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Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat
Referatet fra møtet 7/4 ble godkjent uten merknader. 

2. Orienteringssaker

a. En orientering om oppfølging av saker fra forrige møte var sendt ut sammen med innkallingen. Dette ble tatt til 
etterretning. Rådet konkluderte med at Kulturminneforum er et arrangement som har kommet for å bli. 

b. Onsdag 26/5 åpnet Buskerud Fylkeskommunes nye ”Senter for bygningsvern” ved Lågdalsmuseet på Kongsberg. 
Hovedformålet med senteret er å heve kompetansen blant håndverkere i fylket når det gjelder restaurering av fredede og 
verneverdige hus. Mer informasjon om dette var sendt ut sammen med innkallingen. Bent deltok på åpningen som 
representant for Øvre Eiker kommune. Kulturminnerådet bør vurdere å arbeide for å gjøre dette kurstilbudet kjent for 
lokale håndverkere. Under åpningen var det også en presentasjon av prosjektet ”Riktig Restaurering”, som 
Verneforeningen Gamle Drøbak har stått bak i samarbeid med Norsk Handverksutvikling på Maihaugen. Dette prosjektet 
bør vurderes som et mulig forbilde for Øvre Eiker. Kulturminnerådet har en oppgave når det gjelder å formidle kontakt 
mellom håndverkere og huseiere. Flere konkrete eksempler ble nevnt. Rådet bør delta på temakvelder og ha jevnlig 
kontakt med det nye kompetansesenteret. Økt samarbeid med Fortidsminneforeningen ble også etterlyst, blant annet når 
det gjelder lageret for bygningsdeler i Skotselv.

c. Rullering av Kulturstrategien vil bli lagt fram som B-sak for kommunestyret i juni. Saksframstillingen var sendt ut 
sammen med innkallingen. Det legges opp til å gjennomføre rulleringen høsten 2010. Kulturminnerådet tok dette til 
ettterretning.
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d. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett i Hamar 8.juni var sendt ut sammen med innkallingen. Ingen av medlemmene 
hadde mulighet til å delta på dette.

e. Arbeidet med Fiskum Middelalderdager er i godt gjenge, og neste møte er berammet til torsdag 10/6. Et foreløpig 
program var sendt ut sammen med innkallingen. Kulturminnerådet tar dette til etterretning.

f. NVEs orienterering om verneplan for kraftanlegg var sendt ut sammen med innkallingen. Kulturminnerådet synes det er 
svært positivt at Hakavik Kraftstasjon har kommet med på vernelista. Statkraft informeres om dette. Det ble foreslått at 
Rådet legger ett av sine møter til Hakavika.

3. Søknader om kulturmidler
Kultursjefen har bedt Kulturminnerådet om å kommentere og prioritere de søknadene som dreier seg om kulturhistoriske 
prosjekter. Søknadene var sendt ut sammen med innkallingen.

Rådet samlet  seg om følgende prioritering:
1. Skilting av kulturminner i Bingen. Begrunnelse: Det er nedlagt en stor innsats lokalt i forbindelse med dette prosjektet som 
fortjener støtte fra kommunen. Flere av kulturminnene i Bingen bør skiltes etter hvert.
2. Skilting ved Hassel jernverk. Begrunnelse: Dette er et område med mange viktige kulturminner som har stor betydning for 
Skotselv som tettsted. Grendeutvalget er en aktiv samarbeidspartner som vil bidra til finansiering av prosjektet. 

Rådet mente at det ikke bør bevilges midler til bokprosjektet ”Fredriks vandring til stollen” før det eventuelt foreligger et 
trykkeferdig manuskript som holder mål.

4. Møter høsten 2010
Det bør legges en nærmere plan for møtene neste halvår. Møter med Planavdelingen og bygdebokkomiteen, samarbeid med 
Fortidsminneforeningen og Stiftelsen Norsk Kulturarv, eventuelt med ekskursjon til Vågå, samt gjennomføring av seminaret 
7.november er aktuelle temaer. 

Det vurderes ekskursjon til Vågå i forbindelse med møtet 25/8.
Møtet 22/9 legges til Hakavika.
Planavdelingen og Fortidsminneforeningen inviteres til møtet 27/10.
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