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Dagsorden:  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent. To orienteringssaker ble lagt til sakslista. 
 
 
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møtet 13/6-2017 ble godkjent uten merknader. 
 
 
3. Øvre Eiker kommunes medvirkningsstrategi 
En foreløpig versjon av ”Kunnskapsgrunnlag for Øvre Eiker kommunes medvirkningsstrategi 
2017” ble sendt ut til medlemmene av Kulturminnerådet i begynnelsen av august. En revidert 
versjon er nå offentliggjort på kommunens nettsider (https://www.ovre-

eiker.kommune.no/Aktuelt/Sider/Har-du-innspill-til-medvirkningsstrategien.aspx). Her er det 
også mulig å komme med individuelle innspill. Følgende ting ble kommentert: 

• Lengden på planen gjør at det blir vanskelig å forholde seg til den når kommunen bare 

sender den ut digitalt. Det hadde vært ønskelig med papirutskrift og lenger frist til å 
komme med uttalelser. 

• Det er uklar begrepsbruk, for eksempel med hensyn til nemnder/utvalg/råd. Dette har relevans 
for diskusjonen rundt Kulturminnerådets status, som ble tatt opp på møtet med Kultursjefen 
tidligere i år – det er behov for en generell gjennomgang av dette i Øvre Eiker kommune. Åse 
skriver en uttalelse om dette og sender ut kopi til medlemmene av Kulturminnerådet. 

 
 
 
 



4. Henvendelse fra aksjonsgruppe for Hoensvannsløken 
Kulturminnerådet har mottatt en henvendelse angående gjengroing av Hoensvannsløken på grunn av 
manglende vedlikehold av demningen. Følgende punkter ble tatt opp i diskusjonen rundet dette: 

• Morten pekte på at det er flere paralleller til dette – lekkasjer forårsaker lavere vannstand og 
gjengroing. Han mener at Øvre Eiker Energi har juridisk plikt til å vedlikeholde demningene. 

• Åse mente at Kulturminnerådet bør oppfordre Øvre Eiker Energi til vedlikehold av 
demningene. 

• Nils Petter understreket at saken både gjelder kulturminner og friluftsinteresser. 
Kulturminnerådet bør begrense seg til å si noe om kulturminnene. 

• Elin påpekte at det både er et spørsmål om selve demningen og om de konsekvensene den har 
for kulturlandskapet. 

Det ble vedtatt å sende et brev til Øvre Eiker Energi, med kopi til Øvre Eiker kommune 
v/formannskapet og til aksjonsgruppa, der Kulturminnerådet oppfordrer eier til å vedlikeholde 
demningen ved Hoensvannsløken som kulturminne. Bent skriver et utkast og sender ut dette til 
medlemmene av Kulturminnerådet for godkjenning. 
 
 
5. Idébank for bevaring og presentasjon av gjenstandssamlinger 
På den kommunale handlingsplanen for denne perioden står det at kommunen skal “Utrede behovet 

for steder der en kan bevare og presentere gjenstander med kulturhistorisk verdi og formidle 

historien rundt disse. Særlig aktuelle emner er førhistorisk tid (steinalder/jernalder/vikingtid), 

middelalderhistorie, Hassel jernverk, laksefiske og elvetrafikk, industrihistorie og arbeiderkultur.” 
 
Dette er tenkt som idébanker av samme type som det som tidligere er vedtatt for temaene 
“Lokalhistorie og kulturminner for barn og unge”, Turstier og kulturminneløyper” og “Formidling av 
kulturarv og lokalhistorie (se http://eikerarkiv.no/wp-content/uploads/2016/04/Kulturhistoriske-
idebanker-2016.pdf). 
 
Rådet hadde en uformell diskusjon rundt hvordan dette bør legges opp og hvilke organisasjoner og 
enkeltpersoner som bør involveres:  

• Muligheter for innlån av gjenstander fra andre museer bør også tas med i denne diskusjonen. 
Det er viktig å skille mellom utstillinger i museene og andre typer samlinger/utstillinger av 
gjenstander – innlånte gjenstander stilles ut i lokaler som tilfredsstiller krav til sikkerhet.    

• Det er også behov for steder der privateide gjenstander kan presenteres. Skolene bør brukes til 
dette.  

• Foto av kjente museumsgjenstander er også aktuelt. 
• Et aktuelt grep kan være “skoleovertagelse”, der en engasjer pensjonister og tilbyr en  

kulturminnedag på skolen 
 
 
6. Idébank for bevaring og formidling av immaterielle kulturminner  
På den kommunale handlingsplanen for denne perioden står det at kommunen skal “Utarbeide en 

idébank for bevaring og formidling av immaterielle kulturminner. Særlig aktuelle emner er musikk, 

dans, mat og dialekt.” 
 
Det legges i første omgang opp til en uformell diskusjon rundt hvordan dette bør legges opp og hvilke 
organisasjoner og enkeltpersoner som bør involveres. Det ble bestemt å fokusere på dette i 
forbindelse med årets “Kulturminneforum” og bruke dette arrangementet som startskudd for arbeidet 
med begge de nye idébankene. 
 



Som en konklusjon på sak 5 og 6 ble det vedtatt å invitere til deltakelse i to arbeidsgrupper. I tillegg 
til de frivillige organisasjonene ble det bestemt å invitere representanter for skolene 
v/Foreldreutvalgene, Den Kulturelle skolesekken og Eiker Videregående Skole. Bent lager et forslag 
til invitasjon som behandles på neste møte. 
 
 
7. Kulturminneforum 
På årsplanen er det satt opp kulturminneforum 14/11. Det ble bestemt å ha “immaterielle 
kulturminner” som hovedtema. Aktuelle emner er folkemusikk/folkedans (Eiker Spellemannslag), 
dialekt (framføring av lokale dialektprøver, Terje Larsen), tradisjonsmat og presentasjon av det 
nystartede Eiker Husflidslag. Åse, Stein og Bent samarbeider om å lage et forslag til opplegg som 
behandles på neste møte. 
 
 
8. Revidering av møteplan 
Inntil videre er det ikke aktuelt med endringer i den oppsatte møteplanen. 
 
 
9. Orienteringssaker 

a. Høringsfristen for kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer er utsatt til 25. oktober. 
b. Riksantikvarens bystrategi 2017-2020 ble tatt til etterretning. 
c. Åse orienterte om arbeidet med en bevaringsplan for gravminner i regi av Kirkelig fellesråd. I 

løpet av sommeren har mange gamle gravminner blitt stuet sammen langs kirkeveggen på Haug – 
jernkors er blitt flyttet fra sin opprinnelige plass, og noen gravminner er blitt fjernet fra 
kirkegården.  

d. Elin kan ikke fortsette å møte i lokal arbeidsgruppe for ny Riksvei 35. Det har ikke vært møter i 
gruppa på lang tid. Morten sitter i gruppa som representant for grunneierinteressene. Han 
orienterte om at gruppas innspill om å utrede traseen langs Holtefjell ble fulgt opp av Vegvesenet, 
men at det ikke er blitt satt av prosjektmidler til dette. Veiprosjektet har derfor ikke kommet med i 
Nasjonal transportplan. Det arbeides fortsatt for å skaffe prosjektmidler. Det ble bestemt at vi 
kommer tilbake til saken dersom arbeidsgruppa skal aktiveres igjen. 

 


