
 

 

 
Øvre Eiker kommune 
kulturminnerådet 
 

  
 
Møte i Øvre Eiker Kulturminneråd 
tirsdag 12.desember kl.19.00-21.00 2006 i Lundebakken 
 
Til stede: Unn Sissel Ek, Nils Petter Hobbelstad, Arild Mikkelsen, Bjørg Leret Grøstad, 
Ingrid Gevelt og Bent Ek. 
 
Ikke til stede: Eldar Steen 
 
 
 
Referat: 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Det var uteglemt hvem som var til stede på møtet. For øvrig var det ingen merknader. 
  
 
2. Innkomne skriv, orienteringer, eventuelt 

a. Referat fra Riksantikvarens kommunekonferanse var utsendt sammen med 
innkallelsen. Bent tar kontakt med Grue kommune for å få tak i den veiledningen som 
er laget for huseiere på Kirkenær. 

b. Referat fra ”Utviklingsnett” om nettverksbygging i kulturminnevernet var sendt ut 
sammen med innkallelsen. 

c. Referat fra ABM-konferransen 2006 var sendt ut sammen med innkallelsen. 
d. Søknad om støtte til bokprosjekt.  Kulturkontoret har bedt Rådet om å uttale seg om en 

forespørsel fra Østsida Vel om tilskudd til bok. Rådet synes i utgangspunktet det er 
vanskelig å ta stilling til slike søknader uten at det følger med en mer detaljert 
prosjektbeskrivelse, eller aller helst et manuskript. Det var likevel enighet om å 
anbefale at kommunen støtter dette bokprosjektet, ikke minst med tanke på at det 
inneholder opplysninger om boplasser og stedsnavn basert på lokalkunnskapen til 
eldre mennesker i området. Rådet ser på dette som svært viktig, spesielt fordi dette er 
et område som er lite kartlagt fra før, og vi anbefaler derfor at Kulturkontoret gir et 
positivt svar på søknaden. 

e. Referat fra møte i bygdebokprosjektet, samt invitasjon til seminar var sendt ut sammen 
med innkallingen. 

f. Kvartalsrapport for Eiker Arkiv var sendt ut sammen med innkallingen. 
g. Forslaget om at Stiftelsen Kongsberg, Nummedal og Øvre Eiker Kulturhistoriske 

Museum skal ha en representant i Kulturminnerådet er enda ikke behandlet politisk. 
Sissel følger opp dette. 

h. Angående det som ble tatt opp på forrige møte (sak 2h) om at Rådet ønsker invitasjon 
til stedsutviklingsmøter, ble det bestemt å sende et brev til grendeutvalgene der vi 
tilbyr oss å delta på slike møter. 

i. Sissel opplyste at budsjettet for 2007 ikke er ferdigbehandlet, men at det legges opp til 
at Kulturkontoret fordeler midler til Kulturminnerådet. 

 
 
 
 



 
3. Halvårsrapport for Kulturminnerådet 
Forslag til halvårsrapport var sendt ut sammen med innkallelsen, og denne ble enstemmig 
godkjent. Det ble kommentert at målet om å opprette ei ressursgruppe som kan støtte opp om 
kulturminnevernprosjekter i nærmiljøene ikke er drøftet i Rådet. Det var imidlertid enighet 
om at dette er en god idé, og i tråd med målet om å få til et nært samarbeid om slike 
prosjekter. I forhold til målet om bedret informasjon, var det enighet om at vi forsøker å sende 
halvårsrapport og referater til avisene, med tilbud om å ta kontakt. Nytt fra Kulturminnerådet 
bør også bli et fast innslag i kommunens informasjonsavis. 
 
 
4. Uttalelse om tramhelle med inskripsjon ved Eikertun  
 
Rådet er bedt om å uttale seg om planene Eikertuns Venner har om å sette opp den gamle 
tramhella fra Skjøl gård ved Eikertun, samt lage et skilt med opplysninger om pleiehjemmet 
på Skjøl. Bent hadde vært i kontakt med Arne Bråten, som opplyste at planen var å sette hella 
oppreist utenfor inngangen ved spisesalen. Rådet er svært positive til idéen. Flere helte til at 
tramhella kanskje burde ligge horisontalt, men det var enighet om å la Eikertuns Venner 
avgjøre dette. Imidlertid er det ønskelig at det brukes den samme typen skilt som den Rådet 
har gått inn for å bruke på verneverdige bygninger. Bent tar kontakt med Eikertuns Venner 
v/Arne Bråten og drøfter dette nærmere. 
 
 
5. Kommunedelplan for kulturminnevernet 
På forrig møte ble Eiker Arkiv bedt om å lage en oppsummering av diskusjonen rundt en 
kommunedelplan, og dette var sendt ut sammen med innkallingen. Forslaget ble godkjent uten 
endringer. Bent tar kontakt med Morten Lauvbu og setter opp en videre framdriftsplan i 
samarbeid med ham eller eventuelt en av de andre i Planavdelingen. 
Fra Hurum kommune har vi fått oversendt deres kommunedelplan for kulturminnevern. Det 
blir viktig å følge opp denne kontakten, gjennom møter og eventuelt en ekskursjon til Hurum.  
  


