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Referat fra møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, 
Storstuggu, 20.oktober 2017 kl. 1130-1530. Møterom Smeden  
 
Tilstede;  
Medlemmer; Runa Finborud, Jan Håvard Refsethås, Lars Erik Hyllvang, Hans Vintervold, 
Aasa Gjestvang, Ellen Haugen Bergsrønning 
Forfall; Ragnhild Aashaug og Thomas Ole Andersen 
Observatører; Odd Sletten (fratrådte under behandling av sak 26/17), Silje Holiløkk, 
Kirsten Frønes, Anne Kristin Rødal, Tove Martens, Ragnhild Hoel 
Sekretær; Torfinn Rohde 
 
Sak 26/17 Samarbeidsavtale mellom verdensarvrådet for Røros bergstad og 

Circumferensen, og MIST/Rørosmuseet.  
Vedlegg; Forslag til samarbeidsavtale 

Innstilling;  
Verdensarvrådet slutter seg til arbeidsutvalgets anbefaling av 
samarbeidsavtalen mellom Verdensarvrådet og MIST/Rørosmuseet, og 
ber om at avtalen oversendes kommunene, fylkeskommunene og 
Sametinget til sluttbehandling.  
 
Vedtak; 
Verdensarvrådets medlemmer anbefaler avtalen for sine respektive 
organisasjoner med forbehold om at ordet materiell bortfaller i siste 
avsnitt under pkt. 6; «Formidling i kommunene»!, og at fordelingsnøkkelen 
mellom partene synligjøres under pkt. 4; «finansiering.»  
 
Avtalen med endring er vedlagt referatet. 

  

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 

  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;  

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. 
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Sak 28/17       Studietur til Falun 20.-22. september.  Oppfølging og mulige      
                           samarbeidsprosjekter.  
  vedlegg; Deltakere fra Falun 

 
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;  
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. 

 
 
Sak 29/17 Oppfølging av World Heritage leadershipkurset 06.-16. juni 2017.  
 

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.  
 
Vedtak;  
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.  
 

 
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 
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Under saken om Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i 
Fjellregionen, orienterte Runa Finborud om at verdensarvkoordinator vil 
avsette noe arbeidstid (inntil 1 ukesverk) i 2018 til å jobbe med 
identifisering av mulige statlige arbeidsplasser innenfor natur- og 
kulturminnevern som kan være aktuelle å få flyttet til regionen.  

 
Sak 31/17 Eventuelt 

Situasjonen for lasskjørerne 
Reiselivssjef   Tove Martens tok opp situasjonen med manglende 
overnattings- og stallkapasitet til lass-kjørerne under Rørosmartnan.  

 Lasskjørertradisjonen er selve grunnlaget for Rørosmartnan.  
Martens ba om at Verdensarvrådet engasjerte seg i saken, og ba om at det 
ble laget en sak på temaet på rådets første møte i 2018.    

 
 Skilting 

Ragnhild Hoel orienterte om at pilotprosjektet med skilting av 
verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen hadde stått stille en 
periode p.g.a. manglende saksbehandlerkapasitet hosVegdirektoratet.  
Riksantikvaren vil ta opp saken høyere nivå for å få prioritet på arbeidet.    
 
 
 
 
 

 
 
  

 

  

 

 

 
  
  
 
 
 
 

 
 
 

 


