Referat fra møte i Verdensarvrådet 21.04.2017; Nystuggu,
Kommunehuset Os kommune
Tilstede; Runa Finborud, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, Leif Vingelen, Thomas Ole
Andersen, Ragnhild Hoel, Tove Martens, Odd Sletten, Elisabeth Seip, Silje Holliløkk, Torfinn
Rohde.
Sak 11/17
Rådmannsrepresentasjon i Verdensarvrådet.
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:
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.

Sak 12/17
Samarbeidsavtale mellom verdensarvrådet og MIST/Rørosmuseet ad. verdensarvsenter
1 vedlegg
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 partene, som legges fram for rådet på junimøtet.
Vedtak:
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 partene, som legges fram for rådet på junimøtet.
Sak 13/17
Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen/revisjon av regional plan.
2 vedlegg
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.

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

Side

Vedtak:

1

Det orienteres om arbeidet i kommunestyrene våren 2017, som en del av en orientering om
verdensarvarbeidet generelt.

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

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.
Sak 14/17
Forespørsel fra Riksantikvaren ad. bidrag fra verdensarvstedene til
UNESCOs verdensarvfond.
Innstilling;
Saken legges fram uten innstilling
Vedtak:
• Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen er av den oppfatning at bidrag
til verdensarvfondet tilligger statsparten, og finner derfor ikke å anbefale
verdensarvkommunene å bidra til fondet.
• Verdensarvrådet vil reise spørsmålet om ytterligere finansiering av fondet fra norsk
side på verdensarvforum i Hammerfest 12.-14.juni.
• Verdensarvrådet anbefaler at verdensarvstedene finner måter å generere private
midler/gaver til fondet fra stedene.

Sak 15/17

Representasjon fra verdensarvrådet
Verdensarvforum, Hammerfest 2017 12.-14. juni
Nordisk verdensarvkonferanse i Raumo, Finland 11.-14.september

Innstilling;
Saken legges fram uten innstilling.

Side
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Vedtak:
• Leder av verdensarvrådet møter på Verdensarvforum i Hammerfest 12.-14. juni og
Nordisk verdensarvkonferanse i Raumo 11.-14. september.
• På verdensarvforum i Hammerfest ønskes i tillegg at 2-3 av verdensarvrådets faste
medlemmer kan møte, samt representant fra observatørgruppen/fagruppa.
• Det åpnes for utvidet representasjon fra rådet ut over leder på den nordiske
verdensarvkonferansen i Raumo.
• Endelig deltakelse fra rådet på de to arrangementene bestemmes så snart det foreligger
invitasjoner og program.
Det er også aktuelt med representasjon fra faggruppa.
•

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

Sak 16/17

Orienteringssaker
•
•
•
•
•
•

Sak 17/17

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

Eventuelt.

Under eventuelt ble det framsatt et forslag fra Thomas Ole Andersen, Sametinget, om at
Verdensarvrådet tar kontakt med Sametingsrådet om nyregistreringer av samiske
kulturminner I Circumferenskommunene. Forslaget ble reist som et tillegg under sak 13/17
om forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen. Det ble gjort følgende vedtak;
Vedtak:
Verdensarvrådet for Røros Bergstad og Circumferensen kontakter Sametingsrådet om
utvikling av et prosjekt for registrering av samiske kulturminner i Circumferensen.
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Verdensarvrådet ber om at det utredes etablering av en avdeling/kontor for samisk
kulturminnevern i tilknytning til et nytt verdensarvsenter på Rørosmuseet.

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

