Innkalling til og sakliste for møte i verdensarvrådet,
kommunehuset Os, 08.03.2019, kl. 1130-1500.
Sak 01/19

Godkjenning av innkalling til møte 08.03.2019 og referat fra møte
07.12.2018.
Innstilling; Møteinnkalling og referat godkjennes.
Vedtak;

Sak 02/19

10- og 40-årsjubileet 2020. Konkretisering av markeringer.
Verdensarvrådet fattet i møtet den 07/02 2019 følgende vedtak:
«Et endelig opplegg for markeringer av jubileene i 2020 legges fram til vedtak i
verdensarvrådet på første møte i 2019. Det nedsettes en arbeidsgruppe/jubileumskomite på samme møte.»
Fra faggruppas side er det foreslått følgende program;
Engerdal;
Os;
Holtålen;
Tolga;
Røros;

Plakettavduking på Femundshytta sommeren 2020
Arrangement på Blokkodden sommeren/høst 2020
Plakettavduking Vintervegen
Arrangement på Oddentunet sommer 2020
Plakettavduking Mugg-gruva sommer/høst 2020
Arrangement Eidet Smeltehytte
Plakettavduking Tolgen hytte/Informasjonssenteret
Plakettavdukinger (Storwartz,
Malmplassen/Verdensarvsenteret, Gata, Nordgruvene,
Vinterleden 2020

«Fellesmarkeringer»;
Historisk fotoutstilling (Landskaper, bygninger før og nå)
NRK-TV om verdensarven. Mulighetene for dette Sjekkes ut
med NRK til neste møte i faggruppa.
Det ble også konkludert med at markeringer og arrangementer bør inngå i et
helhetlig opplegg som presenteres samlet overfor publikum, presse m.m.
Forslaget bearbeides videre i både faggruppa, verdensarvrådet og den enkelte
kommune, fylkeskommunene, Rørosmuseet, Musea i Nord-Østerdalen,
Destinasjon Røros m.fl. Det er viktig å invitere og involvere ideelle
organisasjoner i arbeidet.
Koordinator reiser også en problemstilling om det bør lages nytt
publikumsmateriell om verdensarven til markeringen.
Det foreslås å nedsette en jubileumskomite, bestående av;

Runa Finborud (leder)
Torfinn Rohde (sekretær)
Per Øyvind Riise
Eivind Moen
Ellen K. Bernts
Anne-Kristin Rødahl
Olve Morken
Morten Tøndel/Magnus Borgos
Det foreslås at verdensarvrådet på dette møtet tar en diskusjon om tidspunkt og form på
markeringen. Selve innskrivingen i 2010 ble foretatt den 31. juli. Det er i sommerferien for
skolene og i turistmessig høysesong.
Innstilling;

Forslagene til 10-årsmarkering for innskrivingen av Røros bergstad og
Circumferensen tas til følge. Koordinators forslag til jubileumskomite tiltredes.
Komiteen legger fram forslag til datoer for plakettavduking og andre
arrangementer på verdensarvrådets møte i juni.

Vedtak;
Sak 03/19

Årsmelding for verdensarvrådet 2018
Verdensarvkoordinator skal i henhold til stillingsbeskrivelsen legge fram en
årsmelding for aktiviteten i verdensarvområdet. Årsmeldingen skal vedtas av
rådet og oversendes Riksantikvaren og klima- og miljødepartementet til
orientering.
Vedlagt er koordinators forslag til årsmelding for verdenarvrådetrådet. Som i fjor
foreslås det at koordinator etter gjennomgang og behandling i rådet, gir
årsmeldingen en mere publikumsvennlig form før meldingen oversendes
Riksantikvar og andre parter i verdensarvforvaltningen til orientering. Kom for all
del med korreksjoner, forslag til tillegg m.m.

Innstilling;

Forslaget til årsmelding for verdensarvrådet fra verdensarvkoordinator
godkjennes.

Vedtak;

Sak 04/19;

Årsplan og hovedprioriteringer for verdensarvråd, faggruppe og koordinator
2019
I henhold til vedtektene skal arbeidsutvalget og koordinator i samarbeid legge
fram et forslag til årsplan/handlingsprogram for virksomheten i verdensarvrådet.
Vedlagt er et forslag til hovedprioriteringer og arbeidsplan for verdensarvrådet og
verdensarvkoordinator for 2018.

Innstilling;
Vedtak;

Forslaget til hovedprioriteringer og årsplan for verdensarvrådet og
verdensarvkoordinator vedtas.

Sak 05/19

Eventuelt

Orienteringssaker;
Tildelinger fra RA for 2019 –v/ Torfinn Rohde
Uthusprosjektet 2018 v/Magnus Borgos
Virksomhetsplan for verdensarvsenteret 2019 v/Odd Sletten
Samarbeidsprosjektet skole Falun-Røros bergstad og Circumferensen – Torfinn Rohde
Status forvaltningsplanen – Torfinn Rohde
Verdensarvforum på Vega 6.-9.mai. Påmelding

