
Referat fra møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, 

Hovet, Ålen, fredag 15.12. 2017 kl. 1100-1330 

 
Tilstede;  

Medlemmer;    Runa Finborud, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsetås, Ragnhild           

   Aashaug, Ellen Haugen Bergsrønning  

Observatører;  Ragnhild Hoel, Tore Lahn, Silje Holliløkk, Odd Sletten, Tove Martens 

Forfall;   Lars Erik Hyllvang, Aasa Gjestvang, Thomas Ole  Andersen,    

   Kirsten Thyrum, Kirsten Frønes, Magnus Borgos, Bernt Tennstrand.  

 

Sak 32/17 Innkalling, sakliste, referat 

  Innkalling og sakliste ble godkjent.  

  Referatet fra møte den 20.10 ble godkjent.  

  

Sak 33/17 Høringsuttalelser til disposisjon for forvaltningsplanen. Justering av  

  disposisjon.    

   

  Odd Sletten ba om at museene ble oppført under «Kunnskap og   

  kompetanse» - avsnittet.   

 

 Innstilling;  

De framkomne innspill fra høringspartene innarbeides i disposisjonen, og 

vektlegges under det videre arbeidet med planen.  

 

Vedtak;  

De framkomne innspill fra høringspartene innarbeides i disposisjonen, og 

vektlegges under det videre arbeidet med planen.  

 

Sak 34/17 Revisjon av handlingsprogrammet til regional plan for Røros bergstad og 

  Circumferensen.   

  Innstilling;  

  Den framlagte tidsplanen legges til grunn for arbeidet med revisjon av  

  handlingsprogrammet for 2018-2020 til regional plan for Røros bergstad og 

  Circumferensen. 

 

  Vedtak;  

  Den framlagte tidsplanen legges til grunn for arbeidet med revisjon av  

  handlingsprogrammet for 2018-2020 til regional plan for Røros bergstad og 

  Circumferensen. 

 

 

 

 

Sak 35/17 Budsjett verdensarvkoordinator 



  

Innstilling;  

Verdensarvrådet anbefaler at det omsøkes riksantikvaren om kr. 1180 000 til 

 drift av verdensarvkoordinatorstillingen for Røros bergstad og Circumferensen 

 for 2018.  

 

Vedtak; 

 Verdensarvrådet anbefaler at det omsøkes riksantikvaren om kr. 1180 000 til 

 drift av verdensarvkoordinatorstillingen for Røros bergstad og Circumferensen 

 for 2018.  

 

 

Sak 36/17 Valg av leder og nestleder i Verdensarvrådet for perioden 2018-2019.  

  I henhold til vedtektene konstituerer verdensarvrådet seg selv, og velger leder 

  og nestleder for 2 år i gangen. Ordfører Runa Finborud, Os kommune, har 

  vært leder i perioden 2015-2017. Ordfører Hans Vintervold har vært nestleder 

  i samme periode. Det skal nå velges leder og nestleder for de kommende 2 

  årene.  

  Saken legges fram uten innstilling.  

  Vedtak;  

  Ordfører Runa Finborud, Os kommune, ble valgt til leder for verdensarvrådet 

  for perioden 2018-2019.  

  Ordfører Hans Vintervold, Røros kommune, ble valgt til nesteleder for  

  verdensarvrådet for perioden 2018-2019.  

 

Sak 37/17 Møteplan for Verdensarvrådet 2018 

 

 Innstilling;  

Verdensarvrådets møteplan for 2018:  

2. februar, 20. april, 21. september og 14. desember 

 Vedtak:  

Verdensarvrådets møteplan for 2018: 

 2. februar, 20. april, 21. september og 14. desember 

 

Sak 38/17 Orienteringssaker  

• Søknader til Riksantikvar og fylkeskommuner 2018. Aktuelle saker 

Samtlige kommuner innenfor Circumferensen vil bli representert i 

søknadsrundene i 2018; Under en liste over aktuelle søknadstema;  

Tema Kommune, organisasjon Søkes til  

Skilting Mugg-gruva Holtålen Trøndelag 

fylkeskommune 



Tiltak i Verdensarvområder i 

kulturminnebrosjyre 

Holtålen Trøndelag 

fylkeskommune 

Frednings- og reguleringsplan 

Femundshytta, 

Engerdal Hedmark fylkeskommune, 

Riksantikvaren 

Skilting og tilrettelegging Gløta, Engerdal Hedmark fylkeskommune, 

Riksantikvaren 

Utvidelse av 

seterregistreringsprosjektet 

Os Hedmark fylkeskommune 

«Frie midler» til tiltak i Narjordet Os Riksantikvaren 

Steinmurer i Tolga Tolga Uthusprosjektet 

Vassrenna og Litjfjellsjøen, 

Nordgruvområdet 

Røros Riksantikvaren og 

Miljødirektoratet, 

Trøndelag 

fylkeskommune? 

Prosjektering tømmerenna mellom 

Femunden og Feragen 

Røros Riksantikvaren, 

Miljødirektoratet ?  

Kunnskapsheving i forbindelse med forvaltningsplanen 

Analyse av kulturlandskap og 

siktlinjer- opplevelsen av 

verdensarven 

VA-rådet/koordinator Riksantikvaren 

Immateriell kulturarv av betydning 

for verdensarven  

 

Va-rådet/koordinator Kulturrådet 

Sør-samisk kulturarv i verdensarven. 

Forprosjekt 

Va-rådet/koordinator Sametinget 

Buffersone i verdensarven- hva betyr 

det for kommunene i 

arealplansammenheng 

Va-rådet/koordinator Egen kapasitet 

Oppdatering uthus i kommunene Va-

rådet/koordinator/byantikvar 

Røros 

Uthusprosjektmidler 

Tilstandsbeskrivelser oppsluttende 

verdier 

Va-rådet/koordinator Riksantkvaren 

Oversikt ferdasgårder og 

ferdselsleder 

Va-rådet/koordinator Riksantikvaren 

Vinterleden i arealplansammenheng Va-rådet/kooordinator Egen kapasitet 

 

• Oppfølging av samarbeid med Falun.  

Det søkes NORDPLUS-ordningen under Nordisk ministerråd om midler til 

utveksling av 8. trinn fra en av Falunskolene, og en sammensatt 

«Verdensasrvklasse» på 30 stk.fra 8. trinn i alle verdensarvkommunene i 



Røros bergstad og Circumferenesn. Alle rektorene er kontaktet og har stilt 

seg positive. Saken følges opp i samarbeid med verdensarvkoordinator og 

internasjonal koordinator i Falun kommune, og Falun Naturskole. Christina 

Staberg og Linda Varga kommer til Røros 16.-17. mars. 

  

Verdensarvrådet i Falun er invitert til Røros bergstad og Circumferensen i 

2018. Verdensarvkoordinator Christina Staberg har overbrakt invitasjonen, 

som er meget positivt mottatt. Hun kommer tilbake med forslag på datoer 

på nyåret.  

 

• Status verdensarvsenter 

Lederstilling og formidlerstilling knyttet til verdensarvsenteret er utlyst, 

med mange gode søkere. Ansettelse vil bli foretatt like over nyttårlike over 

nyttår.  

 

• Status samarbeidsavtale 

Alle 5 kommuner har behandlet og sluttet seg til samarbeidsavtalen mellom 

verdensarvsenteret og verdensarvrådet. Fylkeskommunene behandler 

avtalen like over nyttår. Det samme gjelder Sametinget.   

 

 

• Oppfølging World Heritage leadership 

Bygningsvernsenteret/verdensarvsenteret og koordinator lager en 

presentasjonsbrosjyre om hvorfor Røros Bergstad og Circumferensen vil 

være et godt egnet «learning site» innenfor World Heritage leadership-

programmet, og formidler denne til ICCROM og IUCN. Arbeidet starter 

over nyttår.  

Resultatene av gruppearbeidene fra besøkene i verdensarvkommunene 

presenteres for kommunestyrer/formannskap i løpet av vårsemesteret 2018. 

  

• Verdensarvkart  

Koordinator har tatt initiativet til å få laget et verdensarvkart i storformat til 

bibliotek, kommunesenter m.m. Grunnarbeidet utføres av Ingrid Fossum, 

teknisk etat Røros kommune.  

 

Sak 39/17 Eventuelt 

Organisering av verdensarvarbeidet hos Riksantikvaren 

Ragnhild Hoel orienterte om endringene i organiseringen av 

verdensarvarbeidet hos Riksantikvaren fra 01.01.2018. Riksantikvaren 

samler ansvaret for arbeidet med verdensarven i 

Kunnskapsutviklingsavdelingen, Internasjonal seksjon. Målet er å samordne 

og effektivisere arbeidet i Norge og internasjonalt. Behovet er særlig 

aktualisert av at Norge er valgt inn i verdensarvkomiteen.  

Fra samme dato flytter Trond Taugbøl, Elin Dalen og Ole Søe Eriksen til 

Internasjonal seksjon. Ragnhild Hoel blir i Samfunnsavdelingen, Seksjon 



for landskap og verdiskaping, der hun skal ivareta andre viktige oppgaver i 

tillegg til verdensarv. 

     Medarbeiderne beholder oppfølgingsansvaret de har for verdensarvstedene. 

 

Internasjonal seksjon ledes av Hilde Løveid Varvin. 

Kunnskapsutviklingsavdelingen blir fra nyttår ledet av Jostein Løvdal.  

 

Trident juncture 

Riksantikvaren har skrevet brev til forsvaret i forbindelse med øvelsen 

Trident Juncture høsten 2018. Riksantikvaren ber om at verdensarvverdiene 

hensyntas og at en også ser på hvordan verdensarvverdier kan forsvares i en 

krigssituasjon Riksantikavarens brev til Forsvarets operative senter er 

vedlagt referatet.  

 

Møtet ble avsluttet kl. 1330.  

 

       Referent; Torfinn Rohde 

 

         

 

          

   

   

   

 

  



 

 


