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Dagsorden:  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
Det ble bestemt å behandle “Strategiplan for Den kulturelle skolesekken” som egen sak 
istedenfor som en orienteringssak. Dagsorden ble ellers godkjent uten merknader.  
  
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møtet 12/12-2017 ble godkjent, men det ble presisert at oppnevnelse av valgkomité utsatt 
som følge av uklarheten rundt organiseringen av Kulturminnerådet. 
 
3. Nye opplegg for «Den kulturelle skolesekken» 
Åse refererte fra med Åsmund Tvinnereim og Hilde Glesne, som sitter i styringsgruppa for “Den 
kulturelle skolesekken”. De var positive til opplegg som ikke er for tidkrevende og som i sin helhet 
kan finansieres av Kulturminnerådet. Åse la fram en skissering av et opplegg basert på en 
vandreutstilling med roll-ups og replika av gjenstander som kan stilles ut ved skolene. Flere emner 
kan være aktuelle, men det bør knyttes til de temaene som alt er med i DKS. Det ble en diskusjon 
rundt et slikt opplegg kontra et opplegg basert på “opplevelseslæring”, knyttet til for eksempel 
tømmerhogst, isskjæring eller fyrsetting. Dessuten ble stedsnavn nevnt som et aktuelt emne. Det var 
enighet om at dette er interessant, men det er usikkert om styringsgruppa for DKS finner at det er 
plass til et slikt opplegg. Det vil dessuten kreve at Kulturminnerådet finner ressurspersoner som kan 
stille opp og gjøre en frivillig innsats. Det var likevel enighet om å lage et forslag og legge fram dette 
for DKS, eller eventuelt som et tilbud til den enkelte skolen. Jernverk og annen bergverksdrift ble 
utpekt som det mest aktuelle emnet. Bent lager forslag til opplegg både for en vandreutstilling og til 
et opplegg for opplevelseslæring. 
 
 



4. Utkast til idébank for immaterielle kulturminner 
Idédugnaden som ble holdt 23/1 hadde 11 deltakere. På grunnlag av dette ble det laget et første utkast 
til en idébank, som ble drøftet av Kulturminnerådet. Det ble påpekt at Østsiden Jeger- og 
Fiskerforening for noen år siden lagde elvebåter og at det fortsatt finnes kompetanse i dette miljøet 
som kan utnyttes i kurssammenheng. Et revidert utkast sendes ut til dem som deltok på møtet, og det 
inviteres til et oppsummeringsmøte i løpet av våren, gjerne på Motorhistorisk Senter (Burud). 
 
5. Forberedelse av årsmøtet 2018 
a. Åse la fram et utkast til brev der Kulturminnerådet ber om en annen organisasjonsform og  
    retningslinjer. Det ble vedtatt å gjøre noen mindre endringer og sende brevet til Øvre Eiker  
    kommune v/rådmannen. Bent reinskriver den endelige versjonen og sender det ut til medlemmene  
    for kommentarer/godkjenning. 
b. Budsjettet for 2018 er ikke klart, men det er gitt signaler om at det ikke vil bli noen endringer  
    sammenliknet med 2017, slik at Kulturminnerådet også i år vil disponere kr.30.000,- . Bent lager et  
    budsjettforslag som behandles på neste møte. 
c. Innslag utover årsmøtesakene. Det ble foreslått å invitere medlemsorganisasjonene til å presentere  
    aktuelle prosjekter og aktiviteter. Spesielt var det ønske om å få Eiker Husflidslag til å informere  
    om sine kurstilbud. 
 
6. Strategiplan for «Den kulturelle skolesekken» 2018-2021 
Planen var sendt ut, med muligheter for å komme med innspill. Kulturminnerådet tar planen til 
etterretning. 
 
7. Orienteringssaker 
a. Skolenes evaluering av DKS-opplegget med Haug jernalderboplass ble tatt til etterretning. 
b. Notat angående skilting av kulturmiljøer i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Rotary ble     
    tatt til etterretning, men det ble understreket at det er viktig med skjøtselsavtaler som fastsetter  
    regler for merking og ansvar for vedlikehold. Nasjonale maler for skilting og merking skal følges. 
c. Notat fra idedugnad om immaterielle kulturminner ble tatt til etterretning. 
d. En orientering om detaljregulering for Kirkeveien 36 (gamle Eiker Trikotagefabrik) ble    
    etterlyst på forrige møte. Kommunestyrets behandling i desember 2017 samt plankart og  
    reguleringsbestemmelser var sendt ut til orientering og ble tatt til etterretning.. 
e. På vegne av Skotselv grendeutvalgs lokalhistoriegruppe har Åmund bedt om en orientering om     
    flytting av en bygning i Sluten, som ble vurdert til å ha “svært høy verneverdi” i    
    kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer. Kommunestyret avslo i mai 2017 en  
    rivningssøknad fra eieren, men dette vedtaket ble klaget til Fylkesmannen, som i november 2017  
    opphevet Øvre Eiker kommunes vedtak. Det er nå aktuelt å flytte bygningen til Flesberg, og eieren  
    skal være i forhandlinger med en potensiell kjøper om dette. Øvre Eiker kommunes vedtak og  
    Fylkesmannens vedtak om oppheving var sendt ut til orientering. Kulturminnerådet tar dette til  
    etterretning, men beklager at kommunestyret ikke har kunnet hindre at huset flyttes eller rives.   
f. Arkivverket har bevilget kr.175.000,- til ordning av arkivene  etter Vestfos Cellulosefabrik og  
    Skotselv Cellulosefabrik. Arbeidet med dette vil starte i august. Det ble kommentert at det også er  
    viktig å få med det materialet fra Skotselv Cellulosefabrik som ble tatt vare på av Bakke  
    Bygdeminnelag og som nå oppbevares av Skotselv grendeutvalgs lokalhistoriegruppe.  
g. Invitasjon til Frivillighetskonferansen 2018 hos Riksantikvaren (fredag 16/3). De som ønsker, kan  
    melde seg på. Kulturminnerådet dekker reiseutgiftene. 
h. Invitasjon til Kulturvernkonferansen 2018 hos Kulturvernforbundet (lørdag 17/3). De som ønsker,  
    kan melde seg på. Kulturminnerådet dekker reiseutgiftene. 

 
 


