
Øvre Eiker kulturminneråd 

 
Handlingsplan 2018-2019 
 
Dette handlingsplanen er vedtatt på Kulturminnerådets årsmøte 4/4-2017. Den er forankret i 
kommunens kulturminneplan for perioden 2016-2019 samt i det foreliggende forslaget til 
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.  
 
 
Nr 
 

Tiltak 
 

Ansvar 
 

Når 
 

1 
 

Legge ut kommunedelplanen på nettsider 
og 
informere om dette 
 

Seksjon for kultur og 
livskraft 
 

Umiddelbart etter at 
planen er vedtatt 
 

2 
 

Oppdatere kommunens kartverk med 
kulturminneregistreringene som er gjort i 
forbindelse med de tre fagrapportene 
 

Seksjon for 
samfunnsutvikling 
(i samarbeid med 
Kultur og 
livskraft) 
 

Innen utgangen av 
2019 
 

3 
 

Ta i bruk nye kommunale rutiner for 
saksbehandling og forvaltningssaker 
 

Seksjon for 
samfunnsutvikling 
 

Umiddelbart etter at 
planen er vedtatt 
 

4 
 

Formidling av kulturarv gjennom 

DKS 

Styringsgruppa for 
«Den 
kulturelle skolesekken» 
 

Fra og med skoleåret 
2018/2019 
 

5 
 

Gjennomføre to årlige 
nettverkssamlinger: En 
fagsamling på dagtid for kommunalt 
ansatte og 
en fagsamling på kveldstid for grunneiere 
og 
andre interesserte 
 

Seksjon for kultur og 
livskraft i samarbeid 
med 
Buskerud 
fylkeskommune 
 

Første samling innen 
utgangen av 2018 
 

6 
 

Utarbeide strategi for informasjon og 
kommunikasjon med eiere av 
verneverdige 
kulturminner 
 

Seksjon for Kultur og 
livskraft i samarbeid 
med 
Øvre Eiker 
kulturminneråd 
 

Innen utgangen av 
2018 
 

7 
 

Utarbeide retningslinjer for drift og 

vedlikehold av bygninger og anlegg i 

kommunens eie 

Kultur og livskraft i 
samarbeid med 
Service og 
fellestjenester 
 

Umiddelbart etter at 
kommunens 
eierstrategi 
er avklart 
 

8 
 

Avklare prioritering av skilting av 
kulturminner 
med regional verdi 
 

Kultur og livskraft i 
samarbeid med 
Buskerud 
fylkeskommune 
 

Innen utgangen av 
2018 
 

9 
 

Gjennomføre forprosjekt for bruk ny 
teknologi i 
formidlingen av kulturarven 
 

Kultur og livskraft i 
samarbeid med 
Seksjon for 
samfunnsutvikling 
 

Innen utgangen av 
2017 
 



10 
 

Gi Kulturminnerådet anledning til å 
avsette 
midler i et ubundet fond 

Kultur og livskraft i 
samarbeid med 
Økonomiavdelingen 
 

Innen utgangen av 
2017 

 
11 
 

Søke om midler til spesielle 
brannsikringstiltak i 
Gamle-Hokksund, Dynge og Fosshaugen 
 

Seksjon for 
samfunnsutvikling i 
samarbeid med Kultur 
og livskraft 

Innen februar 2018 
 

12 
 

Vurdere innarbeidelse av de viktigste 
kulturmiljøene i kommende 
kommuneplan, som 
hensynssoner med tilhørende 
retningslinjer 

Seksjon for 
samfunnsutvikling i 
samarbeid med Kultur 
og livskraft 

Ved neste 
kommuneplanprosess 
 

13 Fortsette arbeidet med kulturminneskilting 
og opprettelse av kulturminneløyper 

Øvre Eiker 
Kulturminneråd 
i samarbeid med lokale 
aktører 

Umiddelbart 

14 Legge til rette for økt frivillig innsats når 
det gjelder innsamling av muntlige kilder 
gjennom intervjuing av eldre mennesker. 
 

Øvre Eiker 
Kulturminneråd 
i samarbeid med Eiker 
Arkiv 

Umiddelbart 
 

15 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. 

Øvre Eiker 
Kulturminneråd  
 

Innen utgangen av 
2018 

16 Utarbeide en strategi for bevaring og 
formidling av immaterielle kulturminner. 
Særlig aktuelle emner er musikk, dans, 
mat og dialekt. 

Øvre Eiker 
Kulturminneråd  
 

Innen utgangen av 
2018 

 
 
Andre tiltak som kan vurderes, men som ikke prioriteres i denne perioden 

 
• Brosjyre om kulturminner og kulturmiljøer. Produsere en liten brosjyre som forteller 

om kulturminner generelt og kulturminneplanen spesielt og med henvisning til hvor 
man kan hente informasjon på nett. 
 

• Videreutvikling av nettinformasjon. Informasjon knyttet til kulturminner og kulturmiljøer 
gjøres enklest mulig tilgjengelig på kommunens kartverk og kommunens nettsider 
 

• Skolepakker for hver skolekrets med tilrettelagt pedagogisk opplegg for bruk i 
undervisning og prosjekter knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og lokalhistorie i eget 
nærmiljø gjennom en «fadderordning» i utvalgte skoletrinn hvor elevene «adopterer» 
et kulturminne. Oppleggene kan eventuelt knyttes til prosjektet «Rydd et kulturminne» 
i regi av Stiftelsen Norsk Kulturarv. 
 

• Geocaching: Orienteringsaktivitet, en moderne form for skattejakt, familievennlig og 
spennende også for ungdom og andre som ønsker mål for turen. Et nasjonalt og 
internasjonalt tilbud som organiseres via internett. Det legges ut fysisk en boks (en 
cache) med en loggbok og ofte en «skatt/gave» (perle, mynt ol.) Fakta om stedet, 
bilde og koordinater legges ut på internett som en markedsføringsplattform for dette. 
 



• Opprette kulturminnevernfond med intensjon om disponering av årlig avkastning til 
gode kulturminnevernprosjekter. 
 

• Utarbeide Kulturminnevernplanen i populærversjon/bokform. 
 

• Søke å opprette et kommunalt fond som kan gi tilskudd til istandsettinger etter 
antikvariske prinsipper. 
 

• Plan for lokalhistorisk basiskunnskap for grunnskolen, med et obligatorisk 
lokalhistorisk kjernepensum som knyttes til Den Kulturelle Skolesekken. 
 

• Inkludere kommunens kulturarv i Den Kulturelle Spaserstokken. 
 

• Etablere kommunens team for kulturminnevernsaker i samarbeid med enheten for 
Regulering, byggesak og oppmåling og stabsenheten for Plan, landbruk og næring. 


