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Tidspunkt: tirsdag 12. desember 2017, kl.19.00-21.00 
Sted: Eiker Arkiv (Øvre Eiker Rådhus)  
Møtedeltakere: Åse Klundelien, Åmund Tonna, Ellen Pauline Steen og Morten Halvorsen 
Forfall: Nils Petter Hobbelstad, Stein Andersen, Terje Larsen og Elin Evenrud 
Møteleder: Åse Klundelien 
Referent: Bent Ek 
 
 
 
Dagsorden:  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
Ny ble lagt til dagsorden: Leiligheter i gamle Eiker Trikotagefabrik. Dagsorden ble godkjent uten 
merknader.  
  
 
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møtet 17/10-2017 ble godkjent uten merknader. 
 
 
3. Evaluering av festkveld for kulturminner 
Kulturminnerådet var fornøyd med frammøtet - rundt 70 personer – og gjennomføringen av 
arrangementet. Det var et allsidig program, og Hallgrim Berg trakk mye publikum. Detvar god 
markedsføring via e-post og sosiale medier, både fra Kulturminnerådets side og fra de 
organisasjonene som var med. Budsjettet ble dessverre ikke overholdt, men det er søkt om støtte fra 
Folkeakademiet for å dekke dette underskuddet. 
 
 
4. Avsetning av midler til kulturminnevern i ubundet fond 
I det forslaget til handlingsplan som er knyttet til kommunedelplanen for kulturminner og 
kulturmiljøer, er ett av punktene at Kulturminnerådet skal gis anledning til å avsette midler i et 
ubundet fond, slik at en ikke er avhengig av at alle midlene brukes i det budsjettåret det er bevilget. I 
og med at den politiske behandlingen av planen ble utsatt, har ikke dette blitt fulgt opp. 
Kulturminnerådet vedtok å gjøre rådmannen og kultursjefen oppmerksomme på dette og be om at 
saken følges opp i neste års budsjettprosess. 
 



 
5. Roll-ups med kulturminner 
I perioden 2012-2015 ble det satt av kr. 45.000,- som ble øremerket til formidlingstiltak rettet mot 
barn og ungdom. Det var enighet om å bruke disse midlene til å styrke innholdet i «Den 
kulturelle skolesekken». Det er viktig å ta utgangspunkt i skolenes behov og ønsker, og for å sikre 
dette, ble det bestemt at Åse og Bent avtaler et møte med Åsmund Tvinnereim, som er leder for 
styringsgruppa i DKS. 
 
 
 
6. Forberedelse av årsmøtet 2018 
Det var enighet om å foreslå at årsmøtet ber kommunen om å vurdere en ny organisering av 
Kulturminnerådet. Åse lager et forslag til dette som kan legges fram for årsmøtet. Det var enighet om 
å utsette valget av valgkomité til organisasjonsformen er avklart. 
 
 
7. Planer om leiligheter i gamle Eiker Trikotagefabrik 
Det er planer om et 6.etasjes bygg med leiligheter der den gamle fabrikkbygningen ligger i dag, og 
detet kan være problematisk på grunn av nærheten til Haug kirke. Det ble bestemt at 
Kulturminnerådet ber om å få tilsendt reguleringssaken. 
 
 
8. Orienteringssaker 

a. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer blir behandlet av kommunestyret i desember. 
Saksframlegg og rådmannens vurdering av høringsuttalelsene ble tatt til etterretning. 
Kulturminnerådet støtter vedtaket om å utarbeide en egen verneplan for bygninger med høy 
verneverdi. 

b. Retningslinjer for Øvre Eiker kommunes tilskuddspolitikk blir behandlet av kommunestyret i 
desember. Saksframlegg og forslag til retningslinjer ble tatt til etterretning. Det er positivt med 
klarere retninglinjer, men det er bekymring for at det totale tilskuddet til kulturtilbud for voksne er 
for lavt 

c. Tilsagn om tilskudd fra Buskerud fylkeskommune til Cappelensgt.17 i Vestfossen 
d. Tilsagn om tilskudd fra Buskerud fylkeskommune til Horne skole 
e. Invitasjon til idédugnad om Eikers immaterielle kulturarv 23/1 

  
 


