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Tidspunkt:

19. oktober, kl.19.00-21.00

Sted:

Øvre Eiker bibliotek, Rådhuskjelleren

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

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat
Referatet fra møtet 31/8 ble godkjent uten merknader.

2. Orienteringssaker
a. En orientering om oppfølging av saker fra tidligere møter (se vedlegg). Bent purrer på henvendelse til skolekontoret, samt
tekst til tavlene ved Bergsgruvene. Kun Stein Andersen er meldt som kandidat til Kulturminnerådet. Arild tar kontakt med
grendeutvalgene i Skotselv og Fiskum og ber om kandidater.
b. Budsjettstatus for 2011 var sendt ut sammen med innkallingen. Per dato er kr. 8.000,- ikke disponert.
c. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 25/10 (se vedlegg). Nils Petter og Bent har meldt seg på dette.
d. Invitasjon til seminar i regi av Rådet for Drammensregionen. Det er kke aktuelt å delta her.
e. Dagsorden for dialogmøte med Buskerud fylke 23/11 var sendt ut sammen med innkallingen. Rådet reagerte på museene er
satt på dagsorden her, i og med at fylket har egne dialogmøter for denne sektoren. Nils Petter stiller fra Kulturminnerådet.
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3. Søknad om støtte til bokprosjekt
Liv Andersen søker om kr.33.750,- i støtte til utgivelse av bildebok med handling fra Hassel jernverk. Kulturminnerådet har
disponert midlene for 2011, og det er ikke aktuelt å gjøre om på dette.

4. Søknad om støtte til historisk spel ved Fossesholm
Fossesholm Herregård søker om kr.20.000,- i støtte til oppføring av et historisk spel sommeren 2012. Kulturminnerådet har
disponert midlene for 2011, og det er ikke aktuelt å gjøre om på dette. Dessuten oppfatter ikke Rådet dette som et prosjekt som
er spesielt relevant for kulturminnevern og mener at det ikke er riktig å benytte kulturvernmidler til denne typen prosjekter.

5. Plan for skilting og skjøtsel av kulturminner i Buskerud
5. Plan for skilting og skjøtsel av kulturminner i Buskerud
Fylket har sendt denne planen på høring, med høringsfrist 1.desember. Saken er satt på dagsorden på dialogmøtet 23/11, men
Kulturminnerådet inviteres til å komme med innspill i forkant av dette. Følgende uttalelse ble vedtatt:
Kulturminnerådet ser positivt på at Øvre Eiker deltar i dette prosjektet for skilting av kulturminner i Buskerud. Det
er imidlertid ønskelig at fylket følger opp selve skiltingen med markedsføring i form av brosjyremateriell og
liknende. Prosjektet innebærer at kommunen inngår juridisk forpliktende avtaler angående skjøtsel. I denne
forbindelse kan Kulturminnerådet påta seg å være et bindeledd mellom kommunen og det frivillige
kulturminnevernet, gjennom å inngå avtaler med grendeutvalg, velforeninger og liknende. Videre innebærer
prosjektet forpliktelser når det gjelder finansering og arbeid med oppsetting av skiltene. Rådet mener at dette
vanskelig kan gjennomføres innenfor de ordinære bevilgningene til kulturminnerådet (p.t. kr.30.000,- per år), og at
deltakelse i prosjektet derfor vil forutsette tilleggsbevilgninger og/eller samarbeid med andre etater. Med disse
forbehold anbefaler Kulturminnerådet at Øvre Eiker kommune går inn for å delta i dette skiltprosjektet.

6. Kulturhistorisk profilering av Gamle-Hokksund
Representanter for Gamle Hokksunds Venner skulle vært invitert til en uformell diskusjon rundt hva som bør gjøres for å ivareta
kulturminner og lokalhistorie knyttet til Gamle Hokksund. Dette har imidlertid ikke blitt gort, på grunn av en misforståelse
mellom Bent og Nils Petter. Saken utsettes til et seinere møte.
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