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Frammøtte
Rådsmedlemmer:
Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, Arnfinn Nergaard, Lars Erik
Hyllvang, Ida Marie Bransfjell, Elisabeth Paulsen, Aasa Gjestvang
Observatører:
Rørosmuseet v/John Bryde og Odd Sletten, Hedmark Fylkesmuseum avd
Nordøsterdalsmuseet v/Kirsten Frønæs, Destinasjon Røros v/Hilde Bergebakken,
Kulturminneforvalter Røros kommune Jon Nordsteien, Riksantikvaren v/ Petter Koren, Gard
Erik Sandbakken (prosessveileder Kommuniké)
Bisittere:
Ingunn Holøymoen (Os kommune) Magnus Borgos (Røros kommune), Mette Bye (STFK),
Jon Ola Kroken (Røros kommune), Bjarne Granli (Engerdal kommune), Knut Wik (STFK),
Eivind Moen (Tolga kommune),
Forfall: Petter I. Søholt, MiST
Referent: Erlend Gjelsvik

Saksliste
Sak 01/13: Informere om situasjonen slik den er per dags dato hva gjelder
avhendingsprosessen av statens eiendommer. Informere om konsolideringsprosessen mellom
Rørosmuseet og MiST. Informere om hvilken mulighet de to prosessene har bragt med seg for
en nyorganisering av verdensarvarbeidet.
Sak 02/13: Komme fram til og fatte et intensjonsvedtak om å støtte opp om en lokal/regional
nyorganisering av verdensarvarbeidet, om rådet ønsker å gripe muligheten som har oppstått.
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Note: Det ble sendt ut noe bakgrunnsinformasjon og agenda tett opp til møtet. I
utgangspunktet skulle møtet være prosessarbeid med prosessveileder. På grunn av den nye
situasjonen med konsolideringsprosessen mellom MiST og Rørosmuseet, statens avhending
av eiendommene etter kobberverket, og mulighetene som har oppstått på bakgrunn av dette,
ble det i stedet innkalt til ekstraordinært møte.
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Sak 01/13: Informere om situasjonen slik den er per dags dato hva gjelder
avhendingsprosessen av statens eiendommer. Informere om konsolideringsprosessen mellom
Rørosmuseet og MiST. Informere om hvilken mulighet de to prosessene har bragt med seg for
en nyorganisering av verdensarvarbeidet.
Ragnhild Aashaug innledet om verdensarvrådets mandat og hvilke verdier man jobber for å
ivareta og utvikle. Dette la rammene for møtet.
Petter Koren gav informasjon om avhendingsprosessen:
 MD er i en prosess hvor man vurderer annen forvalter av statens eiendommer på Røros
 MD holder på med en nøye kartlegging av statens eiendommer/bygninger for å få et
oppdatert bilde av beliggenhet/omfang, leietakere/leiekontrakter, bygningenes tilstand
osv
 For eiendommen i sentrum er grensene ikke oppmålt, samtidig som eiendommene
grenser til mange naboer. MD er blitt rådet til å få jordskifteretten til å ta endelig
stilling til dette. Saken ligger nå til behandling der og vi håper at dette kan
ferdigbehandles i løpet av året
 Statens eiendommer inngår i MDs landsverneplan. Denne planen legges ut på høring
til berørte parter med en høringsfrist 9. april 2013. Innspillene vil deretter bli vurdert
og behandlet. Planen sendes deretter over til Riksantikvaren som ferdigstiller planen.
Dersom grenseforretningen i Røros sentrum ikke er ferdigstilt når Riksantikvaren
vedtar planen, må disse eiendommene ferdigbehandles i ettertid.

Rådmann i Røros kommune, Jon Ola Kroken, kommenterte at kommunen har hatt samtaler og
møter med MD og at man er enige om nærmere informasjon og dialog i saken på bakgrunn av
brev som ble sendt fra kommunen medio november 2012.
John Bryde orienterte deretter om Rørosmuseet og konsolideringsprosessen under overskrifta:
“Om deling av Rørosmuseet og mulig kobling mot en ny operativ organisering av
verdensarven,”

STFK ved Knut Wik informerte om at Rørosmuseet ikke var bedt om å deles, men om å
vurdere organisasjonen ut i fra den skattemessige statusen for virksomheten.
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Rørosmuseets arbeidsområder, økonomi, og strategier ble gjennomgått.
Rørosmuseet er kanskje det museet i Norge med høyest egeninntjening – 24 ansatte
15. mars skal Rørosmuseets styre ta stilling til
a. Hvilke deler av Rørosmuseets virksomhet som skal inn i MiST
b. Hvilke deler av Rørosmuseets virksomhet som skal inn i en ny lokal/regional
organisasjon (ansvar og risikovurdering).
12. april skal MiST fatte vedtak om overtakelse av deler av Rørosmuseet.
1. juni: Ny lokal/regional organisasjon bør være opprettet.
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John Bryde viste til notat fra MiST til STFK, datert 14. desember 2012 (se vedlegg), hvor
Stiftelsen Rørosmuseet blant annet bes om å:
 Angi museumsoppgavene som MiST kan overta driftsansvaret for.
 Lage et opplegg og stå ansvarlig for gjennomføring av fisjon med den delen av
virksomheten som ikke skal være en del av MiST.
o Eksempel på områder som ikke hører naturlig inn i museets formål er
eiendoms- og næringsvirksomheten Rørosmuseet i dag er engasjert i.
Videre ble det drøftet om den delen av Rørosmuseet som ikke gikk inn i MiST (hvilken del
det nå enn ble) kunne gå inn i en egen verdensarvorganisasjon. Stiftelse ble raskt diskutert
som mulig organisasjonsform. Organisasjonen kunne blant annet være et verktøy for å
gjennomføre Verdensarvrådets beslutninger. Pr i dag er Verdensarvkoordinator formelt sett
alene i oppfølgingen og gjennomføringen av verdensarvrådets vedtak. Samlet var
Verdensarvrådet usikre på stiftelse som organisasjonsform, og fant det ikke mulig å vedta en
intensjonserklæring om stiftelse på møtet. Flere aktører må dra sammen, men arbeidet må
ikke være preget av hastverk. Tidsfrister som skissert i dag kan man ikke jobbe etter. Blant
annet må organisasjonsform utredes før en kan ta stilling til det.
Sak 02/13
Komme fram til og fatte et intensjonsvedtak om å støtte opp om en lokal/regional
nyorganisering av verdensarvarbeidet, om rådet ønsker å gripe muligheten som har oppstått.
Følgende forslag til vedtak ble lagt fram på møtet (vedtaket var ikke presentert på forhånd):
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Jamfør diskusjonen var det ikke mulig for verdensarvrådet på dette møtet å vedta en
intensjonserklæring. Rådet ba derfor om at punkt 1-3 ble tatt bort i denne sammenheng, og at
man i stedet konsentrerte seg om punkt 4, men at ordet “etablering” ble strøket. Det ble
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1. Verdensarvrådet anmoder Rørosmuseet om å stille seg positiv til en deling av
virksomheten, der én del går inngår i en ny verdensarvorganisasjon.
2. Verdensarvrådet stiller seg positiv til å vurdere deltagelse i et eierskap som ivaretar
eiendommene etter Røros kobberverk og samtidig styrker kompetansemiljøet ved
Rørosmuseet. Intensjonene med en slik deltagelse må være å:
a. utvikle et organ som utøver verdensarvrådets oppgaver og tiltak
b. sikre et bredt kompetansemiljø
c. initiere prosjekter og arbeide med en langsiktig finansiering
3. Forslaget til en slik struktur må komme som et utkast fra Rørosmuseet. Aktørene i
verdensarvrådet må tas med i det videre arbeidet.
4. Verdensarvrådet ber verdensarvkoordinator og Rørosmuseet om å utarbeide en
prosjektsøknad til Riksantikvaren innen 1. februar 2013, om utredning og etablering
av en operativ organisasjon for arbeidet med verdensarven Røros bergstad og
Circumferensen. Verdensarvkoordinator deltar i prosjektarbeidet og holder
Verdensarvrådet orientert.
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opplyst om at det er innsendt forespørsel til RA om utsettelse på søknadsfrist fra 15. januar til
1. februar myntet på et slikt utredningsarbeid.
Vedtaket ble dermed som følger:
Verdensarvrådet ber verdensarvkoordinator i samarbeid med Rørosmuseet om å utarbeide en
prosjektsøknad til Riksantikvaren innen 1. februar 2013, om utredning av en operativ
organisasjon for arbeidet med verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.
Verdensarvkoordinator deltar i prosjektarbeidet og holder Verdensarvrådet orientert.
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Møtet slutt 1500
Neste møte 12. februar kl 1200, Storstuggu, Røros.
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