
Øvre Eiker Kulturminnerådet - årsrapport 2008 
 
 
Medlemmer og arbeidsform: Kulturminnerådet ble utpekt av kommunestyret 24/10-2007 og trådte i funksjon 
fra 1/1-2008. Rådet består av Arild Mikkelsen (leder), Nils Petter Hobbelstad (nestleder), Helge Grøstad, Marit 
W. Skarra, Brit Grønli, Eldar Steen og Ellen Pauline Steen. Eiker Arkiv v/Bent Ek har sekretærfunksjonen. 
Rådet har så langt avholdt 7 møter. Referater fra møtene legges ut på Kulturminnerådets nettsider. 
 
Eiker Arkiv: Rådet er holdt orientert om arbeidet i Eiker Arkiv og koordineringen av privatarkivarbeidet i 
Buskerud, Vestfold og Telemark. Eiker Arkiv har ansvaret for å forberede saker for Kulturminnerådet og følge 
opp vedtakene, samt besvare henvendelser fra publikum angående lokalhistorie og kulturminnevern. 
 
Kontakt med PRN-avdelingen og Fagkomité 1 (Planutvalget): Kulturminnerådet var invitert til møtet i 
Planutvalget 9/4-08 og redegjorde der for sitt arbeid og svarte på spørsmål. Rådet har behandlet til sammen 10 
saker som er oversendt fra PRN til uttalelse, herunder plansaker, byggesaker og navnesaker. I de fleste sakene 
har ikke rådet hatt noen innsigelser. I en av sakene, som gjaldt riving av Skistadgata 6 i Vestfossen, gikk 
flertallet i Kulturminnerådet mot riving, men dette fikk ikke gjennomslag i den politiske behandlingen. 
Kulturminnerådet har en god dialog med saksbehandlerne i PRN-avdelingen, og avdelingen har vært representert 
på to av møtene. Saker som har stått på dagsorden i denne forbindelse er kartfesting og skilting samt oppstart av 
arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner.  
 
Kontakt med Kulturseksjonen:  Kultursjefen holdes orientert om Kulturminnerådets arbeid gjennom 
regelmessige rapporter, og det har også kontakt om en del enkeltsaker som blir sendt over til Kulturminnerådet 
til uttalelse. ”Mangfoldige minner” og ”Kulturminneåret 2009” er større prosjekter der det samarbeides nært med 
kulturseksjonen. 3/12 er det berammet møte med fagkomité 3, der Kulturminnerådet vil orientere om sitt arbeid 
og svare på spørsmål. 
 
Kontakt med Kulturvernavdelingen i Buskerud Fylke: Gjennom Eiker Arkiv har rådet kontakt med fylkets 
saksbehandlere i forbindelse med behandlingen av enkeltsaker. Vi var også godt representert på fylkets 
inspirasjonsseminar i forbindelse med Kulturminneåret 2009. Vi ønsker imidlertid et enda tettere samarbeid, og 
vi har invitert representanter fra Kulturvernavdelingen til å komme på ett av våre møter over nyttår.  
 
Oppfølging av nærmiljøprosjektene: Gjennom Eiker Arkiv følger Kulturminnerådet opp de ulike 
nærmiljøprosjektene. Rådet uttalte seg om søknader om økonomisk støtet i forbindelse med tildelingen av 
kulturmidler. Vi valgte i år å prioritere å fortsette skiltingen av bygninger i Gamle-Hokksund, som det ble 
bevilget kr.25.000,- til. Dessuten er vi i ferd med å utarbeide konkrete planer for kulturminneskilting i 
tilknytning til Loesmoen Elvepark, den gamle ferdselsveien over Horne og kulturminnesti langs Hoenselva, alt i 
nært samarbeid med aktører i nærmiljøet. Vi har også kontakt med flere andre som på sikt ønsker å gjennomføre 
liknende prosjekter. 
 
Mangfoldige minner: Dette prosjektet er et ledd i ”Mangfoldsåret 2008”. Gjennom frivillig innsats har det blitt 
gjort intervjuer med en rekke innvandrere, som forteller om sin bakgrunn og om møtet med Norge og Øvre 
Eiker. Prosjektet ble støttet med kr.8.000,- fra kulturbudsjettet. Så langt har prosjektet dreid seg om innsamling 
av dokumentasjon, men det vil bli satset på å formidle det som er samlet inn i forbindelse med Kulturminneåret 
2009. Det søkes om prosjektmidler til dette i samarbeid med Kultursjefen. 
 
Kulturminneåret 2009: Det er nedsatt en komité som skal koordinere planlegging og gjennomføring av 
arrangementer og prosjekter i forbindelse med Kulturminneåret. Her er Kulturminnerådet representert med to 
medlemmer, mens de øvrige er utpekt av Eiker Historielag og Kulturseksjonen. Det legges opp til et samarbeid 
med Nedre Eiker kommune. Et oppstartingsmøte er berammet til 17/11. Fagkomiteen vil bli holdt orientert om 
de videre planene. 
 
Kulturminneseminarene: 14/5 arrangerte Kulturminnerådet et seminar med tema ”Mangfoldige kulturminner i 
skog og mark”. Hovedforedragsholder var Tor Bjørvik, som har vært leder for det store ”Vestfoldprosjektet”. 
19/11 er det berammet et seminar med temaet ”Formidling av lokalhistorie og historien om kulturminner”. 
Foredragsholder her blir den kjente forfatteren Karsten Alnæs. 
 
Kommunedelplan for kulturminner: Kulturminnerådet er innstilt på å bidra i forbindelse med arbeidet med en 
kommunedelplan for kulturminner. Rådet har bedt Planavdelingen om å ta et initiativ i denne saken. En slik plan 
bør stå sentralt  i forbindelse med behandlingen av plansaker og byggesaker og dermed bli et viktig redskap for 



kulturminnevernet. 
 
Kommunens kulturstrategi: Kulturminnerådet har drøftet den delen av kommunens kulturstrategi som dreier 
seg om kulturminner og er innstilt på å delta i rulleringen av denne.  
 
Stillingsprosent ved Eiker Arkiv: I sluttrapporten for prøveperioden pekte Kulturminnerådet på at det bare er 
avsatt en stillingsressurs på 30% til arbeidet med lokalhistorisk arkiv og kulturminnevern, og at det er behov for 
at dette økes. Det nåværende Kulturminnerådet vil fortsette å arbeide for dette og er glade for at Kultursjefen har 
gitt signaler om det samme. 
 
Kulturminnefond: Det har heller ikke i år vært et eget budsjett for kulturminnevern, men Kulturminnerådet har 
fremmet forslag om hvilke kulturminneverntiltak som bør få støtte gjennom de frie kulturmidlene. Dette har 
fungert tilfredsstillende, men Rådet mener fortsatt at det vil være en bedre løsning å samle alle bevilgninger til 
kulturminnevern på en budsjettpost. Vi er derfor glade for at Kultursjefen har signalisert at dette kan bli aktuelt 
allerede neste år. På sikt ville det være ideelt å opprette et kommunalt kulturminnevernfond. Dette ville gjøre det 
enklere å drive langsiktig planlegging og utforme en helhetlig kulturminnevernpolitikk. 
 
Samarbeid med Fortidsminenforeningen: Daglig leder og styreleder i Fortidsminneforeningen i Buskerud har 
deltatt på ett av Kulturminnerådets møter. Det var enighet om at vi bør ha et tett samarbeid, både om konkrete 
vernesaker og når det gjelder folkeopplysning og formidling av  positive holdninger til kulturminnevern. 
 
Seminarer og kurs: Både medlemmene og sekretæren har deltatt på en rekke seminarer og kurs, og rådet ser 
dette som et viktig ledd i arbeidet med å bli en del av nasjonale og regionale nettverk. Vi har vært representert på 
blant annet Riksantikvarens årlige kommunekonferanse, Riksantikvarens utviklingsnett (4 ganger i året), 
seminarer i regi av ABM-utvikling, Landslaget for Lokal-og Privatarkiver og Norsk Lokalhistorisk Institutt, samt 
nettverksmøter i forbindelse med prosjektene ”Mangfoldige minner” og ”Lokalhistoriewiki”. Regionalt har vi 
deltatt i nettverksmøtene for privatarkiver i Buskerud og Vestfold, seminarer i regi av Rådet for 
Drammensregionen og lokalhistoriske workshops i regi av Drammen Byhistoriske Senter. Korte rapporter fra 
alle kurs og seminarer legges ut på rådets nettsider. 
 
Informasjon og folkeopplysning: Rådet presenterer nyheter på sine nettsider, som er en godt synlig del av 
nettstedet www.eiker.org. Dessuten ser vi kulturminneseminarene som en viktig del av informasjonsarbeidet, og 
vi er involvert i ulike arrangementer lokalt. I forbindelse med festivalen ”59 grader nord” arrangerte for 
eksempel Kulturminnerådet en byvandring i Gamle-Hokksund som samlet rundt hundre mennesker. Når det 
gjelder bruk av massemedia for øvrig til å informere om kulturminnevern, finnes det fortsatt et 
forbedringspotensiale. 
 
Prioriteringer:  
I 2009 vil Kulturminnerået prioritere følgende oppgaver: 

1. Legge fram en mal for skilting av kulturminner og arbeide for at dette tas i bruk av 
kulturminneprosjekter i nærmiløene. 

2. Arbeide for å etablere er kulturminnefond som kan yte økonomiske tilskudd til ulike typer 
kulturminnevernprosjeker. 

3. Få innført rutiner for hvordan Rådet skal brukes som høringsinstans i kulturminnevernsaker. 
4. Etablere ei ressursgruppe som kan støtte opp om kulturminnevernprosjekter i nærmiljøene. 
5. Planlegge arbeidet med en kommunedelplan for kulturminnevernet. 

 
 
 
Vestfossen, 4/12-2006 
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