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Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat
Referatet fra møtet 3/3 ble godkjent uten merknader. 

2. Orienteringssaker

a. Et notat angående oppfølging av saker fra forrige møte var sendt ut sammen med innkallingen. Det var enighet om å søke 
Børresen Skog om tillatelse til å kjøre inn til Glitre i forbindelse med ”vandring langs grensen” den 21.juni. For øvrig var 
det ingen kommentarer til notatet. 

b. Et brev fra Buskerud Fylke angående Ullernmælen var sendt ut sammen med innkallingen, og innholdet ble tatt til 
etterrertning. Kulturminnerådet deltok på befaringen av Mælen i 2006, og konklusjonen var alt den gang at det ikke var 
synlige rester igjen etter denne innretningen. Rådet ert imidlertid innstilt på å bidra til skilting og annet opplysingsarbeid i 
området rundt Hellefossen.

c. En orientering fra Norsk Kulturminnefond om tildelinger andre halvår 2009 var sendt ut sammen med innkallingen. Rådet 
synes det er svært positivt med bevilgningen til sikring av masovnen ved Hassel Jernverk.

d. Kommunen har kommet til enighet med Jon Skeie når det gjelder bygdeboksaken, og Skeie vil starte arbeidet 1/6. Det er 
inngått en kontrakt på to år med muligheter for en forlengelse til fire år. Ressurser til redaktør og til trykking av boka er 
per i dag ikke på plass. Kontrakten er sendt til Jon Skeie for undertegning, med svarfrist åtte dager. Kulturminnerådet 
ønsker å samarbeide med bokkomiteen for å sikre den videre finansieringen av bokprosjektet
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e.  Referansegruppa for arbeidet med kulturminnevernplan på Nedre Eiker har hatt sitt første møte. Det var hovedsakelig et 
informasjonsmøte, og hovedpunktene i denne informasjonen ble sendt ut sammen med innkallingen. Prosjektledelsen 
ønsket spesielt innspill fra referansegruppa om hvordan planen kan brukes i arbeidet med å formidle kulturhistorien.

f. En invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett i Risør 4.mai var sendt ut sammen med innkallingen. Ingen hadde mulighet 
til å delta på dette.

3. Møte med kultursjefen
Kultursjef Lidia Myhre var invitert til en uformell diskusjon rundt kommunens kulturminnevern, med utgangspunkt i 
kulturminnerådets årsrapport for 2009 og arbeidet med rullering av kommunens kulturstrategi.

Lidia orienterte om rullering av kulturstrategien, der kulturhistorie er ett av fire hovedsatsningsområder 2010-2020., sammen 
med ”barn og unge”, ”kultur og næring” og ”frivillig kulturliv”. Hun understrejket at det er viktig å trekke linjer mellom 
kulturminnevernet og de øvrige kulturområdene. Målet er at Kulturstrategien skal danne grunnlag for formidling til innbyggerne 
gjennom en kortfattet Kulturguide, som oppdateres hvert fjerde år. Hun orienterte også om at Kulturseksjonen i sommer til dels 
vil ha Nøstetangen Museum som arbeidssted, for å bidra til å holde dette åpent for publikum.

Kulturminnerådet sa seg enig i at opplysningsarbeid bør prioriteres, men det ble understreket at dette krever økonomiske 
ressurser. Ønsker om et eget budsjett for Kulturminnerådet samt økt stillingsprosent for Kulturminnevernrådgiveren ble gjentatt. 
Spesielt nevnte Arild Fosshaugen, som ikke har blitt utviklet til det fyrtårnet i lokalmiljøet som det kunne ha vært. Det var 
enighet om at det er nødvendig med et tett samarbeid med Planavdelingen og grendeutvalgene rundt tettstedsutviklingen, og at 
et lokalt kulturminnefond ville vært et viktig redskap i denne sammenheng.

Lidia hadde forståelse for at det er nødvendig med økonomi, men mente at det er vanskelig å ta noe fra andre kulturområder. 
Det må derfor arbeides for at kulturskesjonen totalt får økte rammer.

4. Invitasjon fra Stiftelsen Norsk Kulturarv
Stiftelsen Norsk Kulturarv inviterer til en nærmere samarbeid med kommunene og vil gjerne ha et møte med representanter for 
Øvre Eiker om dette. Brevet fra Norsk Kulturarv var sendt ut sammen med innkallingen. 

Det var interesse for å få til et møte, eventuelt en ekskursjon til Vågå, i løpet av sommeren. Bent tar kontakt angående 
mulighetene for dette.

5. Torgscenen
Kulturminnerådet har fått en forespørsel om å stille med stand på Torgscenen. Det var enighet om at Kulturminnerådet bør 
bruke denne anledningen til å orientere om egne arrangementer i sommer. Bent følger opp dette. 

6. Kulturminneforum
Norsk Motorhistorisk Senter v/Terje Kristiansen og Jostein Barstad vil presentere det nye senteret på Burud samt prosjektet ”De 
små gleders vei”. Prosjektgruppa ”Bingsvassdragets Historie” v/Jon Ola Tobiassen og Sidsel Sønju vil presentere dette 
prosjektet. Et utkast til program var sendt ut sammen med innkallingen, og det var ingen innvendinger mot dette. Lidia inviteres 
til å presentere hovedpunktene i den nye kulturstrategien. Bent ordner innkjøp og andre praktiske ting i forbindelse med 
arrangementet. Brit hjelper til med kaffekoking og servering.
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