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Møte i Øvre Eiker kulturminneråd
15/12-2010
Tidspunkt:

14.desember, kl.19.00-21.00

Sted:

Stenshorne

Deltakere:

Arild Mikkelsen, Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Marit W. Skarra, Eldar Steen
og Ellen Pauline Steen

Forfall:

Helge Grøstad

Møteleder:

Arild Mikkelsen

Referent:

Bent Ek

Før møtet ble det servert ”herregårdskalkun” fra Fossesholm. Vertinne Inger Steen deltok også på denne hyggelige
juleavslutningen i Kulturminnerådet.

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat
Dagsorden samt referatet fra møtet 24/11 ble godkjent uten merknader.
2. Orienteringssaker
a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut sammen med innkallingen. Det var enighet om at
mange av disse sakene bør følges opp neste år. I løpet av våren bør Kulturminnerådet ha et møte med sentrale personer i
Gamle Hokksund/Dynge for å drøfte videre framdrift. Ellen opplyste at Fossesholm-spelet er skrevet, men at
finansieringen ikke er på plass. Fossesholm tar opp den videre framdriften i dette prosjektet direkte med Kulturkontoret.
Arild kontakter Heimtun angående ”Grease”, men det var enighet om at Kulturminnerådet ikke nødvendigvis trenger å
engasjere segi dette. Når det gjelder ekskursjonene til Granavollen og Vågå, avventer vi innspill fra kulturetaten.
b. Invitasjon til Riksantikvarens fordypningskurs ”Hus og landskap” Brit kan tenke seg å delta, men gir eventuelt
tilbakemelding om dette. Dessuten får Per Aker tilbud om å delta.
c. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett om verdiskapningsprogrammet. Arild og Nils Petter kan tenke seg å delta,
men påmelding kan utsettes til etter neste møte. Invitasjonen sendes også til kultursjefen.
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3. Oppsummering av møte med Fagkomité 3
På møtet med fagkomité 3 den 1.desember møtte Arild, Nils Petter, Marit, Brit, Helge, Eldar og Bent for Kulturminnerådet. Det
var enighet om at det var bedre å møte fagkomiteen på et ordinært møte enn på en ekskursjon, slik som på Kolberg gård i fjor.
Rådet konstaterte at det ble gitt positive signaler om kommunedelplanen og at kultursjefen gjentok løftet om eget budsjett for
Kulturminnerådet. Saken om kommunedelplanen må følges opp på møtet med PRN-avdelingen over nyttår. Eventuelt kontaktes
Tor Kristian Eriksen for å få status når det gjelder Nedre Eiker. Fikk gitt beskjed om bygdeboksaken.

4. Reguleringsplan for Hoensmarka grustak
Kulturminnerådet har mottatt et brev fra Gevelt Grustak & Entrepenør med informasjon om igangsetting av planarbeid og
søknad om dispensasjon. Dette tas til etterretning.

5. Kulturstrategi 2010-2022
Forslaget til ny kulturstrategi ble behandlet på forrige møte i Kulturminnerådet. På bakgrunn av diskusjonen der ble følgende
uttalelse vedtatt:
Øvre Eiker Kulturminneråd har gjennomgått og drøftet høringsutkastet til kulturstrategi for Øvre Eiker kommune
2010-2022. Rådet er svært fornøyd med at kulturminnevern er utpekt som et hovedsatsningsområde de nærmeste
årene og ser fram til å delta aktivt i den konkrete utformingen av kommunens kulturminnevernpolitikk.
Rådet mener at planen i det store og hele gir en god beskrivelse av dagens situasjon, men stiller spørsmål ved om
det kanskje blir tegnet et for negativt bilde når det gjelder mangel på dugnadsvilje. Her vil det trolig være stor
variasjon mellom ulike deler av kulturseksjonen, og en av kommunens viktigste oppgaver vil fortsatt være å utløse
frivillig innsats, enten dette skjer i eller utenfor det tradisjonelle organisasjonslivet.
Rådet mener også at det kan diskuteres hvor aktiv kommunen bør være som kulturutvikler. Bildet er nyansert, og
både omfanget og karakteren av kommunens aktivitet må vurderes nøye på hvert enkelt felt. Kommunens primære
oppgave bør være å tilrettelegge snarere enn å utvikle kulturaktivitet.
Kulturminnerådet mener at denne strategien alt i alt er godt egnet til å legge premissene for det videre arbeidet
med kulturminnevern. Det er imidlertid viktig at en raskt kommer i gang med å lage handlingsplaner med konkrete
prioriteringer, tidsrammer og rammer for ressursbruk på de ulike områdene. I denne sammenheng ser
Kulturminnerådet fram til å delta og fungere som bindeledd mellom kulturetaten og det frivillige
kulturminnevernet.
Av konkrete handlingsplaner mener Rådet at det spesielt er behov for dette på følgende områder:
• Barn og ungdoms forhold til kulturminner, med gjennomføring av minnefinnekurs
• Langsiktig plan for skilting og skjøtsel av kulturminner
• Kommunedelplan for faste fysiske kulturminner

6. Kulturminnerådets årsplan 2011
Årsplan for 2011 ble vedtatt og legges ved referatet.
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