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Møte i faggruppa for Verdensarvrådet: 19. mai 2015 
Møtested: Storstuggu, Røros, 0900-1200 

 

 

Sakliste: 

Sak 09/15: Innkalling, sakliste, referat 

1) Godkjenning av innkalling og sakliste 

2) Godkjenning av referat 11. februar 2015 

 

Sak 10/15 Tilskudd 2015  
 

Orienteringssak 

 

Ber om at hver enkelt aktør som har søkt om eller mottatt tilskudd for 2015 sier noe om dette i 

møtet.  

 

 

Sak 11/15: Videre organisering av prosjektet «Natur, kultur, mat og 

formidling i verdensarven».  
 

Røros kommune har søkt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om forlengelse av prosjektet «Natur, 

Kultur, mat og formidling i Verdensarven» til 30.9.2015. Bakgrunnen for dette er at enkelte 

av oppgavene i prosjektet har tatt lengre tid enn antatt og at en ønsker å bruke første halvår av 

2015 på å sluttføre disse.  

 

I brev av 10.3.2015 skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag at de stiller seg positiv til en 

forlengelse av prosjektet. Videre ber Fylkesmannen om at følgende forhold avklares før 

prosjektet avsluttes:  

 

- «Fylkesmannen er opptatt av at kommunen vurderer og finner en egnet organisering 

som kan bidra til helhetlig samordning av verdensarvarbeidet, og at de ulike satsinger 

kan bli styrket gjennom at de er en del av en helhet. Før avslutning av prosjektet ber 

Fylkesmannen om at det foretas en politisk behandling og avklaring av hvordan 

kommunen ønsker å organisere arbeidet videre, jfr. også vårt tildelingsbrev av 

28.10.2011. Bakgrunnen for dette er behovet for å styrke samspillet om kulturarven 

mellom offentlig forvaltning, eiere, museum, regionalt næringsliv og frivillige 

organisasjoner. Det gjennomføres mange prosjekter i Røros i dag og det er viktig med 

helhet og samordning av felles verdier.  

 

- Kommunen bes om å vurdere en organisering som kan jobbe med langsiktig 

strategi/handlingsplaner som kan fungere som styringsdokument for hele 

verdensarvområdet jfr. Nærøyfjorden Verdensarvpark.  
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- Fylkesmannen oppfordrer kommunen i den resterende prosjektperiode å vurdere 

muligheten til å trekke med seg nabokommuner i gjennomføring av deler av prosjektet 

(og i arbeidet fremover ) jfr. vårt tildelingsbrev. Fylkesmannen viser til erfaringer som 

verdensarvkommunene Aurland, Vik, Lerdal og Voss har oppnådd knyttet til 

Nærøyfjorden verdensarvområde. « 

 

Fylkesmannens brev var oppe til drøfting i prosjektets styringsgruppe 19. mars 2015. 

Styringsgruppa var da meget klar på at den ikke ønsket opprettet noe nytt organ, men at en 

bør etterstrebe at oppgaver i forlengelse av prosjektet blir ivaretatt av etablerte organer.  

 

Rådmann i Røros kommune, Jon Ola Kroken, har i brev av 15. april 2015 bedt 

Verdensarvrådets faggruppe om å sørge for at det utarbeides et grunnlag/evt. med 

anbefalinger som kan legges frem for verdensarvrådet på møte i begynnelsen av juni 2015.  

 

 

Diskusjon 

 

 

 

 

 

Sak 12/15 Planlagt utredningsarbeid i 2015 
 
Faggruppa og Verdensarvrådet har besluttet at det skal gjennomføres flere 
utredingsjobber i 2015. Blant disse er: 
 

- Oversikt over verdensarvverdiene.  
- Oversikt over involverte instanser, organisasjoner, og aktører i 

verdensarvarbeidet.  
- Oversikt over pågående prosjekter med relevans for verdensarvverdiene.  
- Forundersøkelse verdensarvsenter.  

 
I forbindelse med at tilsagnet for 2015 fra Riksantikvaren nå foreligger (muntlig) så vil 
det være naturlig å ta en gjennomgang av det en har besluttet skal gjennomføres i 2015 i 
lys av den økonomiske situasjonen.  
 
Diskusjon omkring årets aktiviteter.  
 
 
 

Sak 13/15: Fagdag(er) 2015 

16.-17. juni 2015 er avsatt til fagdager for faggruppa. Det er så langt ikke bestemt noe når det 

gjelder tema.  

Diskusjon omkring fagdag(er) 2015 
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Sak 14/15: Reguleringsplan for Siksjølia steinbrudd 

 

Verdenskoordinator har blitt kontaktet av Bjørn Vandraas, medlem av Siksjølia hytteforening. 

Vandraas har bedt om at faggruppa for Verdensarvrådet diskuterer saken.  

 

Dokumenter i saken ligger ute på Os kommunes hjemmeside: 

http://www.os.hedmark.no/Tjenester/Teknikk-landbruk-og-

miljo/Arealplaner/Reguleringsplaner/Siksjolia-steinbrudd/ 

 

Ingunn Holøymoen fra Os kommune vil orientere om saken.  

 

 

 

Sak 15/15: Evt 

 

 

 

http://www.os.hedmark.no/Tjenester/Teknikk-landbruk-og-miljo/Arealplaner/Reguleringsplaner/Siksjolia-steinbrudd/
http://www.os.hedmark.no/Tjenester/Teknikk-landbruk-og-miljo/Arealplaner/Reguleringsplaner/Siksjolia-steinbrudd/

