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Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og 
Circumferensen, Storstuggu Røros 1230-1500.  
 
Sak 01/17 Innkalling, sakliste, referat 

 1.Godkjenning av innkalling og sakliste 

 2.Godkjenning av referat 07.10.2016 

 
Sak 02/17  Samarbeidsavtale mellom verdensarvrådet og MIST/Rørosmuseet ad. 

Verdensarvsenter.  
  
Sak 3/17   Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen/revisjon av 

Regional plan.  Oppstart og organisering.  

Sak 4/17         Forankring av verdensarvarbeidet i kommunene. Koordinators  
  kontaktpunkter og tilstedeværelse.  
 
Sak 5/17         World Heritage leadership. Internasjonalt program for utvikling av  
  verdensarvforvaltning med Røros bergstad og Circumferensen som  
  eksempel.  
 
Sak 6/17   Budsjett verdensarvkoordinator 
 
Sak 7/17         Møteplan for verdensarvrådet 2017.  
 
Sak 8/17         Orienteringssaker :          Status skilting 
                                                             Uthusprosjektet 2017 kommuner 
                                                                          Olavsgruvaveien 
                                                                          Søknader om tilskudd fra Riksantikvaren 2017 
 
Sak9/17          Eventuelt 
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Sak 02/17 Samarbeidsavtale verdensarvrådet og MIST/Rørosmuseet ad.   
  Verdensarvsenter.  
 

 Rørosmuseet/MIST har sendt søknad om autorisasjon som 
 verdensarvsenter for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.  
 KLD vil ferdigstille sin plan for autorisasjon om kort tid. Selve 
 autorisasjonen forestås av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet vil invitere 
 Rørosmuseet/MIST og Rjukan/Notodden til å søke (påny) så fort KLDs 
 plan foreligger. Det kan forventes at autorisasjon foreligger i løpet av 
 ettervinteren.  

 
 I henhold til søknaden fra i høst skal det utarbeides en avtale mellom 

 Rørosmuseet/MIST og verdensarvrådet om samarbeidet/oppgaver for 
 senteret. Arbeidet med avtalen må skje i samarbeid mellom 
 MIST/Rørosmuseet og verdensarvrådet så snart autorisasjon foreligger. 
 Rådslederen ønsker innspill til momenter til avtalen fra rådet.   

I faggruppas møte den 5. januar ble saken drøftet; Noen momenter til 
diskusjon;  

 
• Avtaledokumentet behandles politisk i alle kommunene/fylkeskommunene, og 

signeres av verdensarvrådet på vegne av medlemmene   

• Avtalen må inneholde formuleringer om at senteret fremmer årlige søknader 

om driftsmidler, basert på fordelingsnøkkelen som følger søknaden til KLD.   

• Verdensarvrådet og kommunene forelegges årsregnskap og årsrapport for 

verdensarvsenteret.  

• Avtalen må bl.a. ha fokus på senterets rolle som «serviceorgan» for 

kommunene i forvaltningen og utviklingen av verdensarvverdiene i 

kommunene.   

Faggruppa har en viktig rolle for å sikre den tette koblingen mellom forvaltningen og 
senteret. Faggruppa kan ha en lignende rolle for senteret som fagrådet har for 
nasjonalparkstyret/nasjonalparkforvalteren. 
 
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:  
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Sak 03/17 Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 
 
Ved nominasjonen av Røros bergstad og Circumferensen ble det vedlagt en 
forvaltningsplan for verdensarven. I nominasjonen påpekte verdensarvkomiteen at det 
må utarbeides en ny forvaltningsplan, knyttet opp mot Regional plan for verdensarven.  
Riksantikvaren har fokus på at en revidert forvaltningsplan mangler.  
Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen skal også revideres, og 
inneværende handlingsprogram utløper ved neste årsskifte.  
 
Faggruppa drøftet problemstillinger rundt forvaltningsplan på møtet den 05.01.17. Bl.a. 
ble problemstillingen om det er hensiktsmessig med både en Regional plan og en 
forvaltningsplan som to adskilte dokumenter, eller om de to planene kan samordnes i et 
dokument.   
Det ble også pekt på at et arbeid en forvaltningsplan og en revisjon av Regional plan er 
en god anledning til å revitalisere og oppdater forankringen av verdensarbeidet i 
kommunen og fylkeskommunene både administrativt og politisk. (jfr. Sak 4/17).  
 
Verdensarvkoordinator vil ha en sentral plass i arbeidet, og foreslås å føre planen i 
pennen i samarbeid med faggruppas medlemmer og institusjoner.  
 
Vedlagt er kopi av forvaltningsplanen for Rjukan-Notodden, som oppfyller UNESCOS 
krav til forvaltningsplaner.  
 
Det vil være hensiktsmessig å utarbeide forvaltningsplanen etter opplegg og prosess 
som følger plan- og bygningslovens opplegg for temaplaner.  
 
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:  
 
Sak 04/17 
Forankring av verdensarvarbeidet i kommunene. Koordinators kontaktpunkter og 
tilstedeværelse.  
 
Det er et ønske om en tettere forankring av verdensarvarbeidet i den kommunale 
forvaltningen i alle verdensarvkommunene. Spesielt i saker av økonomisk  karakter er 
det avgjørende viktig med avklaringer med rådmennene knyttet til budsjettbehandling 
og bevilgninger.  
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Det er også viktig at koordinator involverer seg (og involveres) i planarbeid som berører 
verdensarvverdiene.  
 
Både politikere og administrasjon har en viss turn-over, og det er hensiktsmessig å ha 
arenaer hvor verdensarvarbeidet kan aktualiseres med jamne mellomrom.  
Faggruppa fungerer godt, og er en viktig forankringsarena for verdensarvarbeidet. 
 
En tilstedeværelse fra verdensarvkoordinators side i kommunene vil styrke tilknytning 
og identitet til verdensarven.  
 
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:  
 
Sak 05/17 
World Heritage leadership. Internasjonalt program for utvikling av verdensarvforvaltning 
med Røros bergstad og Circumferensen som eksempel.  

Norge, ved Klima- og miljødepartementet, har etablert en 6-årig samarbeidsavtale med 
ICCROM (UNESCO-finansiert selvstendig organisasjon som fremmer forskning og 
kunnskap om metoder for å metoder for restaurering og konservering av verdensarven) 
og IUCN (Den internasjonale naturvernorganisasjonen) om programmet "World 
Heritage Leadership". Programmet skal utvikle nye metoder og verktøy for å bedre 
oppfølgingen av verdensarvkonvensjonen.  

Programsamarbeidet løper fra 2016-2022, og Norge vil bidra med 4,2 millioner 
kroner årlig. Norge oppfyller på denne måten sine forpliktelser som følger av å ratifisere 
verdensarvkonvensjonen. 

Et overordnet mål med arbeidet er samordning av naturverdier-  og kulturminner i 
verdensarvforvaltningen. Det skal bl.a. gjennomføres opplæringsprogrammer for 
personell (verdensarvkoordinatorer, forsknings- og formidlingspersonell, politikere, 
m.fl.)  som arbeider med forvaltning av verdensarvsteder. Det forventes deltakelse fra 
hele verden.  

I samarbeidet mellom de to organisasjonene og KLD ligger blant annet at et antall 
verdensarvsteder (1 i hver verdensdel) skal tjene som modell for god praksis i 
forvaltningen. KLD har foreslått at Bergstaden Røros og Circumferensen blir Norges 
deltaker, og IUCN og ICCROM har tilsluttet seg dette. (se vedlagte brev fra ICCROM) 
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I perioden 6.-15. juni 2017 vil ca. 20 personer som arbeider på verdensarvsteder rundt i 
verden komme til oss for å se på hvordan verdensarven Røros bergstad og 
Circumferensen forvaltes og formidles.  
 
Det er et ønske fra KLD at både kommunene, næringslivet, formidlingsinstitusjonene og 
organisasjonslivet involveres i opplegget.  
 
I løpet av februar vil representanter for IUCN og ICCROM komme hit for å drøfte 
opplegget for sommerens aktiviteter. Det er naturlig at representantene bl.a møter noen 
av rådets medlemmer.  
 
Det forventes ikke at kommunene vil ha utgifter i forbindelse med saken, men at noen av 
kommunenes ansatte vil bli involvert må påregnes.   
 
Innstilling:  
Saken er så langt en orienteringssak og legges fram uten innstilling.  
 
Sak 06/17 
Budsjett verdensarvkoordinator 
 
Riksantikvaren finansier koordinatorstillingen og aktiviteter knyttet direkte til denne. 
Midlene kommer fra kap.  1429 post 79 på Riksantikvarens budsjett. 
(verdensarvposten).  Søknadssummen har ligget relativt fast gjennom hele perioden 
med koordinator, korrigert for lønns- og prisstigning. Samme skjer i år. Et enkelt 
budsjettoppsett blir som følger;  
 

Verdensrvkoordinator Budsjett 
Lønn og sosiale utgifter 800000 
Driftsutgifter 200000 
Tjenestekjøp 50000 
MVa kompensasjon 10000 
Sum utgifter 1060000 
Refusjon staten 1050000 
MVA-kompensasjon 10000 
Sum inntekter 1060000 

  
Innstilling;  
Lønns og driftsutgifter til verdensarvkoordinator omsøkes Riksantikvaren med 
kr.1050000 
 
Vedtak:  
 
Sak 07/17 Møteplan for Verdensarvrådet.  
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Det legges opp til 5 møter (inklusive januarmøtet) for rådet i 2017. Forslag til 
møtedatoer er som følger: 13. januar, 24.mars, 16. juni, 22.september og 15.desember. 
Møtene ambulerer mellom kommunene:  
 
Innstilling;  
Møteplan for verdensarvrådet ; 13. januar, 24.mars, 16.juni, 22. september og 
15.desember.  
 
Vedtak:  
 
Sak 08/17 
Orienteringer 
 
Sak 09/17 
Eventuelt 
 
 
 
 


