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Sak 1 / 17
Status verdensarvsenter.
Rørosmuseet og MIST sendte i oktober 2016 søknad til Klima- og miljødepartementet om
autorisasjon som verdensarvsenter. Søknadsdokumentet er vedlagt.
Pr. dato er det ikke mottatt svar fra KLD, men innen faggruppemøtet den 5. januar er det godt håp
om at et svar skal foreligge.
Fra MIST/Rørosmuseets side er en klar til å starte opp arbeidet med en foreløpig tilpasning av
dagens lokaler, slik at museumssenteret på Malmplassen kan ivareta funksjonen som
verdenarvsenter fra og med sommersesongen 2017.
Det er i søknaden pekt på 6 hovedfunksjoner for senteret:
Monitorering/overvåkning av verdensarvområdet
Samhandling mellom kulturarvs- og naturforvaltning, samt reinbeitedistrikt
Egen forskning og fasilitering og samarbeid med eksterne forskningsmiljøer
Fagbibliotek
Dokumentasjonsarbeid
Arkiv

Verdensarvrådet og MIST/rørosmuseet ønsker at det snarlig etableres en samarbeidsavtale mellom
rådet og MIST/Rørosmuset om verdensarvsenterets funksjon i forhold til det øvrige
verdensarvarbeidet.
Aktuelle tema i en avtale vil være;
Faglig om verdensarvrådet/faggruppas funksjon i etablerings- og driftsfase
Samarbeidsrelasjoner mellom senteret og verdensarvkoordinator og verdensarvråd
Økonomiske forhold/tilskuddsforvaltning
Saken vil bli drøftet i verdensarvrådets møte den 13.januar, og det ønskes innspill til dette fra
faggruppa.

Sak 2/17
World Heritage leadership
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" som 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 foretrukne WHS, og IUCN og ICCROM har tilsluttet
seg dette.
I følge KLD ved seniorrådgiver Ingunn Kvisterøy, vil Verdensarvrådet og Røros kommune motta brev
før jul 2016 fra ICROM og IUCN hvor det bl.a. varsles om et besøk fra organisasjonenes
programdirektører i januar/februar 2017. Hensikten med besøket er å planlegge aktiviteter for
kursdeltakere over en 14-dagers periode hos oss i juni 2017. I denne perioden vil Verdensarvrådet,
faggruppa, kommunene, Rørosmuseet, NØ-museet, næringsliv og organisasjoner være aktører i
forbindelse med erfaringsoverføring, problemstillilinger knyttet til verdensarven o.s.v.
Pr.19.12 er det ikke mottatt brev fra IUCN og ICCROM, men ifølge KLD vil så skje i løpet av få dager.
For å starte forberedelsene til sommerens kursopplegg bes det om at deltakerne i faggruppa tenker
gjennom hva som kan være aktuelle tema, institusjoner, bedrifter, geografiske områder, prosesser og
attraksjoner som kan være aktuelle å besøke og involvere til sommeren.
Det legges opp til en mini-workshop på temaet under faggruppemøtet.
Vedlagt er KLDs presentasjon av programmet på verdensarvkoordinatormøtet den 22. november
2016.

Sak3 /17
Oppstart/revisjon forvaltningsplanarbeid
Regionplan for Røros bergstad og Circumferensen ble vedtatt av Hedmark fylkesting den 14. juni
2011 og av Sør-Trøndelag fylkesting 21. juni 2011. Planen er delt i et innledningskapittel som
beskriver verdensarvområdet, planens formål og innskrivingsprosessen, og et mål og strategikapittel
delt inn i forvaltning, kunnskap, formidling og næring. Planen er fulgt opp av 2-årige
handlingsprogram. Gjeldende handlingsprogram utløper i 2017.
Den regionale planen oppfyller ikke UNESCOS krav til forvaltningsplan for verdensarvområder. Det er
ønske om at arbeidet med forvaltningsplan starter så snart som mulig. I forkant av arbeidet må
forholdet mellom regional plan og forvaltningsplan avklares. Aktuell problemstilling kan f.eks. være
om vi skal ha en regional plan som dagens og at forvaltningsplanen er et selvstendig dokument i
tillegg til denne, eller et vedlegg til regional plan, eller om regional plan og forvaltningsplanen bakes
sammen til et dokument?
Det er også viktig at utarbeidelsen av en forvaltningsplan koordineres med andre løpende
planprosesser i kommunene og fylkeskommunene, og innarbeides i respektive planprogrammer og
derigjennom forankres i kommunene og fylkekommunene. I utgangspunktet vil koordinator gå ut fra
at eierskapet til planen vil være det samme som sammensetningen av verdensarvrådet.
I forbindelse med innskrivingsprossessen av Rjukan-Notodden Industriarv på verdensarvlista, ble det
utarbeidet en forvaltningsplan som fyller UNESCOS kriterier. Planen er revidert og oppdatert
sommeren 2016. Planen fra Rjukan-Notodden er vedlagt saken.
Verdensarvkoordinator for Rjukan-Notodden industriarv, Alexander Ytterborg, råder til å engasjere
en egen prosjektsekretær for arbeidet med forvaltningsplanarbeidet. Dette ut fra arbeidsomfanget. I
så fall må det søkes om midler fra Riksantikvaren om dette.
Verdensarvkoordinator har en ambisjon om å føre deler av planen i pennen selv, men det vil også
være behov for bidrag fra andre i fagruppa.
Det er et klart behov støtte og kapasitet på de antikvariske/kulturminnefaglige vurderingene av
status for verdensarvobjektene, og de oppsluttende verdiene i Circumferensen. Det er vanskelig å
anslå omfanget av dette arbeidet, men et halvt årsverk kan være retningsgivende for en mulig
søknad til Riksantikvaren.
Forutsatt finansiering, bør det være mulig å legge fram et forslag til en forvaltningsplan medio 2018.
Til møtet i faggruppa bes det om at deltakerne kort redegjør for planstatus i i
kommuner/fylkeskommuner som vil være relevante i forvaltningsplansammenheng (Samfunnsdel og
arealdel til kommuneplanen, kulturminneplan, kulturplan, m.m.)

Sak 4/17
Koordinators tilstedeværelse i kommunene. Løpende forankring av verdensarvarbeidet.
Leder i verdensarvrådet og undertegnede har diskutert hvordan forankringen av verdensarvarbeidet i
kommunene kan/bør skje framover. Faggruppa er en av de viktigste arenaene i så måte. Arbeidet
med handlingsprogrammet til regional plan, forvaltningsplan og konkrete saker er andre viktige
elementer i dette arbeidet.
Koordinator har kontorplass og er tilsatt i Røros kommune, men har oppgaveportefølgen knyttet til
hele cirkumferensen. Det er viktig at dette er synlig for både innbyggere, næringsliv og de
kommunale organisasjonene.

Saken vil bli løftet i verdensarvrådet den 13. januar, og som en basis for en diskusjon og vedtak der,
ønsker jeg innspill og gode forslag fra faggruppa.
Sak 5 /16
Møteplan for faggruppa 2017.
Verdensarvrådet har forslagsvis planlagt møter 13. januar, 24.mars, 16. juni, 22. september og 15.
desember. Faggruppa skal møtes ca. 1 mnd. I forveiene i henhold til retningslinjene. Forslagsvis uke 8
(20.25.februar-martnan), uke 22 (22.-26.mai), uke 34 (21.-25. august) Uke 45 (6.-10. november). Best
passende møtedag diskuteres på faggruppemøtet.
Jeg ser av tidligere referater at det har vært avhold en faglig ekskursjon i løpet av året knyttet til et av
møtene. Vi ser på dette under møtet.
Sak 6/16
Orienteringer:
Uthusprosjektet 2017 v/byantikvar Magnus Borgos
Sak 7/17
Eventuelt.
Jeg ber om at innspill til eventuelt meddeles meg på mail hvis mulig. Ellers tar vi det over bordet ved
møtets oppstart.

