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Referat møte i verdensarvrådet 15.04.2016 

Storstuggu, Røros 

11:30-15:00 

 

Til stede: 

Medlemmer: Runa Finborud, Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, 

Lars Erik Hyllvang, Aasa Gjestvang, Knut Wik (med fullmakt), Thomas Ole Andersen  

 

Observatører: Odd Sletten, Maren Kværness Halberg (vara), Ragnhild Hoel,  

 

Bisittere: Bjarne Granli, Tore Lahn, Morten Tøndel 

 

Forfall: Per Olav Hopsø, Linda Ramberg, Magnus Borgos, Kirsten Frønæs 

 

Referent: Erlend Gjelsvik 

 

 

Saksliste 

 

Sak 01/16: Innkalling, saksliste, referat 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Godkjenning av referat 7. desember 2015 

 

Sak 02/16: Rapport “Verdensarvsenter Røros bergstad og Circumferensen – 

autorisasjon av MiST-Rørosmuseet og forundersøkelse” 

Behandling av rapporten 

 

Sak 03/16: Eventuelt 
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Sak 01/16: Innkalling, saksliste, referat 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Godkjenning av referat 7. desember 2015 

 

Innstilling 

1. Innkalling og saksliste godkjennes uten kommentarer 

2. Referat 7. desember 2015 godkjennes uten kommentarer 

 

Vedtak 

1. Innkalling og saksliste godkjennes uten kommentarer 

2. Referat 7. desember 2015 godkjennes uten kommentarer 
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Sak 02/16: Rapport “Verdensarvsenter Røros bergstad og Circumferensen – 

autorisasjon av MiST-Rørosmuseet og forundersøkelse” 

 

Rapporten er delt i tre deler 

DEL 1: Bakgrunn 

DEL 2: Autorisasjon av MiST-Rørosmuseet som verdensarvsenter 2016/2017 

DEL 3: Forundersøkelse verdensarvsenter Røros bergstad og Circumferensen 

 

DEL 2 og DEL 3 behandles separat med egne innstillinger. 

 

Del 2 er oppfølginga av verdensarvrådets vedtak i sak 21/15, 7. desember 2015. Vedtaket lød 

følgende:  

 

 Verdensarv                                                          

                                                                             

                                                                                  

 

 Forutsatt at MiST gir positiv ti                                                     

                                                                                   

                                                                                       

                                                                                  

 

Vedtaket ble oversendt til Museene i Sør-Trøndelag som behandlet saken. 17. desember 2015 

gjorde styret i MiST følgende vedtak:  

 

Styret er positive til at Rørosmuseet starter prosessen med å søke autorisasjon som 

verdensarvsenter, forutsatt at fylkeskommunene, Sametinget og kommunene sammen 

fullfinansierer den regionale andelen. Styret ber om at en i løpet av 1. kvartal kommer 

tilbake med en sak som inneholder: 

o Status for regional finansiering 

o Forslag til avtale mellom MiST og Verdensarvrådet for Røros bergstad og 

Circumferensen. 

o Forslag til organisering av et verdensarvsenter i Rørosmuseet. 

 

Del 2 er et selvstendig dokument som gir kommunene og fylkeskommunene et saksgrunnlag 

for å fatte vedtak på regional/kommunal driftsandel, framforhandling av avtale mellom MiST 

og verdensarvrådet, og på organiseringa.   

 

Del 3 er selve forundersøkelsen. Forundersøkelsen skal legge grunnlaget for et forprosjekt. 

Forundersøkelsen inneholder kapitler om organisasjon, innhold, 

samarbeidspartnere/samlokaliseringer og bygningsvolum. Hvert kapittel avsluttes med 

anbefalinger til forprosjektet. Verdensarvkoordinator anbefaler at man starter opp et 

forprosjekt etter at autorisasjonen er på plass, med utgangspunkt i anbefalingene i 

forundersøkelsen.   
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Innstilling i DEL 2 – autorisasjon av MiST-Rørosmuseet 

Følgende innstilling oversendes kommunene og fylkeskommunene til politisk behandling. 

 

«Med bakgrunn i tidligere forpliktelser om samarbeid om verdensarven Røros bergstad og 

Circumferensen, slutter kommunen/fylkeskommunen seg til at det etableres et 

verdensarvsenter i Rørosmuseet.   

 

De politisk valgte medlemmer i verdensarvrådet får fullmakt til å framforhandle forslag til 

avtale med MiST. Forslag til avtale vil bli orientert om i verdensarvrådet samt lagt fram til 

nødvendig politisk behandling. Avtalen må ferdigstilles før autorisasjonssøknad kan sendes. 

 

Kommunene setter av 100 000 kr hver i budsjettet for 2017 i driftstilskudd til 

verdensarvsenteret for Røros bergstad og Circumferensen. Fylkeskommunene setter av 

360 000 kr hver til samme formål. Kommunen/fylkeskommunen har en intensjon om å yte 

tilsvarende driftstilskudd årlig i hele autorisasjonsperioden (5 år).»  

 

Vedtak DEL 2 – autorisasjon av MiST-Rørosmuseet 

Verdensarvrådet anbefaler de berørte kommuner og fylkeskommuner om å slutte seg til 

følgende: 

 

1. MiST-Rørosmuseet gis oppdraget med å etablere et verdensarvsenter for Verdensarv 

Røros med Circumferensen og de berørte kommuner.   

 

2. Verdensarvrådet framforhandler forslag til avtale med MiST. Forslag til avtale 

oversendes kommuner og fylkeskommuner for nødvendig politisk behandling.  

 

3. Autorisasjonssøknad kan sendes Miljødirektoratet med forbehold om nødvendig 

finansiering. 

 

4. Verdensarvrådet ber de berørte kommuner og fylkeskommuner bli enige om en økonomisk 

fordelingsnøkkel som partene kan enes om og som utgjør tilsammen 1,2 mill. kr. i 

driftstilskudd til verdensarvsenteret for Røros bergstad og Circumferensen i 2017. Den 

økonomiske fordelingsnøkkelen oversendes kommuner og fylkeskommuner for politisk 

behandling. I oversendelsen til kommuner og fylkeskommuner vedlegges budsjett for fase 

2. 
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Innstilling DEL 3 – forundersøkelse verdensarvsenter 

 Det etableres et forprosjekt for verdensarvsenter umiddelbart etter at autorisasjonen 

er på plass. 

 Anbefalingene i forundersøkelsen legges til grunn for forprosjektet. 

 Verdensarvsenteret får hovedansvar for å gjennomføre forprosjektet. 

 
Vedtak DEL 3 – forundersøkelse verdensarvsenter 

1. Det etableres et forprosjekt for verdensarvsenter umiddelbart etter at autorisasjonen er 

på plass. 

 

2. Anbefalingene i forundersøkelsen legges til grunn for forprosjektet. 

 

3. Verdensarvsenteret får hovedansvar for å gjennomføre forprosjektet. 

  

4. MiST-Rørosmuseet oppfyller mange av kravene i autorisasjonsordningen og fungerer 

allerede langt på vei som et verdensarvsenter. 

 

5. Det anbefales en modell hvor verdensarvsenteret for Røros bergstad og Circumferensen 

blir en integrert del av museet. Verdensarvsenterstatusen skal integreres i Rørosmuseets 

profilering. 

 

6. Det kreves en juridisk enhet for å inngå en avtale med staten. Det anbefales derfor at 

MiST søker og eier autorisasjonen, med forbehold om regional og lokal finansiering. 

 

7. Verdensarvrådet gis innflytelse gjennom nevnte avtale mellom MiST og Verdensarvrådet. 

 

8. MiST-Rørosmuseet utarbeider et eget regnskap for de statlige og regionale/lokale midlene 

knyttet til autorisasjonen. Årlig rapportering på autorisasjon går som kopi til 

Verdensarvrådet. 

 

9. Som et ledd i arbeidet med å videreutvikle verdensarvsenteret anbefales det at MiST får 

arbeidsgiveransvaret for verdensarvkoordinatoren.  
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Sak 03/16: Eventuelt 
 
1. Ragnhild Hoel orienterte om Riksantikvarens høringssvar på Forskrift om tilskudd til 

utvalgte kulturlandskap og verdensarvområde. RA anbefalt at Røros bergstad og 

Circumferensen ble en del av ordninga. Hedmark fylkeskommune hadde gitt omtrent 

likelydende høringssvar. 

 

2. Ragnhild Hoel videreformidlet ønske fra Klima- og Miljødepartementet v/Siri Kloster om 

et møte med representanter fra verdensarvrådet. Møtet skal handle om verdensarvsenter 

og en ønsker å beramme det i mai. KlD skal ha tilsvarende møte med miljøet fra Rjukan-

Notodden. 

 
3. Miljødirektoratets deltakelse i verdensarvrådet er ønsket. Det forberedes et forslag til 

uttalelse om dette til neste møte. 

 
4. Det ble orientert om Verdensarvforum 2016 på Rjukan-Notodden. Rådsleder og 

koordinator anbefaler at så mange som mulig fra rådet deltar. Det blir arrangert eget 

ordførerforum på siste dag. Påmeldingsfrist er 29. april: 

http://www.norgesverdensarv.no/verdensarvforum.127104.no.html  

 
 

http://www.norgesverdensarv.no/verdensarvforum.127104.no.html

