
Øvre Eiker Kulturminneråd 

Årsrapport 2016/2017 
 
 
 
A. Arbeidsform og nettverk 

 
Øvre Eiker kulturminneråd for perioden 2016-2019 ble valgt på årsmøtet 19/4-2016. Rådet består av: 

• Nils Petter Hobbelstad (leder) 
• Åse Klundelien (nestleder) 
• Åmund Tonna (medlem) 
• Ellen Pauline Steen (medlem) 
• Elin Evenrud (medlem) 
• Stein Andersen (medlem) 
• Terje Larsen (medlem) 
• Morten Halvorsen (varamedlem) 

 
Varamedlem Anne Marie Leret døde dessverre i februar 2017. 
 
Varamedlemmene har vært innkalt til alle møter. Eiker Arkiv v/Bent Ek har sekretærfunksjonen i 
rådet. 
 
Rådet har i 2016 avholdt 6 møter i perioden april 2016 – april 2017 og behandlet 35 saker. I tillegg 
har det vært avholdt to møter sammen med arbeidsgruppa for kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer, samt en workshop med kultursjefen med tema innbyggermedvirkning. 
 
Dessuten ble det 5/11 arrangert et åpent “Kulturminneforum”, der tema var bruk av ny teknologi i 
formidlingen av kulturminner og lokalhistorie, samt et åpent informasjonsmøte  
7/2 om  kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer. 
 
 
 
B. Generell kulturminnevernpolitikk 

 
I samarbeid med kulturadministrasjonen har det vært arbeidet med de sakene som er nedfelt i 
kommunens kulturminneplan for perioden 2016-2019. Det har spesielt vært fokus på 
“Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer“, der rådet har vært referansegruppe og hatt 
anledning til å uttale seg om fagrapportene og planforslaget. Rådet har dessuten behandlet forslaget 
til regional kulturminneplan for Buskerud. 
 
Kulturminnerådet har hatt et årlig budsjett på kr. 30.000,-. Disse midlene er brukt i samsvar med 
budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet i 2016 (se vedlagte regnskap). 
 
 
 
C. Skilting og skjøtsel av kulturminner 

 
Skilting av kulturminner i Hakavik er videreført i samarbeid med Hakavik Vel. Dessuten er samtlige 
kulturminnetavler på Loesmoen blitt fornyet på grunn av slitasje og hærverk.  Nye prosjekter vil ta  



Utgangspunkt i de kulturmiljøene som utpekes i kommunedelplanen for kulturminner og 
kulturmiljøer. 
 
 
 
D. Saker fra Seksjon samfunnsutvikling 

 
Kulturminnerådet har ikke fått oversendt plan- og byggesaker til behandling, men har på eget initiativ 
uttalt seg om fasadeendringene på “Gamle Banken” i Stasjonsgata i Hokksund. Kulturminnerådets 
rolle i slike saker vil bli avklart gjennom de saksbehandlingsrutinene som etableres i forbindelse med 
kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer. 
 
Rådet har uttalt seg i forbindelse med fem saker som gjelder nye veinavn. 
 
Rådet er representert i arbeidsgruppe for ny Riksvei 35 og vil arbeide for at hensynet til kulturminner 
blir ivaretatt i forbindelse med dette prosjektet. 
 
 
 
E. Saker fra Seksjon for kultur og livskraft 

 
Rådet har behandlet den regionale kulturminneplanen for Buskerud og utarbeidet et forslag til 
uttalelse på vegne av Øvre Eiker kommune. 
 
Det har dessuten blitt gjennomført en “workshop” med kultursjef Christer Best Gulbrandsen om de 
kommunale rådenes rolle når det gjelder innbyggermedvirkning. 
 
Nils Petter Hobbelstad har deltatt i kommunens “oppgaveutvalg” i forbindelse med 
kommunereformen. 
 
 
 
G. Deltakelse på seminarer, kurs etc. 

 
Ingen av medlemmene har deltatt på seminarer eller kurs som representanter for Kulturminnerådet. 
 
 
 
H. Informasjon og folkeopplysning 

 
Kulturminnerådet legger stor vekt på å spre kunnskap og informasjon om Øvre Eikers historie og 
kulturarv. Dette gjøres med utgangspunkt i idébanken “Formidling av lokalhistorie og kulturarv”. 
Dette gjøres først og fremst gjennom økonomisk støtte til organisasjoner, enkeltarrangementer,  
bokutgivelser m.m. 
 
I samarbeid med Eiker Arkiv er det laget et undervisningsopplegg som gjennomføres i alle 4. klasser i 
Øvre Eiker. Det presenterer den lokale jernalderhistorien, blant annet gjennom å vise fram modellen 
av boplassen ved Haug som er laget av Hans W. Horne og som Kulturminnerådet har finansiert. 
 
I januar 2017 var Fiskumøks “månedens gjenstand” ved Kulturhistorisk Museum i Oslo, og i den 
forbindelse ble Kulturminnerådet forespurt om å låne ut den kopien som ble laget for noen år siden. I 



den forbindelse var Nils Petter Hobbelstad på besøk ved museet sammen med Reidar Andresen, som 
var den som fant den steinen kopien ble laget av. 
 
Dessuten fortsetter arbeidet med å sette opp kulturminnetavler. Samtidig har rådet fokus på 
mulighetene for å ta i bruk ny teknologi for å formidle bygdas historie. Våren 2016 fikk 
Kulturminnerådet egen nettside på Eiker Arkivs nettsted, der aktuelt stoff kan presenteres. 
 
 
 
I. Orienteringssaker 

 
Kulturminnerådet holdes orientert om arbeid et i kulturseksjonen og driften av Eiker Arkiv. 
Spesielt har det vært gledelig at bokprosjektet “Øvre Eikers historie” ble fullført sommeren 2016, 
samt at arbeidet med kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer har fulgt den oppsatte 
framdriftsplanen. 
 
Via kommunen får Kulturminnerådet får også aktuell informasjon fra Buskerud fylkeskommune , 
Riksantikvaren, Norsk Kulturminnefond m.fl. 
videre til Kulturminnerådet.E n oversikt over slike orienteringssakerfi nnes i vedleggA . 
 
 
 
J. Nærmiljøprosjekter 

 
Kulturminnerådet har ikke engasjert seg i nye nærmiljøprosjekter.  Valg av slike prosjekter vil skje 
med utgangspunkt i de vedtatte idébankene og handlingsplanene som er knyttet til 
kommunenplanen for kulturminner og kulturmiljøer. Samtidig vil det fortsatt bli lagt vekt på lokalt 
Engasjement og initiativ. 
 
 
 
K. Konklusjoner/sammendrag 

 
Kulturminnerådet legger opp sitt arbeid i tråd med kommunens strategi for kulturminnevern med 
tilhørende handlingsplaner. Når kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer er vedtatt, vil 
også dette bli et viktig styringsdokument. 
 
Rådet er styringsgruppe for Eiker Arkivs avdeling på Øvre Eiker og har gjennom dette god kontakt 
med administrasjonen. Det forsøker på denne måten å fylle en dobbelt rolle – som rådgiver for 
kommuneadministrasjonen i kulturminnevernsaker og som informasjonsorgan utad mot 
befolkningen.  
 
 
 
 
Hokksund, 9/3-2017 


