
 

 Saksliste for møte i faggruppa 24.08.2017 kl. 1000 på Drevsjø, Engerdal 

kommune. 

Sak 17/17 Befaring Blokkodden Villmarksmuseum, Drevsjø.  

1000  Oppmøte på Blokkodden. Kaffe v/ankomst. Omvisning og orientering om 

Drevsjø hytte og Blokkodden ved Bjarne Granli.  

1130   Lunch Skrivargården 

1230  Møte i faggruppa 

Sak 18/17 Godkjenning av referat fra møte 24.05.2017 

Sak 19/17 Revisjon av handlingsprogram i Regional plan for Røros bergstad og 

Circumferensen. Vedlegg; Handlingsplan for 2015-2017.  

Gjennomgang og status for handlingsprogram 2015-2017. Momenter til 

handlingsprogram 2018-2020.   

 Sør-trøndelag og Hedmark fylkeskommunene har varslet oppstart av revisjon 

av handlingsprogram for Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen. 

Silje Holiløkk, Tore Lahn og Torfinn Rohde vil ha et første arbeidsmøte på 

Hamar den 5. september. Det er en målsetting å ha en behandling av 

handlingsplanen for 2018-2020 i Verdensarvrådets møte den 15. desember, 

evt. i rådets første møte 2018. Handlingsprogrammet behandles etter 

rutinene i plan- og bygningsloven, og skal på en høringsrunde før det vedtas 

av fylkestingene.  

 For å få et realistisk og gjennomførbart handlingsprogram er det viktig at 

tiltakene gis god forankring i kommunene, bl.a. ved at rådmannsnivået 

involveres tidlig og at sektorene kommer med innspill. Faggruppa vil være en 

god ressurs for arbeidet i høst.  

 For å komme i gang tar vi en gjennomgang av status på gjeldende 

handlingsplan, og benytter også muligheten til å starte tenkingen omkring 

tiltak for neste handlingsplanperiode. Handlingsplanen for 2015-2017 er 

vedlagt.  

   

Sak 20/17 Studietur til Falun. Gjennomgang program.  

Innspill/ideer til programmet og evt. oppfølgingsprosjekter.  

17 deltakere er påmeldt til studieturen til Falun. Siste utgave av programmet 

er vedlagt. Som det går fram av programmet på dag 2, ønsker Falun å se på 

framtidige samarbeidsprosjekter mellom de 2 verdensarvstedene.  Noen ideer 

kan vel dukke opp mens vi er der, men fint om vi hadde med oss noen ideer til 

drøfting når vi møttes.   



Sak 21/17 Orienteringer 

Autorisasjon av Rørosmuseet som verdensarvsenter v/Odd Sletten 

Verdenarvforum 2017 – oppsummering v/Odd Sletten. (Dato for 

verdensarvforum 2018 er satt til 7.-9. mai på Urnes.)  

World Heritage leadership. Oppsummering v/Torfinn Rohde 

Ett Trøndelag 2018 – hva betyr det for verdensarvarbeidet?  v/Knut Wik 

Skilting av verdensarven – status og framdrift v/Torfinn  

 

Sak 22/17 Revidert møteplan høsten 2017 

Neste møte i faggruppa er satt til den 9.november i møteplanen vedtatt i 

januar.  

I og med tidsplanen for revisjonen av handlingsprogrammet for regional plan, 

innspill til søknader til Riksantikvaren 2018 blir dette for seint. Det foreslås 

derfor at vi setter en ny dato for faggruppemøte tidlig i oktober; uke 40, 5. 

oktober?                                           

 

Sak 23/17 Eventuelt 

 

 


