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Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og 
Circumferensen, Kommunehuset Os, 21.april kl. 1000  
 
Sak 10/17 Innkalling, sakliste, referat 

 1.Godkjenning av innkalling og sakliste 

 2.Godkjenning av referat 13.01.2017 

 

Sak 11/17 Rådmannsrepresentasjon i verdensarvrådet.  
 
Sak 12/17  Samarbeidsavtale mellom verdensarvrådet og MIST/Rørosmuseet ad. 

Verdensarvsenter. Notat til diskusjon.   
  
Sak 13/17  Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen/revisjon av 

Regional plan.  Utkast til disposisjon/innhold i forvaltningsplan og utkast 
til tidsplan.   

Sak 14/17       Forespørsel fra Riksantikvaren ad. bidrag fra verdensarvstedene til  
UNESCOs verdensarvfond.  

 
Sak 15/17       Representasjon  
  Verdensarvforum Hammerfest 2017.  
  Hammerfest 12.-14. juni 
  Nordisk verdensarvkonferanse i Raumo, Finland 11.-14.september 
 
Sak 16/17       Orienteringssaker :         

Verdensarven i plansammenheng.  Oppsummering fra faggruppemøte 
 20.april.  
 Ny autorisasjonssøknad verdensarvsenter 
 Tildeling av verdensarvmidler 2017 
 World Heritage leadership. Oppsummering fra kontaktmøte med IUCN,  

ICCROM, Riksantikvaren og Klima- og Miljødepartementet 7.-10. mars.  
 Utferd til verdensarven Falun 20.-22.september.  

 
                 
                                                                    
 
 
 
  
 
Os 07.03.2017 
 
Runa Finborud 
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Sak 11/17 Rådmannsrepresentasjon i Verdensarvrådet.  
   
I tråd med vedtak i sak 04/17 » Forankring av verdensarvarbeidet i kommunene. 
Koordinators kontaktpunkter og tilstedeværelse.» har koordinator gjennomført en første 
besøksrunde i alle kommunene, og møtt kultursjefer, planleggere og rådmenn. Nyansatt 
Nyansatt rådmann i Engerdal, Lage Trangsrud er orientert pr. mail . Et viktig moment fra 
samtalene er at rådmennene ønsker en tilstedeværelse som observatører med talerett i 
verdensarvrådet. Dette for å kunne følge opp arbeidet i rådet tettere på administrativt 
nivå. Dersom rådet slutter seg til dette, vil rådmennene i denne perioden være 
representert ved rådmannen i Røros, med en av de andre som stedfortreder ved evt. 
forfall.   
 
Innstilling:   
Rådmennene tiltrer verdensarvrådet fra og med møtet den 17.03.2017. Vedtektene for 
rådet endres i tråd med dette. Reviderte vedtekter legges fram for rådet i møtet i juni.  
 
Vedtak:  
 
Sak 12/17 
Samarbeidsavtale mellom verdensarvrådet og MIST/Rørosmuseet ad. verdensarvsenter 
1 vedlegg 
 
I tråd med vedtak i sak 02/17 «Samarbeidsavtale verdensarvrådet og MIST/Rørosmuseet 
ad. Verdensarvsenter» legger koordinator fram et første utkast til avtale med 
formuleringer til diskusjon i rådet. Det foreligger ikke autorisasjonsvedtak pr. dato, men 
prosessen med ny søknad til Miljødirektoratet er i gang fra MIST/Rørosmuseets side.  
Det foreslås at avtalen om økonomiske tilskudd fra kommunene til verdensarvsenteret 
gjøres i en egen avtale mellom hver enkelt kommune og MIST/Rørosmuseet.  
Det forutsettes at avtalen sluttbehandles administrativt og politisk i kommunene.  
 
Innstilling:  
Det framlagte utkastet er et godt grunnlag for en avtale med MIST/Rørosmuseet. 
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å inngå forhandlinger med MIST/Rørosmuseet om et 
omforent avtaleforslag mellom som legges fram for rådet på junimøtet.   
 
Vedtak:  
 
Sak 13/17 
Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen/revisjon av regional plan. 
2 vedlegg  
 
I tråd med vedtak i Sak 3/17 «Forvaltningsplan for Røros bergstad og 
Circumferensen/revisjon av Regional plan.  Oppstart og organisering.» legges det fram et 
utkast til disposisjon/innhold i Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen.  
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Forslaget er bygget på lignende plan for Rjukan-Notodden industriarv.  
Det legges også fram første utkast til kjøreplan og organisering av arbeidet med 
forvaltningsplanen.  
 
For å «holde trøkket» foreslår koordinator at det orienteres om 
forvaltningsplanarbeidet i kommunestyrene nå på våren, selv om ikke alle detaljer er på 
plass.  
 
Saken vil bli drøftet i faggruppa den 20.04.2017.  
 
Innstilling;  
Verdensarvrådet tar utkast til disposisjon, organisering  og framdriftsplan for arbeidet 
med Forvaltningsplan for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen til 
orientering.  Endelig disposisjon og prosjektplan legges fram på neste møte i rådet i juni.   
 
Det orienteres om arbeidet i kommunestyrene våren 2017, som en del av en orientering 
om verdensarvarbeidet generelt.  
 
Vedtak:  
 
Sak 14/17       
Forespørsel fra Riksantikvaren ad. bidrag fra verdensarvstedene til  
UNESCOs  verdensarvfond. 1. vedlegg.  
 
Koordinator har fått oversendt en forespørsel fra Riksantikvaren ved fagdirektør Trond 
Taugbøl angående muligheten for at verdensarvstedene i Europa og Nord-Amerika kan 
være frivillige bidragsytere til Verdensarvfondet.  Grunnen er at fondets utgifter ikke 
lenger har sjanse til å dekke opp det som kreves for å følge opp verdensarvsteder som 
har betydelig større utfordringer i å ta vare på verdensarven enn vi i Vesten. Det er 
Riksantikvaren som skal svare, men alle de 8 stedene i Norge blir spurt, som et underlag 
for Riksantikvarens svar. Om det svares nei, bes det om at det gis en begrunnelse for 
dette (frivillig). I første omgang er dette bare en forespørsel om vilje/innstilling til å bidra. 
Riksantikvaren må ha innspill fra rådet innen 22. mai.  
 
Det forespørres også om hvordan verdensarvstedet har kommet ut av det økonomisk 
etter innskrivingen på verdensarvlista, 
 
Ut fra et «folk til folk» perspektiv og ut fra våre kommuners økonomiske situasjon i 
relasjon til andre deler av verden,  vil det være en fin gest å erklære en positiv vilje til å 
bidra. Også ut fra de reelle ødeleggelser (Palmyra i Syria, Budda-statuene i Afghanistan, 
gamlebyen i Saana i Jemen)og den politiske fokus og kraft som det er på verdensarven, 
vil det være god symbolikk i å bevilge penger til fondet. Størrelsen på beløpet kan være 
alt fra USD 1000 til USD 100000. 
 
På den annen side er det i utgangspunktet statspartens ansvar å bidra til 
verdensarvfondet. Norge yter betydelige beløp.   
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For vårt verdensarvsted er det p.t. slik at oppgavene knyttet til å ta vare på 
verdensarvverdiene er både store og kostnadskrevende, og spesielt de «nye» 
kommunene har i beskjeden grad nytt godt av statlige tilskuddsordninger til å dekke 
disse behovene så langt. Kommunene har også nylig bundet seg til å bidra fra egne 
budsjetter med bl.a. driftstilskudd til verdensarvsenteret.  
 
 
Innstilling;  
Saken legges fram uten innstilling 
 
Vedtak:  
 
Sak 15/17       Representasjon fra verdensarvrådet 
  Verdensarvforum, Hammerfest 2017 12.-14. juni  
  Nordisk verdensarvkonferanse i Raumo, Finland 11.-14.september 
 
Som nevnt i forrige møte, vil det også i år bli avholdt verdensarvforum i regi av Norges 
verdensarv, samt Nordisk verdensarvkonferanse.  
 
Verdensarvforum går av stabelen i Hammerfest i dagene 12.-14. juni. Programmet er 
enda ikke fastlagt. Det «vanlige» er at både politisk og administrativt nivå er 
representert fra de forskjellige verdensarvstedene.  
I og med at World Heritage leadership går av stabelen i samtidig, er det usikkert om 
verdensarvkoordinator får anledning til å delta, men både rådet og faggruppa bør være 
representert, evt. også andre fra administrativt nivå som er sentrale i ivaretakelse av 
verdensarven.  
 
Nordisk verdensarvkonferanse går av stabelen i verdensarven Raumo i Finland i 
dagene 11.-14. september. Det legges også opp til ekskursjoner/utferder både i forkant 
og etterkant av arrangementet. Se link for foreløpig orientering fra Raumo. Velkommen 
til Norges Verdensarv - Norges Verdensarv.  
Finland har for øvrig 100-årsjubileum som selvstendig nasjon i år.  
 
Også her vil det være aktuelt for både politisk og administrativt nivå å delta.  
 
Av planleggingsmessige hensyn, vil det være fint å avklare hvem som deltar hvor fra 
rådet.  
 
Det nevnes også at rådets utferd til Falun følger i dagene 20-22. september (se 
orienteringssak med vedlegg under).  
 
Innstilling;  
Saken legges fram uten innstilling.  
 
Vedtak:  

http://www.norgesverdensarv.no/
http://www.norgesverdensarv.no/
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Sak 16/17  Orienteringssaker 
  1 vedlegg 
 

• Orientering fra møte hos Riksantikvaren 3.april v/Runa Finborud  

• Verdensarven i plansammenheng. Oppsummering fra faggruppemøte 

20.april. v/Torfinn Rohde 

• Ny autorisasjonssøknad verdensarvsenter v/Odd Sletten 

• Tildeling av verdensarvmidler 2017 v/Torfinn Rohde, Tore Lahn og 

Odd Sletten 

• World Heritage leadership. Oppsummering fra kontaktmøte med IUCN,  

ICCROM, Riksantikvaren og Klima- og Miljødepartementet 7.-10. 

mars.  v/Torfinn Rohde og Odd Sletten 

• Utferd til verdensarven Falun 20.-22.september. v/Torfinn Rohde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


