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Status for Kulturminnerådet

Medlemmene i kulturminnerådet har flere ganger drøftet at vi føler at kulturminnerådet har en
uklar status. Vi ønsker at rådet skal velges av kommunestyret eller ansvarlig nemnd for plan
og bygningsloven, og med oppgaver forankret i kommuneloven og lov om kulturminner.
Slik det er nå, blir medlemmene i kulturminnerådet valgt for fire år på et årsmøte, hvor
invitasjon går til grunneiere og huseiere med verneverdig kulturminner, til museene og til
frivillige organisasjoner, som historielag. Det viser seg at dette årsmøtet vekker liten interesse,
tross annonsering og forsøk på å gjøre møtet attraktivt med bevertning og foredrag. Med et
frammøte på under 10, som vi har opplevd i det siste, kan det bli svært tilfeldig hvem som blir
valgt inn i rådet.
Kulturminnevern er et sektorovergripende ansvar for alle statlige, regionale og kommunale
myndigheter. Hva som er kulturminner, og deres ulike vernestatus, er definert i loven.
Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av
vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Når det etter
annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på denne
lovs formål (fra Lkm § 1).
Dette bør bety at når forvaltning etter plan- og bygningsloven innebærer inngrep i
kulturminner, bør planforvaltningen innhente synspunkter fra kulturminnerådet før avgjørelse
tas. Kulturminnerådet kan også på egen hånd reise saker for p-og b-forvaltningen. Uttalelser
fra Kulturminnerådet bør følge saken ved politisk behandling.
Kulturminnerådet har også som oppgave, sammen med andre organer i kommunen, å formidle
informasjon om kulturminner og skape forståelse for kulturminnenes betydning . Det følger
av dette at kulturminnerådet bør ha åpne møter og informasjonsplikt om sitt arbeid, jfr
kommuneloven §§ 4 og 31.
Vi mener at kulturminnerådet kan oppnevnes av kommunestyret etter § 10 i kommuneloven,
og kalles kulturminneutvalget. Imidlertid bør ikke medlemmenes eventuelle politiske
tilknytning være avgjørende for valg av representanter. Før utvalget velges, bør det innhentes
forslag på kandidater fra museene, frivillige organisasjoner,
interesseorganisasjoner, grendeutvalg og interesserte enkeltpersoner. Invitasjon til å komme

med forslag, bør annonseres. Det er svært viktig for kulturminnerådet at praksisen med
sekretariat og sekretær for rådet fortsetter, med en person med høy kompetanse og god
kjennskap til kulturminneloven og Eikers historie, slik som i dag.
Dette brevet er vedtatt sendt i møte i Øvre Eiker kulturminneråd 13/2-2018.
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