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Tidspunkt: Tirsdag 25.september kl.19.00-22.00
Sted: Vestfossen Bibliotek 
Møtedeltakere: Unn Sissel Ek, Bjørg Leret Grøstad, Ingrid Gevelt, Arild Mikkelsen, Eldar Steen, Ellen Pauline Steen Eldar 
Steen, Lidia Myhre, Anne Foss og Bent Ek.
Ikke til stede: Nils Petter Hobbelstad
Møteleder: Unn Sissel Ek
Referent: Bent Ek

Før møtet ønsket eier av gården, Åshild Woldstad, velkommen og viste bilder fra gården. Hun fortalte om 
restaureringsarbeidet som er utført der i løpet av de siste to årene, og deretter var det en rask 
omvisning i huset. Kulturminnerådet var imponert over arbeidet som var gjort for å forene kravene til en 
moderne bolig med hensynet til å bevare den flotte 1700-talls bygningen. Deretter ble det servert kaffe 
og hjemmebakt kringle, før selve møtet startet. 

Referat:

1. Godkjenning av saksliste og referat fra forrige møte 

En ny sak ble lagt til sakslista som sak nr.3. Referatet fra forrige møte ble godkjent uten merknader.

2. Innkomne skriv, orienteringer, eventuelt

1. Kulturvandring ved Hobbelstad (RfD): Nils Petter ledet Kulturvandringen, Bent var deltaker. En kort rapport
legges ved referatet. 

2. Jernverksseminar 2007: Bent deltok på seminaret. En kort rapport legges ved referatet. 
3. Riksantikvarens Utviklingsnett: Bent deltok på Utviklingsnettet 13/9. En kort rapport legges ved referatet. 
4. Kurs i privatarkivarbeid: Bent deltok på kurs i privatarkivarbeid i Tønsberg 21-22/9. En kort rapport legges ved 

referatet.
5. Ressursnettverket – oppstartsmøte: Oppstartsmøtet ble gjennomført 18/9 på Vestfossen bibliotek, med 9 

deltakere. Dessuten har fire andre, som ikke hadde anledning til å komme på møtet, gitt tilbakemelding om at de er 
interessert i å være med på arbeidet. En kort rapport legges ved referatet.

6. Kvartalsrapport fra Eiker Arkiv: En uformell rapport for perioden mai-august var vedlagt. Rapporten ble godkjent 
uten merknader.

7. Skarragruvene: Både tavler og plakater er ferdig og vil bli satt opp i løpet av høsten. Dessuten vil det bli merket ei 
rundløype i området. Ormåsen skole hadde en ny ”ryddeaksjon” 11/9. 

8. Lytteposten ved Skar: Prosjektet måtte skrinlegges på grunn av motvilje fra enkelte av grunneierne. Isteden har 
vi foreslått at Hokksund barneskole rydder rundt gravfeltet på Oseberg (”Skytterhaugen”), som ligger på Nordre 
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Hobbelstads grunn. Det er tatt initiativ til en befaring med Kulturvernavdelingen i Buskerud Fylke på dette feltet og 
ved den gravhaugen som ble ryddet i fjor. Før videre rydding og skilting kan gjennomføres, må det utarbeides en 
skjøtselsplan for området.

9. Rundtur i Vestfossen med RfD: Sissel og Nils Petter representerte Kulturminnerådet på denne rundturen, der en 
besøkte Vestfossen Kunstlaboratorium, Arena Vestfossen og billedkunstner Gunvor Bye. Deretter var det lunsj på 
Kolberg gård, før en fortsatte til Fossesholm Herregård og til slutt Fredfoss Kulturpark. Det deltok rundt 40 personer 
fra de kommunene som deltar i RfD-samarbeidet.

3. Ny vei ved Øvre Hoen 

Kulturminnerådet er blitt bedt om å uttale seg om et nytt veinavn ved Øvre Hoen. Det er mulig at denne planlagte 
veitraseen er en gammel hulvei. Bent undersøker dette nærmere, og sjekker om Kulturvernavdelingen i Buskerud Fylke 
har kjennskap til dette. Navnesaken, med svarfrist 17/10, kommer vi eventuelt tilbake til.

4. Sluttrapport 

Sluttrapporten ble vedtatt av Kulturminnerådet på forrige møte. Lidia Myhre og Anne Foss var invitert for å drøfte 
innholdet i rapporten og hvordan saken bør følges opp av administrasjonen. 

Sissel gjennomgikk rapporten og understreket særlig behovet for eget driftsbudsjett og kulturminnefond. Rådet bør 
dessuten ha status som andre kommunale råd, som for eksempel eldrerådet og rådet for funksjonshemmede, slik at det 
kommer med på kommunale møteplaner og blir en del av de kommunale saksbehandlingsprosessene. 

I den videre debatten ble det understreket at sekretærfunksjonen må styrkes, og at regelmessig kontakt med fagkomite 1 
bør nedfelles i vedtektene. Dessuten bør det være en godt synlig link fra kommunens nettsider Kulturminnerådets 
nettsted.

Det var en del diskusjon rundt hvordan kandidater til Kulturminnerådet bør nomineres. Rådet samlet seg om at 
Grendeutvalgene bør inviteres til å nominere kandidater.

Lidia presenterte planene om å arrangere regelmessige ”Kulturtorg” der erfaringer og synspunkter kan utveksles. Dette 
blir en viktig arena for alle deler av kulturlivet, inkludert Kulturminnerådet. Hun tok også opp behovet for en generell 
Kulturplan for Øvre Eiker.

Det var enighet om at Kultursjef og Bibliotekssjef ikke bør delta fast på Kulturminnerådets møter, men det er aktuelt å 
invitere både dem og andre i administrasjonen til enkelte møter for å diskutere spesielle saker.

Lidia og Bent tar initiativ til et møte med Morten Lauvbu for å få i gang et forprosjekt for en kommunedelplan for 
kulturminnevernet. Lidia samarbeider også med Bent for å legge fram evalueringen av Kulturminnerådet til politisk 
behandling.

Sissel avsluttet møtet ved å takke alle for innsatsen og godt samarbeid gjennom den perioden som Rådet 
har vært i funksjon.
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