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1.  Sammensetning og valg 

Øvre Eiker kulturminneråd er et rådgivende organ for administrasjonen og folkevalgte organ i saker 

som angår kulturminnevernet. Rådet består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Disse velges av 

et årsmøte, som også utpeker leder og nestleder.  

Kulturminnerådet følger kommunal valgperiode. Det bør være sammensatt av personer som har 

lokalkunnskap om ulike deler av bygda, og som samtidig ønsker å arbeide for vern av kulturminner i 

hele kommunen. 

Kulturseksjonen i Øvre Eiker kommune  v/Eiker Arkiv innehar sekretærfunksjonen. 

Rådet skal fungere innenfor de retningslinjene som til en hver tid er fastsatt av Øvre Eiker kommune, 

men er for øvrig en frittstående institusjon.    

Retningslinjene kan endres av kommunestyret i Øvre Eiker.  

 

2. Kriterier for medlemskap 

Følgende regnes som medlemmer og har møte- og stemmerett på årsmøtet, samt rett til å foreslå 

kandidater til Kulturminnerådet og valgkomiteen:  

• By- og grendeutvalgene 

• Institusjoner som har kulturvern/lokalhistorie som hovedformål (definert av kultursjefen) 

• Andre institusjoner som har inngått skriftlig avtale med Kulturminnerådet  om skjøtsel og 

dokumentasjon av den lokale kulturarven 

• Eiere av fredede eller verneverdige kulturminner (definert i kommunedelplan for 

kulturminner og kulturmiljøer) 

 

3. Årsmøtet 

Årsmøtet skal avholdes årlig innen utgangen av mars og behandle følgende saker: 

• Årsrapport (årlig) 

• Årsregnskap (årlig) 

• Budsjett (årlig) 

• Kommunal kulturminnestrategi (kun første år i kommunal valgperiode) 

• Handlingsplan (kun andre og fjerde år i en kommunal valgperiode) 

• Valg av nytt Kulturminneråd (kun fjerde år i kommunal valgperiode) 

• Valg av valgkomité (kun tredje år i kommunal valgperiode)  

• Andre saker som fremmes av Kulturminnerådet eller medlemmene 



Innkalling til årsmøtet skal sendes ut med minimum 1 måneds varsel.  Innkallingen skal inneholde 

dagsorden for årsmøtet, og ved de årsmøtene der det skal foretas valg, skal den også inneholde 

navnene på de kandidatene som foreligger. Det er imidlertid også anledning til å fremme 

benkeforslag på årsmøtet før valget begynner.  

Årsmøtet skal behandle alle saker som er sendt inn til styret minimum 2 måneder før årsmøtet. Saker 

som fremmes seinere enn dette, kan avvises av årsmøtet.   

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Et nyvalgt Kulturminneråd trer ikke i kraft 

før ved begynnelsen av neste kommunale valgperiode, men medlemmene skal innkalles til møter 

som avholdes i denne perioden og har stemmerett ved behandlingen av forslaget til kommunal 

kulturminnestrategi for neste fireårsperiode. 

   

5. Mandat og arbeidsoppgaver for valgkomiteen 

Alle medlemmer har anledning til å foreslå kandidater til valgkomiteen. Styret har et ansvar for at det 

foreligger minst tre kandidater, men dersom flere kandidater er foreslått, har ikke styret eller andre 

anledning til å prioritere mellom disse kandidatene.  

 

6. Mandat og arbeidsoppgaver for Kulturminnerådet 

Medlemmene av Kulturminnerådet sitter ikke som representanter for den enkelte institusjon, men 

har et ansvar for å ivareta kulturminnevern på en bred front, både geografisk og tematisk. 

Kulturminnerådet skal ha følgende oppgaver: 

• bidra til utforming av kommunens kulturminnevernpolitikk 

• behandle forslag til handlingsplaner knyttet til kommunedelplan for kulturminner og 

kulturmiljøer  

• fordele kommunal støtte til kulturminnevern i regi av private institusjoner, frivillige 

organisasjoner eller privatpersoner 

• støtte fagmiljøene i kommuneadministrasjonen 

• fungere som styringsgruppe for Eiker Arkiv 

• ha en løpende dialog med frivillige organisasjonene, museer og andre institusjoner som 

arbeider med kulturminnevern i Øvre Eiker  

• ta initiativ til informasjons- og diskusjonsmøter om den kommunale 

kulturminnevernpolitikken.  

• arbeide for å spre kunnskap om og interesse for Øvre Eikers kulturarv og historie 

 

 

 

 



7. Arbeidsform 

Kulturminnerådet vedtar selv en møteplan, som skal være offentlig tilgjengelig. 

Kulturminnerådet bør innkalles til regelmessige møter med de fagkomiteene som behandler saker 

som har betydning for kulturminnevernet. 

Kulturminnerådet skal holdes orientert om kommunale vedtak som angår kulturminnevern, samt 

føringer fra statlige og fylkeskommunale myndigheter innenfor denne sektoren. 

Kulturminnerådet skal primært arbeide for kulturminnevern i Øvre Eiker, men kan ta initiativ til et 

samarbeid med andre kommuner når kulturhistoriske forhold gjør dette naturlig. 


