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Innkalling, sakliste, referat
1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Godkjenning av referat 20.06.2017

Sak 26/17

Samarbeidsavtale mellom verdensarvrådet og MIST/Rørosmuseet om
Verdensarvsenteret.

Sak 27/17

Status for handlingsplan 2015-2017 til Regional plan for Røros bergstad
og Circumferensen. Framdriftsplan revisjon av handlingsprogrammet
2018-2020

Sak 28/17

Oppfølging av studieturen til Falun 20.-22.september.

Sak 29/17

Oppfølging av World Heritage Leadershipkurset 05.-16. juni 2017

Sak 30/17

Orienteringssaker
Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen
Verdensarven som tema.
Tilbakemelding fra Nordisk verdensarvkonferanse i Raumo, Finland 11.-13.
september
Nasjonalt koordinatormøte på Hamar 26.-27. oktober.

Sak 31/17

Eventuelt
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Runa Finborud
Leder for Verdensavrådet for Røros bergstad og Circumferensen

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 26/17

Samarbeidsavtale mellom verdensarvrådet for Røros bergstad og
Circumferensen, og MIST/Rørosmuseet .
Vedlegg; Forslag til samarbeidsavtale
Saken er tidligere behandlet i sak 12/17 (21.04) og sak 22/17 (20.06). På
møtet den 21.04 ble det gjort følgende 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.
P.g.a. utsatt arbeidsmøte mellom MIST/Rørosmuseet og arbeidsutvalget i
juni, ble likelydende vedtak videreført på møtet den 20.06.
Arbeidsutvalget avholdt møte med MIST/Rørosmuseet den 30. august. På
møtet deltok Runa Finborud, Hans Vintervold, Torfinn Rohde, Bernt
Tennstrand, Suzette Paasche og Odd Sletten. Bernt Tennstrand var invitert
med av arbeidsutvalget som rådmannsrepresentant fra
observatørgruppen i verdensarvrådet.
Til grunn for møtet lå et utkast til samarbeidsavtale utarbeidet på
bakgrunn av autorisasjonen som verdensarvsenter og Verdensarvrådets
utkast til avtale av 20.04.17.
På møtet ble det enighet om å anbefale vedlagte avtaledokument for
Verdensarvrådet og for styret i MIST.
Styret i MIST behandlet og sluttet seg til avtaledokumentet i sitt møte
den 06.09.17.
I henhold til vedtaket i sakene 12/17 og 22/17 i Verdensarvrådet, legges
avtaledokumentet fram for drøfting i Verdensarvrådet på møtet den
20.10.17
I og med at kommunene, fylkeskommunene og sametinget er de juridiske
parter i saken, oversendes avtalen til behandling i respektive organer etter
verdensarvrådets behandling.
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Avtalen oversendes fra verdensarvkoordinator til behandling i
kommunene, fylkeskommunene og Sametinget.
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I tilknytning til saken vil det innledningsvis bli gitt en orientering om
status og tidsplan for arbeidet med etableringen av verdensarvsenteret
fra direktør for Rørosmuseet, Odd Sletten.
Innstilling;
Verdensarvrådet slutter seg til arbeidsutvalgets anbefaling av
samarbeidsavtalen mellom Verdensarvrådet og MIST/Rørosmuseet, og
ber om at avtalen oversendes kommunene, fylkeskommune og
Sametinget til sluttbehandling.
Vedtak;
Sak 27/17

Status for handlingsplan 2015-2017 til Regional plan for Røros
bergstad og Circumferensen. Framdriftsplan revisjon av
handlingsprogrammet 2018-2020.
Vedlegg; Oversikt status for handlingsprogrammet for 2015-2017
Regionplan for Røros bergstad og Circumferensen er bygd opp omkring
temaene Forvaltning, Kunnskap, Formidling og Næring. Realiseringen av
planens målsettinger gjennomføres i form av 2-årige
handlingsprogrammer. Gjeldende handlingsprogram går ut 2017, og det er
lagt opp til å lage et nytt handlingsprogram for 2018-2020.
Fylkeskommunene ved Silje Holliløkk og Tore Lahn innkalte i juni til et
møte på Hamar den 5. september for å drøfte tidsplan og organisering av
arbeidet med et nytt handlingsprogram. Målsettingen har vørt behandling
og vedtak i respektive fylkesting i januar/februar 2018. Før vedtak i
fylkestingene må programmet høres og behandles i kommunene o
Sametinget.
I tillegg til at tidsplanen er svært stram, står Sør-Trøndelag
fylkeskommune midt oppe i omleggingen til Trøndelag fylkeskommune,
noe som vil medføre at handlingsprogrammet må behandles i et nytt
utvalg. Silje Holliløkk har også fått jobben som seksjonsleder for
kulturminneavdelingen i den nye administrasjonen, og det er pr. i dag ikke
avklart hvem som blir saksbehandler for verdensarv i den nye
organisasjonen.
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Tidsplan for utarbeidelse av handlingsprogram for 2018-2020 vil bli lagt
fram på rådsmøtet den 15. desember.
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Anbefalingen fra møtet den 5. september, ble derfor at revisjonen av
handlingsprogrammet forskyves til 2018, og at gjeldende
handlingsprogram forlenges med et år.
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I faggruppemøtet den 20.08. 17på Drevsjø, gjennomgikk faggruppen status
for gjeldende handlingsprogram. Statusen er vedlagt, og vil bli
gjennomgått på møtet.
I tilknytning til denne saken vil det bli orientert om hvordan
verdensarvarbeidet i Trøndelag fylkeskommune tenkes organisert .
Innstilling;
Verdensarvrådet slutter seg til anbefalingen fra administrasjonen om å
forlenge handlingsprogrammet for Regionplan for Røros bergstad og
Circumferensen med et-1-år, og ber om at tidsplan for utarbeidelse av nytt
handlingsprogram legges fram på rådets møte den 15. desember.
Vedtak;

Sak 28/17

Studietur til Falun 20.-22. september. Oppfølging og mulige
samarbeidsprosjekter.
vedlegg; Deltakere fra Falun
Studieturen til Falun gikk av stabelen som planlagt i dagene 20.-22.
september. 16 stk fra verdensarvrådet og faggruppa deltok, og det svenske
vertskapet tok imot og organiserte på en utmerket og gjestfri måte. Det
faglige programmet ble fulgt i henhold til programmet, med interessante
besøk, presentasjoner og gode diskusjoner.
I ettertid kan det konstateres at Falun har gjort svært mye på formidling
om verdensarven, og at vår verdensarv har mye å hente på et videre
samarbeid med Falun på dette feltet.
Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen har også en god del å
tilføre Falun, bl.a. på tema som brannsikring; (jfr. presentasjon fra
brannsjef Frode Skogås,) og på etablering av finansieringsprogrammer
rettet mot eiere av bygninger for at de skal kunne ivareta autentisitet i sin
trehusbebyggelse, (jfr. Odd Sletten foredrag om vindusprogrammet, og
orienteringer om Uthusprosjektet).
Falun er vår nærmeste, relevante verdensarv, i Norden, og av mange
grunner er det ønskelig å utvikle et mere kontinuerlig samarbeid med
Falun inn i framtida.

Rørosmuseets personale reiser samlet til Falun 22.-24.november for
spesifikt å få ideer til å jobbe med verdensarvutstillinga, og
skoleoppleggene på formidlingssida.

Sekretariatet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen
Røros kommune v/Torfinn Rohde
Bergmannsgata 19, 7374 Røros
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Følgende oppfølgingspunkter er på gang;
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▪
▪

Brannsjef Frode Skogås er blitt invitert til å besøke Falun påny for å se
på Faluns brannvernopplegg og utstyr. Skogås har også invitert sine
kolleger hit til neste år.
Samarbeidsmøte mellom verdensarvkoordinatorene i november. Tema;
Forvaltningsplan og mulig samarbeid om utdanningstilbud verdensarv
på universitets/høyskolenivå.

Samarbeidet med verdensarven Falun oppleves som svært nyttig og
inspirerende. Pr. i dag er dette først og fremst konkretisert gjennom
prosjektene om formidling av verdensarvkunnskap i skolene, og omkring
etablering av nye verdensarvutstillinger.
Framover vil et samarbeide om informasjon og verdensarvopplevelser
innenfor Circumferensen, utdanning i verdensarvkunnskap på
høyskole/universitetsnivå og bruk av verdensarven som element i
næringsutvikling, være aktuelle samarbeidsområder.
Innstilling;
Verdensarvrådet ønsker et varig og kontinuerlig samarbeid mellom
verdensarven Røros bergstad og Circumferensen, og Verdensarven Falun,
og ber om at dette inngår som programområde i handlingsprogrammet for
2018-2020 i regional plan.
Vedtak;

Sak 29/17

Oppfølging av World Heritage leadershipkurset 06.-16. juni 2017.
I sak 05/17 ble det orientert om at KLD i samarbeid med organisasjonene
IUCN og ICCROM har etablert det 6-årige kompetanse- og
institusjonsbyggingsprogrammet «World Heritage leadership» hvor
verdensarven Røros bergstad og Circumferensen var tiltenkt en rolle som
vertskap for et eller flere av kursene innenfor programmet.
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Det praktiske og de lokale oppleggene ble gjennomført i et nært samarbeid
mellom Rørosmuseet/bygningsvernsenteret, koordinator og
representanter for alle kommunene innenfor verdensarven.
Spesielt de lokale besøkene og kontakten med medlemmer av
verdensarvrådet, kommuneansatte og folk fra ideelle organisasjoner ble
svært godt mottatt av både deltakere og ledelse for kurset. Deltakernes
sluttpresentasjoner ble overvært av mange fra rådet, faggruppa og andre,
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Det første kurset i programmet ble således avholdt hos oss i dagene 06.16.juni, med 20 deltakere fra 20 forskjellige land, og 12-13
forelesere/ressurspersoner fra ytterligere 10 land.

Torfinn Rohde@roros.kommune.no
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sammen med bl.a direktøren for UNESCOS verdensarvkontoret i Paris, og
flere av lederne fra både ICCROM; IUCN, ICOMOS, Riksantikvaren og KLD.
I ettertid har ICOMOS og ICCROM bestemt at Røros bergstad og
Circumferensen vil bli et av 5-10 «Learning sites» i programmet. Dette
betyr at vi vil være vertskap for lignende kurs i programperioden fram til
2022, og også være læringsarena for andre verdensarvsteder på andre
måter enn gjennom kurs.
Det betyr også at verdensarven Røros bergstad og Circumferensen vil
inngå i et nettverk med de andre utvalgte lærestedene.
En hovedmålsetting for World Heritage leadershipkurset er å utvikle en ny
forvaltningsmodell for verdensarvsteder som i større grad enn i dag
kobler sammen natur og kulturverdier.
Vår verdensarv kan komme til å bli et utprøvingsområde for hvordan dette
kan gjøres.
I programmet ligger også muligheter for at personer som er engasjert i
verdensarvarbeidet (politikere, administrasjon, formidlere, ideelle
organisasjoner) kan få tilbud om å søke delta på kurs i regi av
IUCN/ICCROM ved verdensarvsteder i andre deler av verden.
Den endelige utformingen av alle modulene i World Heritage
leadershipprogrammet gjøres i løpet av vinteren.
Innstilling;
Verdensarvrådet ser svært positivt på at verdensarven Røros bergstad og
Circumferensen inngår som en aktiv part i programmet World Heritage
leadership.
World heritage Leadershipprogrammet og samarbeidet med verdensarven
Falun vil være våre viktigste internasjonale satsinger i de nærmeste årene.
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Vedtak;
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