Referat møte i Verdensarvrådet 13.1.2015
Tid 1200-1600
Sted: Savalen, Tynset
Til stede
Rådsmedlemmer: Ragnhild Aashaug, Einar Aasen (med fullmakt fra Hans Vintervold), Lars
Erik Hyllvang, Sverre Fjellheim
Observatører:
Odd Sletten, Bjarne Granli, Jon Ola Kroken, Jon Nordsteien, Rune Jørgensen, Hilde
Bergebakken, Knut Wik
Referent: Magnus Borgos

Saker:
01/15: Innkalling, saksliste, referat
1. Innkalling og sakliste godkjent.
2. Referat 1. oktober 2014 godkjent

02/15: Søknader til Riksantikvaren 2015
Det ble delt ut en oversikt over hvilke prosjekter Røros kommune søker tilskudd fra
Riksantikvaren til i 2015. Disse er:
- Uthusprosjektet
6 000 000,- Småsetran
1 500 000,- «Verneverdig bebyggelse i og utenfor bergstaden»
1 500 000,- Vassrenne Nordgruvefeltet
264 000,- Verdensarvkoordinator
910 000,Det ble bestemt å søke tilskudd fra Riksantikvaren til 2. del av skiltprosjektet. Det søkes om
kr. 250 000,-. Søknaden sendes av Rørosmuseet.
Knut Wik påpekte at Gjensidigefondet har midler til skilting som kan omsøkes av
kommunene.
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3. september ble det avholdt et møte i Verdensarvrådet med formål å «forankre
verdensarvarbeidet gjennom en forventnings- og ansvarsavklaring til alle parter i arbeidet
med verdensarvstedet Røros bergstad og Cirkumferensen.». På møtet var det blant annet
enighet om at en av hovedutfordringene er å sikre eierskap til og forankring av
verdensarvstatusen innenfor hele planområdet for å kunne skape ny vitalitet og å finne felles
mål.

1

Sak 03/15 – Søknad om skjønnsmidler 2015 – Fylkesmannen i
Hedmark

erlend.gjelsvik@roros.kommune.no
72 41 95 55 / 976 77 331

Et av tiltakene som ble diskutert på møte var muligheten å søke fylkesmannen i Hedmark om
skjønnsmidler for å sikre eierskap og forankring til verdensarverdiene i kommunene.
På møte 13. januar 2015 ble utkast til prosjektskisse gjennomgått og drøftet. Flere av
møtedeltagerne ytret seg positivt til en søknad av denne typen. Det ble imidlertid påpekt et
behov for å gjøre enkelte justeringer på prosjektskissen. Verdenskoordinator og Odd Sletten
gjør nødvendige endringer i prosjektskissen før den sendes til fylkesmannen i Hedmark.

Sak 04/15 – Handlingsprogram regional plan 2015-2017
I møte i Verdensarvrådet 1. oktober 2010 ble forslag til prosess med handlingsprogram for
regional plan 2015-2017 behandlet. Følgende vedtak ble gjort:
1. Kommunene kommer med forslag/prosjekter til handlingsprogram. Disse sendes
verdensarvkoordinator innen 1.desember 2014.
2. Faggruppe trer sammen på nyåret og vurderer forslagene ut i fra prosjektenes
virkning på og forhold til verdensarvverdiene. Faggruppa vurderer også det
nødvendige utredningsbehovet/kunnskapsgrunnlaget i de enkelte prosjektene, samt
hvem som skal gjøre det. Utredninger, befaringer og kostnadsoverslag gjøres fram til
neste møte (dato ikke satt). Koordinator er leder for faggruppa.
3. Faggruppe trer sammen igjen (dato ikke satt) og vurderer forslagene på nytt.
Faggruppa innstiller endelige forslag til verdensarvrådet (dato ikke satt).
Evaluering av eksisterende handlingsprogram for regional plan var oppe som sak i Faggruppa
for Verdensarvrådet 4. desember 2014. Verdensarvkoordinator hadde da fått innspill fra Tolga
og Holtålen kommune på forslag til prosjekter for nytt handlingsprogram. I møte ble
eksisterende handlingsprogram gjennomgått med status på hvert enkelt prosjekt, og de nye
forslagene ble presentert.
På møte i rådet 13. januar 2015 ble eksisterende handlingsprogram for regional plan, med
status for hvert enkelt prosjekt, gjennomgått. Videre ble forslagene til prosjekter i nytt
handlingsprogram for perioden 2015-2017 gjennomgått.
Blant tilbakemeldingene fra rådsmedlemmene var at det var ønskelig å få utarbeidet en
oversikt over nytt handlingsprogram i tabellform, med opplysninger om ansvar for de ulike
prosjektene og finansiering. Dette ville gjøre det lettere å prioritere blant prosjektene.
Lars Erik Hyllvang poengterte at prosjekter som allerede er startet opp og som har
finansieringen på plass, bør prioriteres, deriblant utvidelse av Uthusprosjektet og «Grafisk
profil og skilting» del 2.
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Saken skal behandles på nytt i faggruppa for Verdensarvrådet før endelig innstilling blir lagt
fram for Verdensarvrådet.

Sekretariatet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen
Røros kommune v/Erlend Gjelsvik
Bergmannsgata 19, 7374 Røros

erlend.gjelsvik@roros.kommune.no
72 41 95 55 / 976 77 331

Sak 05/15 – Verdensarvsenter
I løpet av 2015 ønsker Klima – og miljødepartementet å ha en plan for etablering av
verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvstedene.
Vedtak i faggruppa for verdensarvrådet 4. desember 2014/innstilling rådsmøte 13.1.15:


Rørosmuseet utredes som mulig lokalisering av verdensarvsenter. Dette betyr ikke at
verdensarvformidlinga utelukkende skal skje ved et senter, men en kan tenke seg et
«satellittformidling» gjennom flere punkter i Circumferens-området.



Det gjøres en vurdering av arealbehovet med utgangspunkt i eksisterende
bygningsmasse på og rundt Malmplassen.



Utredninga bør inneholde kostnadsoverslag på arealbehovet (omdisponering,
utbygging m.m.)



Eksisterende faglig kompetanse (på arbeidsplassene) vurderes opp mot
kompetansebehovet i verdensarvarbeidet.



Senteret skal ha FoU-kompetanse.

Verdensarvrådet ble på møte 13. januar 2015 bedt om å ta stilling til anbefalingene fra
faggruppa. Innstillinga ble diskutert i møte.
Blant det som ble poengtert av rådsmedlemmene var:
- Viktig å se natur og kulturarv i sammenheng.
- Viktig å se på ulike samarbeidskonstellasjoner.
- Verdensarvsenteret må være en «synlig» aktør/institusjon i verdensarven.
- Ønske om å forsterke/tydeliggjøre at det også skal være en satellitt-formidling inne i
konseptet Verdensarvsenter.
Verdensarvkoordinator bad om at Verdensarvrådet skulle gi faggruppa en videreføring av
mandatet til å lage en skisse til videre arbeid med verdensarvsenter.

-

Rørosmuseet utredes som mulig lokalisering av verdensarvsenter. Dette betyr ikke at
verdensarvformidlinga utelukkende skal skje ved et senter, men også med
«satelittformidling» gjennom flere punkter i Cirkumferens-området.
Det gjøres en vurdering av arealbehovet med utgangspunkt i eksisterende
bygningsmasse på og rundt Malmplassen.
Utredninga bør inneholde kostnadsoverslag på arealbehovet (omdisponering,
utbygging m.m.)

Sekretariatet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen
Røros kommune v/Erlend Gjelsvik
Bergmannsgata 19, 7374 Røros

Side

-

3

Følgende vedtak ble fattet:

erlend.gjelsvik@roros.kommune.no
72 41 95 55 / 976 77 331

-

-

Eksisterende faglig kompetanse (på arbeidsplassene) vurderes opp mot
kompetansebehovet i verdensarvarbeidet.
Senteret skal ha FoU-kompetanse.
Verdensarvrådet gir faggruppa mandat til å nedsette ei arbeidsgruppe som får i
oppgave å lage en utredningsrapport for verdensarvsenter for verdensarvområde Røros
bergstad og Cirkumferensen.
Faggruppa utarbeider skisse til prosess som legges fram på førstkommende møte i
Verdensarvrådet.

Sak 06/15 – Eventuelt
Jon Ola Kroken opplyste om at høringsfristen for «Strategisk museumsplan for Sør-Trøndelag
fylkes 2015-2018, Museumspolitikk for et landskap i endring» går ut om få dager. I lys av
vedtaket vedrørende verdensarvsenter burde rådet overveie å sende inn en høringsuttalelse til
planen.
Det ble bestemt at verdensarvkoordinator utarbeider en uttalelse til museumsplanen.
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18. februar 2015
Magnus Borgos
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