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Referat: møte i verdensarvrådet 12.02.2012 
 

Tid: 12. februar 2013, 1200-1500  

Sted: Storstuggu 

 

Frammøtte 
Rådsmedlemmer:  

Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, Birgit Wikan Berg (vara Os), 

Gunveig Eggen (vara Engerdal), Ida Marie Bransfjell, Elisabeth Paulsen, Aasa Gjestvang 

 

Observatører:  

Rørosmuseet v/John Bryde og Odd Sletten, Hedmark Fylkesmuseum avd 

Nordøsterdalsmuseet v/Kirsten Frønæs, Museene i Sør-Trøndelag v/Petter I. Søholt, 

Destinasjon Røros v/Aage Aas (vara), Kulturminneforvalter Røros kommune Jon Nordsteien, 

Riksantikvaren v/ Petter Koren, 

 

Bisittere:  

Magnus Borgos (Røros kommune), Jon Ola Kroken (Røros kommune), Knut Wik (STFK) 

     

Referent: Erlend Gjelsvik 

 

 

Saksliste 

 

Sak 03/13: Godkjenning av innkalling og saksliste, godkjenning av referat 28. januar 

2013, godkjenning av referat 05. november 2012. 

 

Sak 04/13: Behandling av verdensarvkoordinators årsrapport 

 

Sak 05/13: Prosess videre for utredning av nytt operativ fellesorgan for verdensarven 

Røros bergstad og Circumferensen 

 

Sak 06/13: Eventuelt 
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Sak 03/13: Godkjenning av innkalling og saksliste, godkjenning av referat 

28. januar 2013, godkjenning av referat 05. november 2012. 
 

Innstilling: 

Innkalling, saksliste og referat godkjennes. 

 

Vedtak 

- Innkalling og saksliste godkjent uten merknader 

- Referat av 05. november 2012 godkjent uten merknader 

- Referat av 28. januar 2013 godkjent med endringer 

 

Etter møtet har det kommet inn flere endringsforslag til referatet av 28. januar. Etter diskusjon 

med leder sendes referat ut for behandling på nytt med etterinnmeldte endringer. Referatet 

behandles i neste møte i verdensarvrådet.  

 

Sak 04/13: Behandling av verdensarvkoordinators årsrapport 
 

Verdensarvrådet var ikke fornøyd med årsrapporten og mente denne mer var 

Verdensarvkoordinators personlige rapport enn en rapport for Verdensarvrådet. Det ble også 

uttrykt at dette er første året det lages en rapport. Det har ikke blitt prioritert å jobbe med hva 

en ønsker at en slik rapport skal inneholde. Det kom derfor frem ønsker om at det lages et 

tillegg til rapporten som sier noe om hva det er jobbet med i Circumferensen, 

fylkeskommunene og i Sametinget som angår verdensarvverdiene. Regnskap må også ligge 

med. For senere år må det innarbeides en mal for hvordan formen på rapporten skal være. 

 

Innstilling: 

Årsrapporten godkjennes og oversendes Riksantikvaren. Regnskap ettersendes når dette er 

ferdig.  

 

Vedtak 

Årsrapporten godkjennes, og regnskap ettersendes når det er ferdig. Leder i verdensarvrådet 

lager et tilleggsskriv som legges ved og som sier noe om hvordan Verdensarvrådet ønsker at 

arbeidet med årsrapport skal gjøres i framtiden. I tillegg lages det en melding for 

Verdensarvrådet basert på at hver institusjon/organisasjon representert i rådet melder inn hva 

slags arbeid den enkelte har gjort opp mot verdensarvverdiene i 2012. Tilleggsmeldinga 

behandles i neste rådsmøte. 

  

Sak 05/13: Prosess videre for utredning av nytt operativ fellesorgan for 

verdensarven Røros bergstad og Circumferensen 
 

Innstilling: 

 

1. Det vises til Verdensarvrådets vedtak i sak 02/13 av 28. januar, og videre til søknad fra 

Verdensarvrådet til Riksantikvaren om tilskudd til prosjektet “Utredning om et nytt 

operativt fellesorgan for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen”. 
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Verdensarvrådet ber om at en mer detaljert framdriftsplan for prosjektet framlegges 

for behandling i neste rådsmøte. Målsettingen må være sluttbehandling av prosjektet i 

løpet av andre halvdel av 2013. 

 

2. Verdensarvrådet ber ordførerne og rådmennene i de fem verdensarvkommunene om å 

utgjøre en arbeidsgruppe/styringsgruppe for oppfølging av prosjektet. 

 

Vedtak 

Innstilling vedtatt uten endringer 

 

 

Sak 06/13: Eventuelt 
 

Koordinator orienterte kort om følgende saker: 

1. Norges Verdensarv arrangerer konferanse på Røros 2-5. juni 2013. Alle 

rådsmedlemmene vil få invitasjon. 

2. Tilsagnsbrevet fra MD til RA 

3. Om rapporteringa til UNESCO 

 

 

Møte slutt kl 15.00 

 

Neste rådsmøte er 7. mai.  

 

 

 


