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Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat
To nye referatsaker ble lagt til dagsorden. Referatet fra møtet 27/10 ble godkjent uten merknader.
2. Orienteringssaker
a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut sammen med innkallingen og tatt til etterretning.
Med hensyn til arrangementet på Fossesholm ble det bestemt at utgiftene til servering dekkes med kr.30,- per porsjon for
ertesuppa og kr.10,- per porsjon for rundtsykkene. Overskuddet blir da kr.510,-. Bent sørger for utbetalingen.
b. Saksframstilling av bygdeboksaken i forbindelse med budsjettbehandlingen 2011. Det var skuffelse over at det anbefalte
forslaget innebærer en nedskjæring sammenliknet med forprosjektet. Rådet ber Nils Petter om å ta kontakt med Einar
Mathiesen for å undersøke om det er mulig å få endret på dette.
c. Saksframstilling av museumsstrategi var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning.
d. Invitasjon til fordypningsseminaret ”Hus og landskap” og 3/2-4/2 og 7/4-8/4, samt Riksantikvarens Utviklingsnett
10/2-11/2. Påmeldingsfrister er i januar, og vi kommer tilbake til saken på neste møte.
e. Tilskuddsportalen for desember er sendt ut, med søknadsfrister for tildeling fra blant annet Miljøverndepartementet og
Kulturminnefondet. Det var enighet om at det er en viktig oppgave å komme i tettere kontakt med eiere av verneverdige
bygninger. Fosshaugen og Berg gård ble spesielt nevnt. Det ble bestemt å invitere Vestfossen grendeutvalg v/leder på et
møte. Rådet ønsker også mer informasjon om tilskuddsordningene gjennom landbrukskontoret (SMIL og STILK), og det
ble bestemt å invitere landbrukssjefen sammen med andre fra PRN-avdelingen til et møte over nyttår.
3. Forberedelse av møte med Fagkomité 3 (2010/25)
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Kulturminnerådet er innkalt til møte med dagkomitéen onsdag 1/12 kl.17.00, frammøte ved personalinngangen. Det ble bestemt
at Bent lager en kort oversikt over Kulturminnerådets aktiviteter i 2010. Saker som Rådet ønsker å ta opp er bygdeboksaken,
kommunedelplan for kulturminner, Fosshaugen og Gamle-Hokksund, ønske om eget budsjett og oppfølging av kulturstrategien.
4. Reguleringsplan Støperigata – Hokksund (2009/30)
Varsel om igangsetting av planarbeid var sendt ut fra Arkitektgruppen Drammen AS. Et likelydende varsel om oppstart av
planarbeidet ble sendt ut i oktober 2009 og behandlet av Kulturminnerådet på møte 25/11-09, og det ble vedtatt en uttalelse i
saken. Det ble bestemt å sende denne uttalelsen på nytt.
Kulturminnerådet håper at den nye reguleringsplanen vil ta hensyn til at de fire eksisterende
boligene i området er en del av den tidstypiske villabebyggelsen som vokste fram i utkanten
av Hokksund sentrum i perioden før andre verdenskrig. Rådet anbefaler at disse bygningene
får bli stående og at eventuell utbygging skjer i form av eneboliger som er tilpasset den eldre
bebyggelsen.
5. Kulturstrategi 2010-2022 (2010/26)
Forslaget til ny kulturstrategi er til politisk behandling og vil bli sendt på høring i begynnelsen av desember. Kulturminnerådet
hadde en foreløpig diskusjon rundt strategien.Det ble stilt spørsmål ved om det blir tegnet et for negativt bilde av situasjonen
når det gjelder mangelen på dugnadsvilje. Det ble også diskutert hvor aktiv kommunen bør være som kulturutvikler. Bildet er
nyansert, og kommunen bør ta aktivt del i kulturarbeidet på en del områder, men omfanget av dette må vurderes nøye på hvert
enkelt felt. Alt i alt er planen bra egnet til å legge premissene for det videre arbeidet med kulturminnevern, men det er viktig at
det blir tatt tak i arbeidet med å lage handlingsplaner med konkrete prioriteringer, tidsrammer og rammer for ressursbruk på de
ulike områdene. På bakgrunn av diskusjonen skriver Bent et utkast til uttalelse, som behandles på neste møte.
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