Øvre Ei ker Kult urminneråd
Rapport f or perioden
2012 - 2015

A. Arbeidsform og nettverk
Øvre Eikerkulturminnerådhar i perioden2012– 2015 bestått av Nils Petter Hobbelstad(leder),
ÅmundTonna(nestleder),Brit Grønli,SteinAndersen, Elin Evenrud,EldarSteenog EllenPauline
Steen.EikerArkiv v/Bent Ekhar sekretærfunksjonen
.
Rådetavholdt til sammen30 møter og behandlettil sammen98 saker,hvoraven del har vært oppe
på flere møter. Endetaljert oversiktover sakersom Kulturminnerådethar behandletfinnes i vedlegg
A.
I tillegg til disseordinæremøtenekommer en del befaringerog ekskursjoner,møter med
kommunestyreog fagkomité,samt med grendeutvalgeneog andre lokalesamarbeidspartnere.
Dessutenhar det hvert år blitt arrangertet åpent “Kulturminneforum”, der institusjonerog
organisasjonersom arbeidermed lokalhistorieog kulturminnevernblir spesieltinvitert.

B. Generell kulturminnevernpolitikk
Kulturminnerådethar hatt et tett samarbeidmed kulturadministrasjonen.Det har vært fokus på å
følgeopp de sakenesom er nedfelt i handlingsplanfor kulturminnevern2012-2015.I tråd med denne
planenhar rådet utarbeidet temaplanerfor følgendeområder:
• Lokalhistorieog kulturarv for barn og unge
• Turstierog kulturminneløyper
• Formidlingav lokalhistorieog kulturarv
Det foreslåsat dissetas inn som vedleggi kommunens strategi for kulturminnevern2012-2015og
fungerersom “idébanker”.
Kulturminnerådethar fungert som referansegruppei prosjektet “Kommunedelplanfor kulturminner
og kulturmiljøer “ og har blitt holdt orientert om framdriften. Det har ogsåtatt initiativ for å involvere
grendeutvalgeneog andre lokalekrefter i denneprosessen.
Kulturminnerådethar hatt et årlig budsjett på kr. 30.000,-.Dissemidlene er delsutbetalt som
tilskudd til ulike kulturminnevernprosjekterog dels til å finansieresamarbeidsprosjekter
mellom
kulturminnerådetog det frivillige kulturminnevernet. Endetaljert oversiktover bevilgningenefinnes i
vedleggB.
Dessutenhar en i løpet av perioden gjennomførten del tiltak som ble vedtatt av det forrige
kulturminnerådetmed bakgrunni en tilleggsbevilgning på kr. 100.000,-som kommunestyretgjorde i
2011.Dette omfatter blant annet anskaffelseav en replika av “Fiskumøksa”og byggingav en modell
av jernalderboplassenved Haugkirke. Beggedeler har blitt et tilbud i “Den kulturelle skolesekken”.
For øvriger dissemidlenebrukt til å sette opp kulturminnetavleved funnstedetfor Hoen-skattenog
til videreføringav kulturminneskiltingi Gamle-Hokksundog Dynge.Dessutener det satt av midler til
merkingav stier og skiltingved bygdeborgene.

C. Skilting og skjøtsel av kulturminner
Kulturminnerådetarbeidervidere med skiltingog skjøtsel av kulturminner i kommunen.Disse
planenekoordineresmed føringersom leggesgjennomarbeidet med en kommunedelplanfor
kulturminner og kulturmiljøer, og det videre arbeidet vil ta utgangspunkti de kulturmiljøeneog
skjøtselsplanenesom blir et resultat av dette prosjektet.
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Kulturminnerådetfungerersom et bindeleddmellom fylke og kommuneog det frivillige
kulturminnevernet,som er involvert i ulike prosjekter gjennomgrendeutvalg,velforeningerog
frivillige enkeltpersoner.Skiltingav kulturminner gjøresmed tavler av den typen som ble vedtatt som
mal av kommunestyreti 2007eller med Buskerudfylkeskommunestavler. Merking av stier gjøresi
tråd med nasjonaleretningslinjerfra Friluftslivets Fellesorganisasjon.
Enoversiktover eksisterendekulturminnetavlerfinnesi vedleggC:Idébanken“ Turstierog
kulturminneløyper”inneholderforslagtil en rekke potensiellekulturminneløyper.

D. Plan- og byggesaker
Det er etablert rutiner slik at Kulturminnerådetblir varslet alt når arbeidet med nye reguleringsplan
er
startesopp, slik at rådet får anledningtil å undersøkeom det finnesverneverdigekulturminner i det
aktuelleområdet og kan komme med innspill om dette på et tidlig tidspunkt i prosessen.Rådeter
godt fornøyd med denneordningen.I byggesakerbehandler Kulturminnerådetbare enkeltsakerder
kommunenssaksbehandlereønskerå innhente råd. For øvrig er det et samarbeidmed denne
seksjoneni forbindelsemed arbeidet med kommunedelplanenfor kulturminner og kulturmiljøer.
I forbindelsemed reguleringsplanenefor Loesmoenve
ien og for et område i Dyngehar
Kulturminnerådetbistått utbyggernemed bildemateriell, historiskeopplysningerog omvisning.

E. Saker fra kulturadministrasjonen
Kulturminnerådetbehandlerenkeltsakerder kulturadministrasjonenønskeruttalelseeller råd. Rådet
tatt opp en del sakermed administrasjonen,etter henvendelsefra publikumeller på eget initiativ.
Utformingenav strategierog handlingsplanerskjer i dialogmed administrasjonen,og det er et
samarbeidblant annet rundt prosjekterknyttet til turstier/kulturminneløyperog tiltak rettet for barn
og ungdom.
Oppfølgingav de vedtatte handlingsplaneneer en viktig del av Kulturminnerådetsarbeidsområde.
Dette gjøresogsåi samarbeidmed kulturadministrasjonen og EikerArkiv, men ogsågjennomet
samarbeidmed det frivillige kulturminnevernet.Enoversiktover sliketiltak finnesi vedleggE.

G.Deltakelsepå seminarer, kurs etc.
Kulturminnerådetskalogsåfungeresom et bindeleddmellom det kommunalekulturminnevernetog
det kulturminnevernetsom drivespå regionaltog nasjonalt nivå av bådeoffentlige myndigheterog
frivillige organisasjoner.Endel av medlemmenedeltar derfor fra tid til annenpå konferanserog
samlingeri regi av Riksantikvaren,Buskerudfylkeskommune,NorskLokalhistoriskInstitutt, nettverk
for privatarkiveri Buskerudog Vestfoldm.fl. Enoversikt over dette finnesi vedleggG.
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H. Informasjon og folkeopplysning
Kulturminnerådetleggerstor vekt på å spre kunnskap og informasjonom ØvreEikershistorie og
kulturarv. Dette gjøresmed utgangspunkti idé banken “Formidlingav lokalhistorieog kulturarv”.
Informasjonom kommunenskulturarv og Kulturminnerådets arbeid skjer via internett, bådepå
rådets egnesider og på andre plattformer. Dessutengis det økonomiskestøtte til utgivelseav
lokalhistoriskebøkerog andre former for informasjonsarbeid.
Et årlig “kulturminneforum” er etablert som møteplassfor det offentlige og det frivillige
kulturminnevernet.Dennearenaenbrukestil gjensidig informasjonog debatt. I denne
fireårsperiodenhar det særligvært fokus på arbeidet med en kommunedelplanfor kulturminner og
kulturmiljøer.
Kulturminnerådethar vært involvert i markeringenav Stemmerettsjubileeti 2013og
Grunnlovsjubileeti 2014. I forbindelsemed det sistnevnte ble det nedsatt en egen
arrangementskomitéi samarbeidmed NedreEikerkommune og EikerHistorielag.
I tillegg har representanterfor Kulturminnerådetdeltatt på ulike arrangementermed innslagsom
setter fokus på kulturminnevernog lokalhistorie.Slike anledningerbrukesogsåtil å informere om
arbeidet med kommunedelplanenog om Kulturminnerådets arbeid generelt.
I dette arbeidet er det en utfordring å få et bredere kontaktnett og tettere samarbeidmed både
eiere av kulturminner og frivillige organisasjoner.Rådetønskerfokus på informasjonsarbeidrettet
mot barn og ungdom,gjennomDen KulturelleSkolesek
ken og gjennomfritidstilbud i samarbeidmed
kulturetaten og BarnasHistorielag.Mulighetenefor å sette i gangmed "geocatching"knyttet til
kulturminner har ogsåvært drøftet.

I. Orienteringssaker
Kulturminnerådethar blitt holdt orientert om arbeidet i kulturseksjonenog driften av EikerArkiv.
Herunderkommer bygdebokprosjektet,som ledesav en egenbokkomité,og kommunedelplanfor
kulturminner og kulturmiljøer, som ledesav ei arbeidsgruppe.Relevantinformasjonfra
kulturvernavdelingeni Buskerudfylkeskommune,Riksantikvaren,NorskKulturrådm.fl. formidles
videre til Kulturminnerådet.Enoversiktover slikeorienteringssakerfinnesi vedleggA.

J.Nærmiljøprosjekter
Kulturminnerådethar på ulike måter vært involvert i en rekke prosjekter,som samarbeidspartner,
rådgivendeorganog formidler av økonomisketilskudd. Valgav slikeprosjekterskjer med
utgangspunkti kulturstrategienog handlingsplanene
, men det blir ogsålagt vekt på lokalt
engasjementog initiativ, sidendette er helt avgjørende for å gjennomføreslikeprosjekter.En
oversiktover statusi de ulike prosjektenefinnesi vedleggJ.
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K. Konklusjoner/sammendrag
Kulturminnerådetleggeropp sitt arbeid i tråd med kommunensstrategi for kulturminnevern,med
tilhørendehandlingsplaner.Rådeter styringsgruppefor EikerArkivsavdelingpå Øvre Eikerog har
gjennomdette god kontakt med administrasjonen.Rådet følger arbeidet med en kommunedelplan
for kulturminner og kulturmiljøer, og er innforstått med at denneplanenvil bli retningsgivendefor
det videre arbeidet.
Rådetfyller en dobbelt rolle – som rådgiverfor kommuneadministrasjoneni kulturminnevernsaker
og som informasjonsorganutad mot befolkningen.Rådet i segselvhar begrensederessursertil å
drive folkeopplysningog holdningsskapende
arbeid,men ser det som en hovedoppgaveå leggetil
rette for dette. Pådennemåten ønskerKulturminnerådet å bidra til økt interesse,engasjementog
debatt rundt Øvre Eikershistorie og kulturarv.

L. Prioriteringer for 2012-2015
Kulturminnerådetanbefalerat kommunenvidereførerhovedlinjenei den nåværendestrategienfor
kulturminnevern.Arbeidetmed en kommunedelplanfor kulturminner og kulturmiljøer er et stort og
krevendeprosjekt som det er viktig å fullføre. Like viktig blir det å ta planeni bruk som et redskapi
det framtidige kulturminnevernet.Dette vil bare være mulig dersomdet ogsåframover brukes
betydeligeøkonomiskeressurserpå dette feltet. Det forutsetter ogsået nært samarbeidmellom
kommune,grunneiereog frivillige krefter.
Påbakgrunnav dette foreslåsdet at retningslinjene for Kulturminnerådetendres,slik at grunneiere,
museer,grendeutvalgog frivillige organisasjonerfår et større ansvarfor organiseringog drift.
Samtidiger det ønskeligat rådet i framtida får en mer sentral når det gjelder fordelingenav de
økonomiskeressursenesom brukespå kulturminnevern. Det er ogsåviktig at disseressursenestår i
forhold til det ambisjonsnivåetsom leggesgjennomstrategi for kulturminnevernog
kommunedelplanenfor kulturminner og kulturmiljøer.
For øvriger Kulturminnerådetsprioriteringer oppsummert i forslagettil strategifor kulturminnevern
2016-2019,med tilhørendehandlingsplanfor 2016-2017.
Hokksund,20/10-2015
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