
Møte i Øvre Eiker kulturminneråd 
26/3-2008

Tidspunkt: Onsdag 26.mars kl.18.15-21.00

Sted: Vestfossen Bibliotek 

Innkalte 
deltakere: 

Arild Mikkelsen, Nils Petter Hobbelstad, Marit Wergeland Skarra, Britt Grønlie, 
Helge Grøstad, Eldar Steen, Ellen Pauline Steen og Bent Ek 

Forfall: 

Møteleder: Arild Mikkelsen 

Referent: Bent Ek

Før møtet legges det opp til en befaring på Fosshaugen. Frammøte på biblioteket kl.18.15. 

Vedlegg: Fosshaugen - en landsby å bli glad i (av Eli-Sofie Thorne)
Hvem bodde på Haugen? (av Bent Ek) 

Saksliste:

1. Godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte 

Referat fra møtet 27/2-2008 følger vedlagt. (Vedlegg 1) 

2. Orienteringssaker

Politiske og administrative vedtak:

Oppfølging fra forrige møte:

a. Skrivefeil i retningslinjene når det gjelder antall medlemmer er rettet opp, og navneforandringen på museet er kommet 
med. 

b. Vi venter på tilbakemelding fra fagkomiteene når det gjelder møtedatoer. 

Innkomne skriv: 

c.
Fra Kulturkontoret har vi mottatt en initasjon til de tre neste "Kulturtorgene" i kommunen. Kulturtorget er en 
møteplass hvor målet er å skape en felles arena for ildsjeler, kultur- og idrettsarbeidere, kunstnere, representanter fra 
lag/foreninger/grendeutvalg, ungdom, pensjonister – kort sagt: Alle kulturengasjerte!

Kulturtorget vil gi rom for alle til å drøfte sine tanker og ideer, samt utveksle erfaringer innen kulturfeltet. Det handler 
om å se muligheter og løsninger sammen. Kulturseksjonen i kommunen vil være godt representert. 

Kulturtorget er først og fremst ment for det tettstedet hvor Kulturtorget arrangeres, men det er åpent for alle - uansett 
bosted. Alle tettsteder i kommunen får sitt eget kulturtorg en gang pr. semester.

Det er ønskelig at Kulturminnerådet er representert på disse Kulturtorgene. Datoer for de neste torgene er fastsatt til:
- 8/4: Fiskum bibliotek
- 16/4: Røren skole
- 22/4: Ormåsen skole

d. Brev fra Kulturvernavdelingen i Buskerud fylke (vedlegg 2d). angående Kulturminneåret 1997 er oversendt fra 
Kulturkontoret. Det foreslås at vi sender følgende svar: "Tiltakene i forbindelse med Düvelgården er 
gjennomført, og bygningen er i dag i god stand. Düvelgården har blitt et viktig sosialt og kulturelt 
samlingssted for befolkningen i Skotselv."

Rapporter fra Eiker Arkiv:
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Rapporter fra kurs og seminarer:

e. Seminar 16/2-2008 (Oslo): Mangfoldige minner. Rapport følger vedlagt til orientering. (Vedlegg 2e) 

f. Utviklingsnett 26/2-2008 (Oslo): Kunnskapsløftet og håndverksfagene. Rapport følger vedlagt til orientering. (Vedlegg 
2f)

g. Lokalhistorisk Verksted 4/3-2008 (Drammen): Regionalt samarbeid. Rapport følger vedlagt til orientering. (Vedlegg 2g)

Invitasjoner til kurs og seminarer:

h. Riksantikvarens Utviklingsnett (vedlegg 2h)

3. Kulturminnerådets funksjon  – samarbeid mellom PRN-avdelingen og Kulturseksjonen 

a. Generell diskusjon om Kulturminnerådets rolle i forhold til PRN-avdelingen, herunder planarbeid, miljøvernkonsulent, 
kulturminner i landbruket, bygge-og rivingssaker, skilting av kulturminner m.m. Hvordan kan vi få til et mest mulig 
effektivt samarbeid?

b. Hva er status når det gjelder kommunedelplanen for kulturminner? Kan Kulturminnerådet foreta seg noe for å bidra til 
at arbeidet med dette kommer i gang?

c. Frivillig medvirkning til kartfesting og registrering av kulturminner. Presentasjon av kommunens digitale kartverk og 
Øvre Eiker kulturminneregister og muligheter for koblinger mellom dette. 

d. Program for kulturminneseminaret 14/5, der kartfesting og registrering av kulturminner er tema. 

4. Oppfølging av nærmiljøprosjektene (sak 2008/06) 

Søknadsfrist for frie kulturmidler fra kommunen er 15/4. Det er neppe realistisk at særlig store beløp vil gå til 
kulturminneskilting og andre kulturminnetiltak. Det foreslås at det sendes ut en orientering om dette til nærmiljøprosjektene, 
samtidig som de oppfordres til å lage en kort prosjektbeskrivelse med budsjett, slik at behovet for økte bevilgninger blir 
synliggjort. Eiker Arkiv tilbyr assistanse når det gjelder utformingen av prosjektbeskrivelsene. 

Samtidig foreslås det å sende ut et informasjonsskriv om valget av nytt Kulturmineråd. Dette offentliggjøres også på 
kommunens nettsider og i Kommuneinformasjonen. Medlemmene må sjekke at opplysningene er korrekte og at det er i 
orden at dette offentliggjøres. Et utkast til rundskriv til nærmiljøprosjektene følger vedlagt (vedlegg 4). 

5. Oppfølging av ressursnettverket (sak 2008/07) 

På forrige møte i Kulturminnerådet ble det nevnt at Rådet bør gjøre noe for å få i gang økt aktivitet i "ressursnettverket". I 
den forbindelse foreslås det at vi arrangerer et arbeidsmøte tirsdag 15/4 der tema er innsamling av minnemateriale gjennom 
intervjuing. Et utkast til rundskriv til nærmiljøprosjektene følger vedlagt (vedlegg 5). Det forventes ikke at Kulturminnerådet 
skal delta på møtet, men dersom noen av medlemmene har lyst og anledning, er de selvsagt hjertelig velkommen. 

6. Årsplan 2008 (sak 2008/01) 

Leder og sekretær har gjennomgått årsplanen og foreslår noen konkretiseringer:

• Sissel Ek inviteres til møtet 23/4 for å orientere om prosjektet "Mangfoldige minner"
• Møtet 20/8 settes av til en diskusjon rundt Kulturminneåret 2009. Det er aktuelt å invitere Fortidsminneforeningen på 
dette møtet, eller eventuelt på møtet 17/9.

Revidert årsplan ligger på http://www.eiker.org/Linker/KMR/KMR-aarsplan-2008.html.
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