Øvre Eiker Kulturminneråd
Møtereferat
Tidspunkt: tirsdag 19. april 2016, kl.19.00-21.30
Sted: Øvre Eiker Rådhus (Kantina)
Det var møtt fram 20 personer til møtet. I tillegg møtte Liva Aronsen, konstituert leder i
kulturseksjonen, og Bent Ek, som fungerer som sekretær for Kulturminnerådet.
Konstituert kultursjef i Øvre Eiker kommune redegjorde kort om organiseringen av
kultursektoren i kommunen, herunder Kulturminnerådets plass, samt bakgrunnen får kvelden
møte.
1: Konstituering av årsmøtet
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad ble foreslått som møteleder. Enstemmig vedtatt.
Referent: Stein Andersen ble forslått og enstemmig valgt.
Godkjenning av innkalling til møtet, samt dagsorden. Det framkom ikke merknader til
innkallingen, og heller ikke til foreslått dagsorden for møtet.
2: Retningslinjer for Kulturminnerådets arbeid
Bent Ek redegjordefor nye retningslinjer for Kulturminnerådets arbeid som nå er vedtatt av
kommunestyret. Det kom ikke spørsmål eller merknader til retningslinjene.
3: Rapport for Kulturminnerådets arbeid for perioden 2012 – 2014
Nils Petter Hobbelstad redegjorde for hovedpunktene i rapporten. Det kom spørsmål om hvem
som har ansvar for kulturminnetavler som er satt opp i kommunen. Bent Ek forklarte at det er
inngått samarbeidsavtaler med foreninger/lag om tilsyn, ettersyn. Anund Tonna, medlem i
Kulturminnerådet nevnte i tillegg at kulturminnerådet har avsatt penger til bruk ved behov for
vedlikehold / reparasjoner.
4: Regnskap 2012 – 2015
Bent Ek redegjorde for regnskapet, som ble enstemmig vedtatt uten merknader.

5: Forslag til Kulturminneplan for 2016 – 2019
Bent Ek orienterte om denne, herunder også ønsket kulturminneplan som skal vedtas v
Kommunestyret seinere i år.
Det framkom merknad om at fellesområder mellom kommunen ikke måtte glemmes, ei heller
kulturminner knyttet til kirkene. Ek orienterte da om at arbeid der Kirkenes Fellesråd,
Fossesholm og kommunen arbeider med registrering av gravminner, som også i sin tid vil blir
synliggjort.
Morten Halvorsen tok opp forholdet mellom eiere av kulturminner/grunneiere. Han mente at en
formulering om etablering av kulturmiljøer i kulturminneplanen sto i strid med det som hadde
blitt opplyst i foregående orienteringsmøte kvelden før om “Kommunedelplan for kulturminner
og kulturmiljøer”. Det ble oppfatta som at Kulturminneplanen var strengere, og mer i retning av
vern/fredning. Etter en kort meningsutveksling fremmet Halvorsen forslag om følgende
protokolltilførsel:
«Arbeidet med Kulturminneplanen må i langt større grad fokusere på samarbeid og aksept fra
grunneiere når det gjelder etablering av kulturmiljøer. Ref. punkt 2.3, 2.avsnitt. siste setning».
Med denne protokolltilførsel ble det vedtatt å støtte forslaget til kulturminneplan.
6: Budsjett for 2016
Bent Ek orienterte. Ingen merknader, og budsjettet ble enstemmig vedtatt.
7: Valg
Leder i valgkomiteen Arild Mikkelsen administrerte valget. Han ba første om aksept for at alle
fremmøtte kunne anses som stemme-berettigede. Det framkom ikke motforestillinger til dette.
Mikkelsen ba så om at eventuelle benkeforslag ble framlagt. Det kom forslag på Morten
Halvorsen som nestformann i stedet for Åse Klundelien. Ved skriftlig avstemming (Nils Petter og
Stein var tellekorps) ble Åse Klundelien valgt med 10 stemmer, mens Morten Halvorsen fikk 9
stemmer. 1 blank stemme.
For øvrig gikk valgene slik:
Nils Petter Hobbelstad enstemmig valgt som leder. Ellen Pauline Steen, Amund Tonna, Elin
Evenrud, Terje Larsen og Stein Andersen ble alle enstemmig valgt som styremedlemmer.
Det kom forslag om Morten Halvorsen som varamedlem. Skriftlig avstemming ga følgende
resultat: Anne Marie Leret, 14 stemmer, Morten Halvorsen 14 stemmer, Bjørn Kristoffersen 10
stemmer, 1 blank stemme.

