Referat fra møte i verdensarvrådet 13.01.2017
Storstuggu, Røros, 11:30-14:30
Til stede:
Medlemmer: Runa Finborud, Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås,
Lars Erik Hyllvang, Tore Lahn (for Aasa Gjestvang), Knut Wiik (med fullmakt).
Observatører: Odd Sletten, Magnus Borgos
Bisittere: Bjarne Granli, Lars Petter Løkken
Forfall: Per Olav Hopsø, Aasa Gjestvang, Frank Norvik, Ragnhild Hoel, Thomas Ole
Andersen, Kirsten Frønes
Referent: Torfinn Rohde

Sak 01/17

Innkalling, sakliste, referat
1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Godkjenning av referat 07.10.2016
1. Innstilling; innkalling og sakliste godkjennes.
Vedtak; innkalling og sakliste godkjennes
2. Innstilling; referat fra 07.10.16 godkjennes
Vedtak:referat fra 07.10.16. godkjennes

Sak 02/17

Samarbeidsavtale mellom verdensarvrådet og MIST/Rørosmuseet
ad. Verdensarvsenter.

Innstilling;
Momenter fra verdensarvrådets og faggruppa innarbeides i forslag til avtale mellom
MIST/Rørosmuseet og Verdensarvrådet på vegne av kommunene.
Avtalen utarbeides i samarbeid med MIST/Rørosmuseet når autorisasjon foreligger.
Avtaleutkastet behandles politisk i institusjonene som er representert i
verdensarvrådet.
Vedtak:
Momenter fra verdensarvrådets og faggruppa innarbeides i forslag til avtale mellom
MIST/Rørosmuseet og Verdensarvrådet på vegne av kommunene.
Avtalen utarbeides i samarbeid med MIST/Rørosmuseet når autorisasjon foreligger.
Avtaleutkastet behandles politisk i institusjonene som er representert i
verdensarvrådet.
Det innarbeides et eget punkt om senterets ansvar for «satelittformidling»

Sekretariatet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen
Røros kommune v/Torfinn Rohde
Bergmannsgata 19, 7374 Røros

Torfinn Rohde@roros.kommune.no
72 41 95 55 / 97713676

Arbeidet med avtaleutkastet starter opp umiddelbart.
Sak 3/17

Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen/revisjon av
Regional plan. Oppstart og organisering.

Innstilling;
Verdensarvrådet ber om at verdensarvkoordinator legger fram forslag til arbeidsplan og
styring av utarbeidelse av en forvaltningsplan for verdensarven på neste møte i
verdensarvrådet. Arbeidsopplegg og prosess avklares i forkant med administrasjonen i
verdensarvkommunen og de to fylkeskommunene. Arbeidet samkjøres med revisjon av
regional plan.
Planarbeidet meldes inn til kommunenes planstrategier.
Vedtak:
Innstilling;
Verdensarvrådet ber om at verdensarvkoordinator legger fram forslag til arbeidsplan og
styring av utarbeidelse av en forvaltningsplan for verdensarven på neste møte i
verdensarvrådet.
Arbeidsopplegg og prosess avklares i forkant med administrasjonen i
verdensarvkommunene og de to fylkeskommunene.
Arbeidet samkjøres med revisjon av regional plan.

Sak 4/17

Forankring av verdensarvarbeidet i kommunene. Koordinators
kontaktpunkter og tilstedeværelse.

Innstilling;
Verdensarvrådet ber om at koordinator og rådmennene i kommunene finner gode
kontaktpunkter for informasjonsutveksling, spesielt knyttet til budsjett og planarbeid.
I forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan for verdensarven, bør det holdes en
orientering om verdensarbeidet i respektive kommunestyrer.
Verdensarvkoordinator skal i løpet av året ha avtalte kontordager i alle
verdensarvkommunene og fylkeskommunene.
Vedtak;
Innstilling;
Verdensarvrådet ber om at koordinator og rådmennene i kommunene finner gode
kontaktpunkter for informasjonsutveksling, spesielt knyttet til budsjett og planarbeid.

Sekretariatet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen
Røros kommune v/Torfinn Rohde
Bergmannsgata 19, 7374 Røros

Torfinn Rohde@roros.kommune.no
72 41 95 55 / 97713676

Verdensarvkoordinator skal i løpet av året ha avtalte kontordager i alle
verdensarvkommunene og fylkeskommunene.
Verdensarvkoordinator holder en årlig orientering om verdensarvarbeidet i
kommunestyrene i de 5 kommunene.
Sak 5/17

World Heritage leadership. Internasjonalt program for utvikling av
verdensarvforvaltning med Røros bergstad og Circumferensen
som eksempel.

Innstilling: Ingen innstilling
Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 6/17

Budsjett verdensarvkoordinator

Innstilling; Lønns og driftsutgifter til verdensarvkoordinator omsøkes Riksantikvaren
med kr.1050000
Vedtak;

Lønns- og driftsutgifter til verdensarvkoordinator omsøkes
Riksantikvaren med kr. 1170000.

Sak 7/17

Møteplan for verdensarvrådet 2017.

Innstilling;

Møteplan for verdensarvrådet; 13. januar, 24.mars, 16.juni, 22. september
og 15.desember.

Vedtak:

Møteplan for verdensarvrådet;
13. januar, 17.mars, 16.juni, 22. september og 15.desember.
Møtestart kl.1000
Møtene ambulerer mellom verdensarvkommunene.
Koordinator tar kontakt med koordinator i Falun for å undersøke
muligheten for faglig utferd i dagene 20.-22. september.

Sak 8/17

Orienteringssaker :

Sak9/17

Eventuelt

Status skilting
Uthusprosjektet 2017 kommuner
Olavsgruvaveien
Søknader om tilskudd fra Riksantikvaren 2017

Sekretariatet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen
Røros kommune v/Torfinn Rohde
Bergmannsgata 19, 7374 Røros

Torfinn Rohde@roros.kommune.no
72 41 95 55 / 97713676
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