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Referat møte i faggruppa 19.5.2015 

Tid: 0900-1130 

Sted: Storstuggu 

 

Til stede: Odd Sletten, Eivind Moen, Hilde Bergebakken, Olve Morken, Maren Kværnes 

Halberg, Runhild Dammen, Ingunn Holøymoen, Sverre Fjellheim, Tore Lahn og Magnus 

Borgos 

 

Forfall: Bjarne Granli og Jon Nordsteien 

Referent: Magnus Borgos 

 

 

Sakliste: 

09/15 Innkalling, sakliste, referat 

10/15 Tilskudd 2015 

11/15 Videre organisering av prosjektet «Natur, kultur, mat og formidling i 

verdensarven».  

12/15 Planlagt utredningsarbeid i 2015 

13/15 Fagdag(er) 2015 

14/15 Reguleringsplan for Siksjølia steinbrudd 

15/15 Evt.  

 

  

1. Innkalling, sakliste og referat.  

2. Handlingsprogram regional plan 2015-2017.  

3. Utstilling med tema verdensarv.  

4. Evt.  

 

 

 

Sak 01/15 Innkalling, sakliste og referat.  

- Referat godkjent.  

- Innkalling godkjent.  

 

Sak 02/15 Handlingsprogram regional plan 2015-2017 

Denne saken var oppe på møte i faggruppa 4. desember 2014. På dette møtet ble eksisterende 

handlingsprogram gjennomgått og forslag til nye prosjekter presentert. Det samme ble gjort 

på møte i Verdensarvrådet 13. januar 2015.  

 

I henhold til vedtak i Verdensarvrådet 1. oktober 2014 skal faggruppa nå vurdere forslagene 

på bakgrunn av signaler gitt av rådet og innstille et endelig forslag til nytt handlingsprogram 

til Verdensarvrådet.  
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Følgende signaler ble gitt på møte i rådet 13. januar2015: 

 Prioritering av fellestiltak, herunder Uthusprosjektet og Grafisk profil og skilting 

 Prioritere igangsatte prosjekter som skal videreføres.  

 Prioritere prosjekter hvor finansiering og prosjektansvar er på plass.  

 

På møte i faggruppa 22. januar ble forslagene til handlingsprogram gjennomgått på nytt og 

status på hvert enkelt prosjekt lagt fram.  

 

Videre ble det diskutert omkring følgende spørsmålet: 

-  «Hva skal handlingsprogrammet være?/ Hva skal inn i handlingsprogrammet» 

-  «Hvordan skal midler til tiltak søkes om i framtida?/ Hvem skal søke?» 

Det vil være viktig at midlene koordineres best mulig i framtida. Her vil det blant annet være 

nyttig å få utarbeidet en oversikt over tidsfrister for de ulike 

finansieringskildene/søknadsmulighetene.  

 

På møte ble det videre bestemt å dele de ulike forslagene til handlingsprogrammet i 3 ulike 

kategorier: 

1) Tiltak som prioriteres høyt og som har finansieringen på plass.  

2) Tiltak som prioriteres høyt, men hvor finansieringen ikke er på plass.  

3) Tiltak som er ønskelig å få gjennomført.  

 

Verdensarvkoordinator lager ny oversikt over de ulike tiltakene til neste møte i faggruppa, 11. 

februar, i tabellform. Faggruppa vil på dette møte innstille et endelig forslag til 

handlingsprogram for Verdensarvrådet.  

 

 

Sak 03/15 Utstilling med tema Verdensarv.  

- John A. Bryde gav en orientering omkring oppdraget Norges Verdensarv har fått av 

Klima og miljødepartementet for å lage en basisutstilling til de kommende 

verdensarvsentrene på de ulike verdensarvstedene i Norge.  

 

- Resultatet skal presenteres på et møte på Gardermoen 9. juni 2015.  

 

Sak 04/15 Evt.  

Under eventuelt ble saken om Verdensarvsenter tatt opp. Temaet var oppe på møte i 

Verdensarvrådet 13. januar 2015, hvor følgende vedtak ble fattet: 

 

- 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.) 
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- 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.  

 

Det ble enighet om at verdensarvkoordinator og Odd Sletten fra Rørosmuseet lager et utkast 

til skisse for videre arbeid med verdensarvsenter. Skissa legges fram for faggruppa 11. 

februar.  

 
6. februar 2015 

Magnus Borgos 


