut 18/11. Så langt er det solgt 
rundt 550 eksemplarer. Det tas sikt på at bind 2 skal være ferdig i løpet av april. 

c) Kommunedelplan for kulturminner: Arbeidet med den arkeologiske fagrapporten ble 
fullført 4/12, og arbeidsgruppa og referansegruppa behandlet denne på et møte 9/12. 
Referat fra møtet var sendt ut sammen med innkallingen. 

d) En orientering om tilskudd fra Buskerud Fylkeskommune til verneverdige, ikke freda 
bygninger var sendt ut sammen med innkallingen. 

e) Nytt kontor for Eiker Arkiv ble tatt i bruk i slutten av november. Arbeidet med å innrede 
arkivmagasin i kjelleren pågår. 

f) De arkeologiske undersøkelsene ved Sem (NIKU) ble gjennomført som planlagt i uke 44. 
Rapporten forventes å være ferdig i løpet av januar. 

g) Modellen av Haug jernalderboplass har nå vært stilt ut ved barneskolene i Vestfossen, 
Ormåsen og Skotselv. Dette opplegget fortsetter etter jul med besøk ved Hokksund, Røren 
og Darbu.  

h) Kulturminnerådets rapport for 2012-2015 ble tatt til etterretning av kommunestyret uten 
kommentarer eller spørsmål. 

i) Den politiske behandlingen av kulturminnestrategi for perioden 2016-2019 er utsatt til 
januar. 

j) Nye retningslinjer for Kulturminnerådet ble vedtatt av kommunestyret 9/12. Kultursjefen 
har utpekt en valgkomité som består av Bjørg Grøstad, Arild Mikkelsen og Sissel Ek. 

 
6. Servering av julekål 
Som avslutning på møtet ble det servert en tallerken med “julekål”, som ifølge Morten P. Rustand 
var den tradisjonelle julematen på Eiker. 


