Øvre Eiker Kommune
Kulturminnerådet
Tidspunkt: onsdag 6.april 2011, kl.19.00-21.00
Sted: Rådhuset (Kantina)
Møtedeltakere: Arild Mikkelsen, Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Marit W. Skarra,
Helge Grøstad, Eldar Steen og Ellen Pauline Steen
Forfall:
Møteleder: Arild Mikkelsen
Referent: Bent Ek

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat
Referat fra møtet 26/1 ble godkjent uten merknader. Morten Lauvbu og Anders Stenshorne fra
PRN-avdelingen og Tor Kristian Eriksen var invitert i forbindelse med drøftingen av
kommunedelplan for kulturminner, og av den grunn ble dagsorden endret slik at referatsakene ble
tatt til slutt.

3. Kommunedelplan for kulturminner
Forberedelse av arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner er satt opp som ett av
Kulturseksjonens budsjettmål for 2011. Tor Kristian Eriksen, som er prosjektleder for et
tilsvarende prosjekt på Nedre Eiker, var derfor invitert til kveldens møte, og han orienterte om
den prosessen som er i gang der. Arbeidet ledes av ei prosjektgruppe, og det er også nedsatt ei
referansegruppe. Produktet vil bli to fagrapporter, som til sammen danner grunnlaget for
kommunens bevaringspolitikk, men som også vil bli brukt til informasjon og bevisstgjøring. Det
vil bli utarbeidet veiledere for skiltig og skjøtel der dette er aktuelt. Fagrapport 1 utarbeides av
fylkesarkeologene og innebærer en gjennomgang av automatisk fredede kulturminner, med
forslag til skjøtselsplan. Dessuten vil det bli gjort nye undersøkelser i forbindelse med aktuelle
utbyggingsområder ved Årbogen. Fagrapport 2 vurderer verneverdien av alle bygninger eldre
enn 1930 samt et mindre utvalg av nyere bygninger. Arbeidet med denne har blitt forsinket fordi
det var vanskelig å skaffe kvalifiserte fagfolk, men kommunen har nå engasjert Jo Sellæg i
samarbeid med Key Arkitekter, og arbeidet vil starte i april 2011. Prosjektet er budsjettert til
kr.700.000,-, derav kr.160.000,- til fagrapport 1 og kr.330.000 til fagrapport 2 (som tilsvarer 1/2
times arbeid per bygning). Buskerud fylke dekker 50% av kostnadene. Det er også ønskelig med

en fagrapport 3 som omfatter kulturminner som faller utenfor de første fagrapportene, men det er
ikke satt av midler til dette. Fagrapportene skal foreligge i september, og hele prosessen skal være
fullført innen april 2012.
Det var en diskusjon rundt mulighetene for å lage en slik plan ved hjelp av frivillig innsats Tor
Kristian anbefalte ikke dette, og det var også skepsis i Kulturminnerådet til en slik løsning. Rådet
mener at det ikke er tilstrekkelig med frivillig innsats når det skal utarbeides en kulturminneplan
for kommunen, men at det er behov for en grundig faglig vurdering. Samtidig var det enighet om
at det er viktig at frivillige krefter blir engasjert i prosessen, blant annet gjennom
grendeutvalgene. Det var enighet om at det er viktig at de verneverdige kulturminnene tas i bruk
slik at de gir verdiskapning. Det var også enighet om at en slik plan vil bli viktig i
formidlingsarbeidet, blant annet i forbindelse med minnefinnekurs for barn og unge. Morten
Lauvbu konkluderte med at det er Kultursjefen som må ta et initiativ for å sette i gang prosessen
med en kommunedelplan for Øvre Eiker. Han anbefalte at det lages et forprosjekt, med forslag til
organisering og kostnadsramme, og at det legges fram til politisk behandling.

4. Samarbeid med PRN-avdelingen
Det ble også en kort diskusjon rundt samarbeidet mellom PRN-avdelingen og Kulturminnerådet
generelt, og det var enighet om fortsatt samarbeid om kulturminneskilting. I den forbindelse
opplyste Brit at Lions Club Øvre Eiker vil ta et initativ for å få opp et skilt ved funnstedet for
Hoen-skatten. Morten etterlyste et forslag til midlertidig plassering av milesteinen med innskrift
"Her begynner Kongsbergveien".

2. Orienteringssaker
a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut og ble tatt til
etterretning.
b. Budsjettet for kulturminnevern 2011 som disponeres av Kulturminnerådet er kr.30.000,-.
c. Nils Petter var til stede på Riksantikvarens verdiskapningskonferanse og hadde skrevet en
kort rapport.
d. Nils Petter, Brit opg Bent deltok på Riksantikvarens Utviklingnett 31/3 om medvirkning i
kulturminnearbeidet, og det ble lagt fram en kort rapport.
e. Invitasjon til nettverksmøte for privatarkiver 24/5. Bent deltar på dette.
f. Aktivitetsplanen for Kompetansesenter for bygningsvern legges ut på Kulturminnerådets
nettsider.
g. Prosjektbeskrivelsen for "Toleranseintervjuer" ble tatt til etterretning.
h. Invitasjon til Utviklingsnett 3/5 om kulturlandskap. Nils Petter deltar på dette.

5. Fordeling av midler til kulturminneformål 2011
Det var kommet inn to søknader om kulturmidler til kulturminnevernformål. Bent forlot møtet
under behandlingen av denne saken, i og med at han deltar i ett av prosjektene som hadde søkt
midler. Kulturminnerådet vedtok å disponere årets budsjett på følgende måte:
•
kr. 2.000,- til prosjektet "Toleranseintervjuer". Beløpet disponeres av Småjobbsentralen".
•
kr. 10.000,- til utgivelse av bokprosjektet "Hva de gamle fortalte fra Øvre Eiker"
(arbeidstittel). Beløpet overføres til forfatter Bengt Arne Røine.

•
•

kr. 10.000,- til prosjektet "De reisende i Buskerud". Beløpet overføres til Sameia
Fotoarkiv.
kr. 8.000,- disponeres på et seinere møte.

6. Program for Kulturminneforum 11/5
Det var enighet om følgende tidsrammet for årets Kulturminneforum:
•
20-30 min. informasjon fra Kulturminnerådet
•
Foredrag à 20-30 min.
•
15-30 min. ordret fritt (korte innlegg/debatt)
•
Foredrag à 20-30 min.
Arild og Bent står for informasjonen fra Kulturminnerådet. Som foredragsholder inviteres
fylkesarkeolog Bernt-Egil Tafjord til å legge fram noen tanker om hvordan Øvre Eiker bedre kan
profilere sin spennende forhistorie. Dessuten inviteres Fortidsminneforeningen i Buskerud til å
informere om seg selv.

