
Referat fra møte i verdensarvrådet 20.06.2017, Storstua, Tolga 
Rådhus kl. 1100-1430.  
 
Tilstede; Runa Finborud, Jan Håvard Refsethås, Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Ellen 

Haugen Bergsrønning, Thomas Ole Andersen, Knut Wik, Magnus Borgos, Torfinn 
Rohde 

 
Sak 18/17  Endring av vedtekter for verdensarvrådet.  

 
  Innstilling:  

Verdensarvrådet vedtar endringer i vedtektene slik at punktet «observatører 
med forslags- og talerett endres fra;    

 

  Observatører med forslags og talerett 

• Representant for MIST 

• Representant for Rørosmuseet 

• Representant for Hedmarks fylkesmuseum AS v/Nord-Østerdalsmuseet 

• Kulturminneforvalter Røros kommune 

• Representant for Destinasjon Røros 

• Representant for fylkesmannen i Hedmark 

• Representant for fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

• Representant for Riksantikvaren 

til  

Observatører med forslags og talerett 

• Representant for MIST 

• Representant for Rørosmuseet 

• Representant for Hedmarks fylkesmuseum AS v/Nord-Østerdalsmuseet 

• Byantikvar i Røros kommune 

• Representant for Destinasjon Røros 

• Representant for fylkesmannen i Hedmark 

• Representant for fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

• Representant for Riksantikvaren 

• Representant for rådmennene i kommunene i Cirkumferensen 

 

Vedtak;  

Verdensarvrådet vedtar endringer i vedtektene slik at punktet «observatører 
med forslags- og talerett endres fra;    

  Observatører med forslags og talerett 

• Representant for MIST 

• Representant for Rørosmuseet 



• Representant for Hedmarks fylkesmuseum AS v/Nord-Østerdalsmuseet 

• Kulturminneforvalter Røros kommune 

• Representant for Destinasjon Røros 

• Representant for fylkesmannen i Hedmark 

• Representant for fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

• Representant for Riksantikvaren 

til  

Observatører med forslags og talerett 

• Representant for MIST 

• Representant for Rørosmuseet 

• Representant for Hedmarks fylkesmuseum AS v/Nord-Østerdalsmuseet 

• Byantikvar i Røros kommune 

• Representant for Destinasjon Røros 

• Representant for fylkesmannen i Hedmark 

• Representant for fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

• Representant for Riksantikvaren 

• Representant for rådmennene i kommunene i Cirkumferensen 

De reviderte vedtektene legges ut på Verdenssarvrådets hjemmeside.  

Sak 19/17  Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen. Høringsdokument. 
Mottakere og høringsfrist.  

 Verdensarvkoordinator la fram et ytterligere revidert forslag til disposisjon for 
forvaltningsplanen i møtet. De vesentligste endringene var innarbeiding av et 
nytt kap. 20 om økonomiske og administrative konsekvenser.  

Rådet legger også til grunn at de overordnede målene i Regional plan for 
Røros bergstad og Circumferensen også legges til grunn for 
målformuleringene i forvaltningsplanen.  

Innstilling;  

Det framlagte disposisjon, organisasjonskart og tidsplan for arbeidet med 

forvaltningsplan for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen sendes på 

høring med høringsfrist 1. oktober 2017.  

Vedtak;  

Det framlagte disposisjon med endringer, organisasjonskart og tidsplan for 

arbeidet med forvaltningsplan for verdensarven Røros bergstad og 

Circumferensen sendes på høring med høringsfrist 1. november 2017.  

Vedtatt disposisjon vedlegges referatet.  

Sak 20/17       Studietur til Falun 20.-22. september.  Orientering og endelig påmelding.   
   



Pr. dato 22.06.2017 er 17 personer fra verdensarvrådet og faggruppa påmeldt 
til studieturen til Falun. Koordinator varsler vårt vertskap i Falun om antall og 
personer som deltar.   

 
Sak 21/17 Nordisk verdensarvkonferanse i Raumo Finland, 11.-14. september.   

 https://www.rauma.fi/nwhc/ 
    
 Vedtak;  

Leder i verdensarvrådet, Runa Finborud deltar på Nordisk 
verdensarvkonferanse i Raumo 11.-14. september.  

Sak 22/17 Samarbeidsavtale mellom verdensarvrådet og Rørosmuseet/MIST ad 

verdensarvsenter.  

  Innstilling;  

 Rådets mandat til arbeidsutvalget fra møte den 21.04.17 opprettholdes. Nytt 

forslag til samarbeidsavtale legges fram for rådet etter sommerferien.  

Vedtak;  

Rådets mandat til arbeidsutvalget fra møte den 21.04.17 opprettholdes. Nytt 

forslag til samarbeidsavtale legges fram for rådet etter sommerferien. 

Sak 23/17 Orienteringssaker 

  Referat fra verdensarvforum Hammerfest 12.-14.juni v/Runa Finborud m.fl.  
Olavsgruvaveien v/ Hans Vintervold 
World Heritage Leadership 5.-15.juni  v/Torfinn Rohde  

Sak 24/17 Eventuelt 

 

  

 

 

 

 

https://www.rauma.fi/nwhc/

