Referat møte i Verdensarvrådet 8.6.2015
Tid 1000-1430
Sted: Femundshytta, Engerdal
Til stede
Rådsmedlemmer: Ragnhild Aashaug, Tore Lahn (med fullamkt), Elisabeth Paulsen, Jan
Håvard Refsethås, Ole Jørgen Kjellmark, Birgit Wikan Berg
Observatører:
Odd Sletten, Bjarne Granli, Petter Koren, Maren Halberg, Ingunn Holøymoen, Erlend
Gjelsvik
Meldt Forfall:

Referent: Magnus Borgos

Saker:
Sak 12/15: Innkalling, saksliste, referat
1. Innkalling og sakliste godkjent.
2. Referat 11. mars 2015 godkjent

Sak 13/15: Søknader og tilskudd 2015
Magnus Borgos orienterte omkring tilskudd søkt fra Røros kommune. Det har fra
Riksantikvaren i 2015 blitt gitt tilskudd til:
- Uthusprosjektet
4 500 000,- Småsetran
800 000,- Verneverdig bebyggelse
600 000,- Verdensarvkoordinator
910 000,- Vassrenne Nordgruvfeltet
264 000,Ingunn Holøymoen informerte om at Os kommune har fått lovnader om tilskudd på kr.
100 000,- til registreringsarbeid. I tillegg har Nasjonalparkstyret bevilget kr. 40 000,- til
Fosskleiva.
Odd Sletten informerte om at Rørosmuseet har fått bevilget kr. 4,0 millioner til istandsetting
av eiendommene etter Røros kobberverk, kr 250 000,- til tavleprosjekt og kr 250 000,- til
Engzelius-arkivet.
Engerdal kommune har ikke lagt opp til noe nytt prosjekt i 2015.
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Jan Håvard Refsethås opplyste om at Holtålen kommune vil prioritere kulturminnekart og
utvidelse av Uthusprosjektet.
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Elisabeth Paulsson orienterte om at Sør-Trøndelag fylkeskommune har bevilget kr 100 000 til
nyere tids arkeologi Røros bergstad og kr. 1,2 millioner til fredete hus på Røros.
Hilde Bergebakken informerte om at Innovasjon Norge har bevilget kr 300 000,- til prosjektet
«In the miners footstep». Det er også bevilget kr 100 000,- til Forbondekulturen.

Sak 14/15 – Gjennomgang av handlingsprogram 2015-2017
Det nye handlingsprogrammet ble gjennomgått.
Det ble blant annet opplyst om at prosjekt: «Utarbeidelse av kulturminneplan for Tolga
kommune» og «Sikring og ivaretakelse av arkivet etter handelshuset Engzelius» er
fullfinansiert.
Det ble opplyst fra Hedmark fylkeskommune at handlingsprogrammet skal opp til behandling
i Fylkesrådet 8. juni og i Fylkestinget uka etter. Handlingsprogrammet skal videre opp i
Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag 9. juni og i tinget uka etter.

Sak 15/15 – Status utredning verdensarvsenter og skjønnsmiddelprosjekt
Det ble gitt en kort orientering om prosjektet, etterfulgt av en diskusjon blant møtedeltagerne.
Det er avsatt kr 300 000,- fra koordinators budsjett – i form av penger og arbeidsinnsats.
Det vil være behov for en avklaringsrunde på administrasjonssida i kommunene når det
gjelder de kommunale egenandelene.
Odd Sletten orienterte omkring medlemskap i Norges Verdensarv. Det er sendt ut
oppfordringer til fylkeskommunene og kommunene som har verdensarv. Så langt har det ikke
tegnet seg medlemmer innenfor verdensarvområdet Røros bergstad og Cirkumferensen.
Kommunene og fylkeskommunene ble oppfordret til å gjøre dette.
Odd Sletten gav en orientering omkring status verdensarvsenter.
Det ble diskutert omkring mulig samarbeidsaktører, deriblant samisk senter.

Sak 16/15 – Status i kommunene
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Det er ikke mye fokus på verdensarv som helhet. Håper å få verdensarv som egen
budsjettpost.
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Engerdal kommune orienterte litt omkring hvordan det jobbes med tema verdensarv i
Engerdal.
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Odd Sletten orienterte omkring fredningsprosessen omkring eiendommene etter Røros
kobberverk.

Sak 17/15 – Eventuelt
Jan Håvard poengterte at det vil være behov for politikeropplæring m.m. etter valget i
september i tema verdensarv m.m.
Anno Museum bad om et eget møte for å bli oppdatert i forhold til status «verdensarv».
Referat fra faggruppemøter og rådsmøter sendes postmottak i den enkelte institusjon.
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9. november 2015
Magnus Borgos
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