
Referat fra møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, 
Samfunnshuset, Os, fredag 2.februar 2018 kl. 1200-1500 
 
Tilstede;  Runa Finborud, Jan Håvard Refsethås, Lars-Erik Hyllvang, Hans Vintervold, 

Ragnhild Aashaug, Tove Martens, Odd Sletten, Magnus Borgos, Ragnhild Hoel, 
Thomas Ole Andersen, Torfinn Rohde 
 

Forfall   Ellen Haugen Bergsrønning, Aasa Gjestvang, Kirsten Thyrum, Bernt 
Tennstrand, Kirsten Frønes.  

 
Sak 01/18 Innkalling, sakliste, referat 

 1.Godkjenning av innkalling og sakliste 
 2.Godkjenning av referat 15.12.2017 

   
 Innstilling;  
Innkalling, sakliste og referat fra møte 15.12.2017 godkjennes.  
 
Vedtak;  
Innkalling, sakliste og referat fra møte 15.12.2017godkjennes. 
 

Sak 02/18  Årsmelding 2017 
 Innstilling;  
Forslaget til årsmelding for verdensarvrådet fra verdensarvkoordinator 
godkjennes.  
 
Vedtak;  
Forslaget til årsmelding for verdensarvrådet, med kommentarer framkommet 
under møtet, godkjennes.   
 
   

Sak 03/18 Årsplan for Verdensarvrådet og verdensarvkoordinator for 2018 

 Innstilling;  

Forslaget til hovedprioriteringer og årsplan for verdensarvrådet og 

verdensarvkoordinator vedtas.   

 Vedtak;  

Forslaget til hovedprioriteringer og årsplan for verdensarvrådet og 

verdensarvkoordinator vedtas.   

 

Sak 04/18 Styrking av kulturminnekompetansen i kommunene i verdensarven Røros 

bergstad og Circumferensen.  

Innstilling;  

Verdensarvrådet ber verdensarvkoordinator legge fram en betenkning/notat 

om behovet for styrket kulturminnekompetanse innenfor verdensarvområdet 



med forslag til alternative løsninger. Notatet legges fram på rådets møte i april 

2018.  

Fra diskusjonen;  

Det er viktig at en styrking av kompetansen må skje lokalt, d.v.s. at 

kontorplassering må være i regionen.  

Det ønskes kulturminnefaglig kompetanse som i hovedsak kan betjene den 

forvaltningsmessige delen av kulturminnearbeidet.  

Det er viktig at det finnes god og tilstrekkelig kompetanse på fylkeskommunalt 

nivå, som kan veilede kommunene og være aktive pådrivere i det 

kulturminnevernfaglige arbeidet.  

  

 Vedtak :  

Verdensarvrådet ber verdensarvkoordinator legge fram en betenkning/notat 

om behovet for styrket kulturminnekompetanse innenfor verdensarvområdet 

med forslag til alternative løsninger. Notatet legges fram på rådets møte i april 

2018.  

 

Sak 05/18 Utfordringer og muligheter for lasskjørertradisjonen i verdensarvområdet og 

tilliggende herligheter 

 

 Innstilling;  

Saken legges fram uten innstilling.  

 Vedtak;  

Verdensarvkoordinator,  Visit Røros og Røros næringshage bes på rådets møte 

i april å legge fram et program/forslag for å styrke tilrettelegging og 

rammevilkår for lass-kjørervirksomheten i verdensarven Røros bergstad og 

Circumferensen.  

  

Sak 05/18 Orienteringssaker 

Skilt og verdensarvplakett v/Ragnhild Hoel 

Ragnhild Hoel orienterte om at spørsmålet om vegskilt ved 

Circumferenspunktene langs riksveiene nå hadde høyeste prioritet hos 

Riksantikvaren. Det var avholdt et møte mellom RA og Vegdirektoratet like før 

jul 2017. Her hadde vegdirektoratet problematisert lengden på navnet «Røros 

bergstad og Circumferensen» ut fra skiltstandarder m.m. Saken er nå løftet 

opp på avdelingsdirektørnivå hos Vegdirektoratet. Ragnhild Hoel orienterer 

rådet om utviklingen i saken.  

 

Alle verdensarvsteder skal ha en plakett sentralt oppsatt med UNESCOs 



verdensarvlogo og tekst og navn på verdensarvstedet. For Røros bergstad og 

Circumferensens er det laget 10 eksemplar av plaketten til plassering på 

sentrale steder. Det er beregnet 4-5 plaketter innenfor verdensarven i Røros, 

og 5-6 på sentrale verdensarvlokaliteter fordelt på Os, Tolga, Engerdal og 

Holtålen.  

Ragnhild Hoel ba om at kommunene oversendte forslag til lokaliteter og type 

plakett (vegg eller stativ) til Riksantikvaren så fort som mulig. 

Koordinator videreformidler oppdraget til hver enkelt kommune. 

   

Status for Verdensarvsenteret (vedlagt årsrapport for 2017) v/odd Sletten 

Rådet hadde fått tilsendt årsrapporten for verdensarvsenteret med 

sakspapirene. Det er nå ansatt leder for «avdeling for verdensarv og 

formidling», Per Øyvind Riise. Riise har bakgrunn som museumsleder fra 

Bryggen i Bergen, og har i det senere drevet egen rådgivningsvirksomhet 

innenfor kulturarvssektoren. Han er bosatt i Alvdal. Riise begynner i 50% i 

stillingen 5. februar og starter i 100% fra 1. mars.  

Sigrun Selboe, Røros,  er ansatt som formidler på samme avdeling. Hun har 

jobbet i et vikariat på Rørosmuseet siden 2016.  

Planen nå er å avholde møter med alle verdensarvkommunene i løpet av 

våren for å lage forslag til formidlings/aktivitetsplaner for hver enkelt 

kommune for de nærmeste årene, jfr. samarbeidsavtalen.  

En viktig oppgave for verdensarvrådet blir å bidra til at prosessen rundt 

etablering av administrasjonsbygg ved verdensarvsenteret.  

Runa Finborud foreslo at rådet inviterer de to nye museumsdirektørene; Nina 

Frisach, Mist, og Svein Inge Sunde, Anno, til et møte i løpet av våren, evt. i 

forbindelse med rådets møte i april.  

  

Handlingsprogram for 2019-2021  for regional plan for verdensarven Røros 

bergstad og Circumferensen. Innspillsfase v/Torfinn Rohde 

 

Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner har i brev av 16.01.2018 sendt ut 

invitasjon om innspill til Handlingsprogram for Regionplan Røros bergstad og 

Circumferensen 2019-2021. Invitasjonen er sendt til kommuner og andre 

verdensarvparter i Circumferensen. Frist for innspill er satt til 11. februar 2018 

Fra flere av rådsmedlemmene ble det bemerket at fristen var kort, spesielt 

med tanke på at en ønsket å behandle saken på politisk nivå. Koordinator ble 

bedt om å viderebringe dette til henholdsvis Silje Holliløkk i Trøndelag 

fylkeskommune og Tore Lahn i Hedmark fylkeskommune.  

Det vil bli sendt innspill fra kommunene, med bemerkning at en ettersender 

evt. politiske vedtak.  



Verdensarvrådet skal behandle forslage til handlingsplan i sitt møte den 20. 

april.    

Uthusprosjektet 2017 v/Magnus Borgos 

Det er høy aktivitet i Uthusprosjektet. I 2017 er det ferdigstilt 23 prosjekter og 

35 prosjekter er i gang i forskjellige faser. Utfordringen nå er å ha nok 

håndtverkere og sikre nyrekruttering. Det igangsettes murerkurs i Tolga i regi 

av kommunen, og det er tatt initiativ til å få etablert brytning av takskifer på 

Os. 

  

Søknader til Riksantikvaren og fylkeskommunen 2018 v/Ragnhild Hoel og 

Torfinn Rohde 

Alle kommunene har sendt søknader for 2018 til Riksantikvaren og eller 

fylkeskommunene. Behandling gjøres i løpet av 1. halvdel av februar og svar 

kan forventes i løpet av måneden. Totalt er søknadssummen fra Røros 

bergstad og Circumferensen på over 20 millioner, hvorav søknaden på 

kirkelånet til Røros utgjør 3 millioner og Olavsgruvaveien 5 millioner. 

Søknaden om midler til kirkelånet bruker å avslås på prinsipielt grunnlag 

(kirker er kommunenes ansvar), selv om Røroskirka absolutt er en del av 

indrefileten i verdensarven.  

  

Samarbeidprosjektet Värdsarv i våra hender. Utbyte mellan grundskolar i 

värdsarven Röros bergstad och Circumferensen og Falun» v/Torfinn Rohde 

Søknad om midler til utvekslingsprogram for 8.klassinger mellom Røros 

bergstad og Circumferensen og verdensarven Falun ble sendt NORDPLUS pr. 

1. februar. Svar kan forventes i mai. Hvis positivt svar, kan dette gi et tilbud til 

30 elever og 5 lærere fra vår verdensarv om et opphold i Falun på 1 uke våren 

2019. Rektorene på barne- og ungdomsskolene er involvert, og rådmennene har 

gitt sin tilslutning.  

 

Sak 06/18 Eventuelt 

 

Referent;  Torfinn Rohde 

 

 

  

 

 


