
 

Øvre Eiker Kulturminneråd 

 
Referat fra årsmøte 17/4-2018 

 
 

Årsmøtet 2018 ble avholdt tirsdag 17. april kl.19.00 i festsalen på Øvre Eiker Rådhus. 14 personer var til 
stede, derav 11 stemmeberettigede. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Konstituering av møtet 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Nils Petter Hobbelstad ble valgt til møteleder. Bent 
Ek ble valgt til referent. Reidun Bollerud og Åmund Tonna ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 
2. Kulturminnerådets årsrapport for 2017 
Kulturminnerådets rapport ble tatt til etterretning. 
 
 
3. Årsbudsjett for 2018 
Styrets forslag til budsjett for 2018 ble vedtatt enstemmig. 
 
 
4. Framtidig organisering av Øvre Eiker kulturminneråd 
Nils Petter Hobbelstad orienterte om det brevet som i februar ble sendt til Øvre Eiker kommune 
v/rådmannen og som var lagt innkallingen. I brevet uttrykker Kulturminnerådet ønske om en endring i 
rådets status og organisering slik at det blir et kommunalt utvalg på linje med Eldrerådet og Rådet for 
funksjonshemmede og med en klart definert rolle i den kommunale saksbehandlingen. Kultursjef Christer 
B. Gulbrandsen orienterte om den pågående prosessen for å avklare forholdet mellom kommunen og de 
ulike rådene og utvalgene som eksisterer. Her er det lagt opp til at fire “innbyggerråd” får status som 
kommunale utvalg: Eldreråd, Rådet for funksjonshemmede, Innvandrerrådet og Ungdomsrådet, mens det 
legges opp til at Kulturminnerådet bli en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner, som Idrettsrådet 
og Musikkrådet, med et avtalefestet samarbeidsforhold med kommunen. Dersom er uenig i dette, kan 
brevet legges ved den saken som skal behandles politisk i neste uke, med en kommentar om at 
Kulturminnerådet ønsker en annen status enn det som er foreslått fra administrasjonen. 
 
I diskusjonen som fulgte, ble det gitt uttrykk for at det burde ha vært en bedre dialog rundt denne saken. 
Flere mente det var problematisk at saken om innbyggerråd ble behandlet politisk før prosessen rundt 
paraplyorganisasjonene var påbegynt, og at Kulturminnerådet burde ha blitt orientert om dette på et 
tidligere tidspunkt. Det var likevel stemning for å gå inn i denne prosessen og se hva slags avtale den vil 
resultere i. På bakgrunn av denne diskusjonen fremmet møtelederen følgende forslag: 
 



Årsmøtet utsetter vedtaket om å legge fram et ønske om en endring i Kulturminnerådets status og 
organisering til politisk behandling. Saken tas opp til ny vurdering når prosessen rundt organisering av 
paraplyorganisasjoner har resultert i et forslag til samarbeidsavtale mellom Kulturminnerådet og Øvre 
Eiker kommune.  
 
Saken ble vedtatt med 10 stemmer. På bakgrunn av dette vedtaket ble det ikke votert over det opprinnelige 
forslaget om å støtte Kulturminnerådets ønske om en endring i rådets status og organisering, i tråd med 
brev som var sendt til kommunen 13/2-2018. 
 
Forslaget om å utsette valget av en valgkomité ble diskutert, og det var enighet om å utpeke en valgkomité 
som kan tre i kraft dersom dette blir valgt. Til valgkomitéen valgtes Reidun Bollerud, Morten Halvorsen 
og Jan Henrik Eriksen. 
 
 
5. Bevaring og formidling av immaterielle kulturminner 
Et utkast til idébank for bevaring og formidling av immaterielle kulturminner i lokalt perspektiv er vedlagt 
og ble kort presentert. Årsmøtet hadde ingen nye innspill eller kommentarer.  
 
 
6. Strategi for kommunikasjon med eiere av kulturminner 
Årsmøtet ble invitert til å komme med innspill til en strategi for informasjon og kommunikasjon med eiere 
av fredede og verneverdige kulturminner. I en kort diskusjon bIe det understreket at dette er viktig, 
spesielt ettersom kommunedelplanen ikke gir noe juridisk vern av verneverdige kulturminner. Det er 
nødvendig å bruke mange ulike kanaler, og gode eksempler bør trekkes fram. 
 
 
 
 
Umiddelbart etter årsmøtet var det en kort presentasjon av følgende organisasjoner: 
 

• Knut Lande orienterte om arbeidet med vedlikehold av Fiskum gamle kirke 
• Reidun Bollerud orienterte om jonsokleir og middelalderdager på Fiskum 
• Unn Sissel Ek orienterte om Eiker Historielags arbeid 
• Nina Samuelsen orienterte om Eiker Husflidslags arbeid 
• Jan Henrik Eriksen orienterte om Eiker spellemannslags bokprosjekt 
• Bernt-Egil Tafjord presenterte idéer rundt en “steinalderleikeplass” med informasjonstavler i 

Prestegårdsskogen på Fiskum 
• Christer B. Gulbrandsen presenterte en idé om en lokal “Historieuke”, utformet som en tidsreise, i 

samarbeid mellom ulike organisasjoner og institusjoner  
 
 
 
 
Hokksund, 20/4-2018 
Bent Ek 
 


