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Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og 
Circumferensen, Kommunehuset Tolga, 20.juni kl. 1100-1500. Møterom 
(Storstua) bestilt på Kommunehuset  
 
Sak 17/17 Innkalling, sakliste, referat 

 1.Godkjenning av innkalling og sakliste 

 2.Godkjenning av referat 20.04.2017 

 

Sak 18/17  Rådmannsrepresentasjon i verdensarvrådet. Endring av vedtekter for 
verdensarvrådet.  

 
Sak 19/17  Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen. 

Høringsdokument. Mottakere og høringsfrist.  

Sak 20/17       Studietur til Falun 20.-22. september.  Orientering og endelig påmelding.   
 
Sak 21/17 Deltakelse på Nordisk verdensarvkonferanse, Raumo Finland. Program og 

påmelding.  
 
Sak 22/17  Samarbeidsavtale mellom verdensarvrådet og MIST/Rørosmuseet ad. 

Verdensarvsenter 
 
Sak 23/17 Orienteringssaker 

 
Sak 24/17  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 18/17  Endring av vedtekter for verdensarvrådet.  

 
 Verdensarvrådet vedtok i møte den 20.04. å utvide observatørgruppen i 

rådet med representasjon fra rådmennene i Circumferensen. Rådmannen 
på Røros vil være representant for rådmennene.  
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 I gjeldende vedtekter brukes også tittelen «kulturminneforvalter i Røros 

kommune» i opplistingen av medlemmer i observatørgruppen. Denne 
funksjonen tituleres i dag «byantikvar». Koordinator foreslår at rådet også 
korrigerer dette.  

  
 Vedlagt er vedtektene med endringer. Endringene markert med rødt.  
  
 Innstilling:  

Verdensarvrådet vedtar endringer i vedtektene slik at punktet 
«observatører med forslags- og talerett endres fra;    

 

  Observatører med forslags og talerett 

• Representant for MIST 

• Representant for Rørosmuseet 

• Representant for Hedmarks fylkesmuseum AS v/Nord-Østerdalsmuseet 

• Kulturminneforvalter Røros kommune 

• Representant for Destinasjon Røros 

• Representant for fylkesmannen i Hedmark 

• Representant for fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

• Representant for Riksantikvaren 

til  

Observatører med forslags og talerett 

• Representant for MIST 

• Representant for Rørosmuseet 

• Representant for Hedmarks fylkesmuseum AS v/Nord-Østerdalsmuseet 

• Byantikvar i Røros kommune 

• Representant for Destinasjon Røros 

• Representant for fylkesmannen i Hedmark 

• Representant for fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

• Representant for Riksantikvaren 

• Representant for rådmennene i kommunene i Cirkumferensen 

 

Vedtak;  

 

Sak 19/17  Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen. Høringsdokument. 
Mottakere og høringsfrist.  

Verdensarvrådet behandlet i sak 13/17 Utkast til disposisjon, organisering og 

framdriftsplan for Forvaltningsplan for verdensarven Røros Bergstad og 
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Circumferensen, og ba om å få framlagt et ferdig høringsutkast av 

disposisjonen på junimøtet.  

Utkastet til disposisjon har blitt diskutert i faggruppen i møte den 20.04. og 

24.05. og i møte med Riksantikvaren den 22.05.17.  

Koordinator har fram utkastet på møter i Røros formannskap 11.05., i Engerdal 

kommunestyre 18.05. og Holtålen formannskap den 23.05. Det er avtalt 

orientering i Tolga kommunestyre den 23.05. og i Os kommunestyre i første 

møte etter sommerferien.  

De vesentligste kommentarer til det framlagte forslaget har vært; 
Behov for oppdatering av status for enkeltelementene i verdensarven, og på 
de oppsluttende verdiene i Cirkumferensen 
Tidsplanen. En runde med oppdatering fordrer en barmarkssesong og behov 
for faglig bistand 
Innspill fra Riksantikvaren med nasjonalt indikatorsett som grunnlag for 
løpende vurdering av status for verdensarvverdiene. (vedlagt) 

I tillegg har det fra flere hold blitt påpekt behovet for samordning med løpende 

planarbeid i kommunene, spesielt i forhold til kulturminneplanene og 

arealdeler til kommuneplanen.  

Samkjøring med revisjon av handlingsprogrammet i Regional plan for 

Bergstaden Røros og Circumferensen er også tydeliggjort.  

Det er også foreslått fra flere å utvide arbeidsgruppen med en representant fra 

verdensarvsenteret, og fra fylkesmennene (nasjonalparkforvalter).  

Vedlagt er en oppdatert disposisjon, tidsplan og organiseringsskjema, hvor de 

ovenstående forhold er hensyntatt.  

Planen skal nå foreligge ferdig behandlet innen 1. juli 2019.  

Koordinator foreslår at dokumentene oversendes kommunene, 

fylkeskommunene, Sametinget, fylkesmennene, destinasjonsselskapene, 

Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Mist/Rørosmuseet, Anno museum/Museene 

i Nord-Østerdalen, Fortidsminneforeningen, Historielagene i Cirkumferensen, 

Næringsforum i fjellregionen, Statens vegvesen, Røros e-verk, Nord-Østerdal 

kraftlag, Norges vassdrags- og energiverk og  Direktoratet for 

Mineralforvaltning på en innspillsrunde, med høringsfrist  1. oktober 2017.  

Innstilling;  

Det framlagte disposisjon, organisasjonskart og tidsplan for arbeidet med 

forvaltningsplan for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen sendes på 

høring med høringsfrist 1. oktober 2017.  

Vedtak;  
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Sak 20/17       Studietur til Falun 20.-22. september.  Orientering og endelig påmelding.   
   

Programmet for studieturen til verdensarven Världsarvet Falun den 20.-
22. september er nå klart (Programmet er vedlagt). 
Verdensarvkoordinator Christina Staberg har nedlagt et grundig arbeid 
med programmet, slik at besøket skal kunne gi et godt utbytte både for oss 
som besøkende, og for verdensarvarbeidet i Falun.  
Vi vil få ta del i arbeidet rundt Faluns Verdensarvsenter/Världsarvshus, og 
arbeidet med markedsføring og merkevarebygging omkring  
verdensarven. Verdensarven i plansammenheng er også tema for en 
programpost.  
Til arbeidsseminaret den 21. er det invitert representanter for 
Norrköpings kommun, som har hatt et systematisk arbeid over mange år i 
å utnytte kulturarven i næringssammenheng.  
 
Falun kommune inviterer på alle måltider og reisen finansieres over 
koordinatorbudsjettet, slik at utgifter til den enkelt kun blir overnatting 
(SEK 2500/pers.).  
 
Av hensyn til hotellbestilling (vi har reservert), er det ønskelig med 
endelig på melding før sommerferien.  

 
Sak 21/17 Nordisk verdensarvkonferanse i Raumo Finland, 11.-14. september.   

 https://www.rauma.fi/nwhc/ 
  
 Den nordiske verdensarvkonferansen går av stabelen i Raumo i Finland i 

dagene 11.-14. september. Hovedtema er “Living in World Heritage and 

Community Involvement” med en rekke interessante innlegg og ekskusjoner. 

Programmet, registreringsskjema, reisemuligheter og bomuligheter finner dere 

under internettadressen over. Koordinator er påmeldt, og Odd Sletten deltar 

som styremedlem i det nordiske verrdensarvnettverket (Nordic World heritage 

association). Kostnader for reise, opphold og deltakeravgift vil beløpet seg til 

ca. kr.10000. Det foreslås at kostnader for deltakelse av 1 person fra rådets 

faste medlemmer dekkes av verdenssarvkoordinators budsjett.  

  

 Vedtak;  
.......... fra Verdensarvrådet deltar på Nordisk verdensarvkonferanse i Raumo 

11.-14. september.  

 

Sak 22/17 Samarbeidsavtale mellom verdensarvrådet og Rørosmuseet/MIST ad 

verdensarvsenter.  

 Saken har vært diskutert i rådets 2 foregående møter, og i møte den 21.04. ga 

rådet arbeidsutvalget i mandat å legge fram et forslag til avtale etter drøftinger 

med MIST v/Suzette Paasche og Odd Sletten. Et diskusjonsmøte var berammet 

https://www.rauma.fi/nwhc/
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til den 31.05., men ble avlyst fra MISTs side. MIST skulle komme med forslag 

om ny møtedato, men så har ikke skjedd.  

 I mellomtida har MIST/Rørosmuseet blitt autorisert som verdensarvsenter. 

Autorisasjonsbrevet fra Miljødirektoratet finner dere her; 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/to-nye-verdensarvsentre/id2555803/  

  I forbindelse med koordinators besøksrunde i kommunene i mai har 

samarbeidsformene mellom verdensarvsenteret og kommunene vært tema. Det 

springende punktet har vært verdensarvsenterets bruk av ressurser knyttet til 

informasjonsenhetene utenom Røros.  Det vil være nyttig å ha en ny runde om 

dette nå, når synspunktene har kommet fram fra flere hold. Utkastet til 

samarbeidsavtale er vedlagt.   

 Innstilling;  

 Rådets mandat til arbeidsutvalget fra møte den 21.04.17 opprettholdes. Nytt 

forslag til samarbeidsavtale legges fram for rådet etter sommerferien.  

Vedtak;  

 

Sak 23/17 Orienteringssaker 

  Referat fra verdensarvforum Hammerfest 12.-14.juni v/Runa Finborud m.fl.  
Verdensarvsenter v/0dd Sletten 
Olavsgruvaveien v/ Hans Vintervold 
Oppstart revisjon handlingsprogram Regional plan for Røros bergstad og 
Circumferensen v/ Tore Lahn og Silje Holliløkk 
World Heritage Leadership v/Torfinn Rohde  

Sak 24/17 Eventuelt 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/to-nye-verdensarvsentre/id2555803/


 

 

Torfinn Rohde@roros.kommune.no 

72 41 95 55 / 97713676 

Sekretariatet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen 

Røros kommune v/Torfinn Rohde 

Bergmannsgata 19, 7374 Røros 

 

Si
d

e
6

 

 
  
  
 
 
 
 

 
 
 

 


