
Innkalling og sakliste til møte i verdensarvrådet for Røros bergstad og 

Circumferensen 27.01.2020 kl. 1145 - 1515 på Smelthytta, 

Rørosmuseet, Røros.  

Sakliste;  

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling. 

  Innstilling;  Innkalling godkjennes 

  Vedtak;  

Sak 02/20  Godkjenning av referat fra møte den 13.12.2019 

Innstilling; Referatet godkjennes 

Vedtak;   

Sak 03/20 Utkast til årsmelding 2019 for verdensarvrådet Røros bergstad og 

Circumferensen.  

Årsmeldinga er bygd opp på samme måte som årsmeldinga for 

2018. Dokumentet er delt i 4 hovedkapittel; Verdenssarvrådets 

virksomhet, faggruppas virksomhet, verdensarvkoordinators 

virksomhet og til slutt et mere oppsummerende kapittel som 

favner viktige tema i verdensarvarbeidet.  

Utkastet vil bli justert i henhold til innspill fra rådet og legges fram i 

endelig form på neste møte i verdensarvrådet. Fortrinnsvis også 

med bilder denne gang.  

Utkast til årsmeldingen er vedlagt.  

Innstilling;  Verdensarvrådet godkjenner utkastet til årsmelding

  for 2019 

Vedtak;  

Sak 04/20 Endring av høringsfrist for forvaltningsplanen til 01.04.2020 

 Koordinator har mottatt forespørsel fra Røros kommune om 

utsetting av fristen for høring av forvaltningsplanen til 01.04. 

2020. Forespørselen er begrunnet med at det vil være vanskelig å 

få en grundig behandling av planen til kommunestyret 13.02.20, og 

at neste k-styremøtet er berammet først til 26.03.2020 



 Koordinator anser at høringsfristen med 1 mnd. er uproblematisk. 

Det er viktig med en grundig behandling av planen, og det vil 

fremdeles være mulig å komme i havn med sluttbehandlingen før 

sommerferien, i verdensarvrådsmøte i Engerdal den 29.05.2020.  

 Innstilling;  Høringsfristen for forvaltningsplanen utsettes til  

   01.04.2020. Høringsinstansene underrettes om dette.  

Vedtak;  

  

Sak 05/20 Forslag til årsplan for 2020 for Verdensarvrådet, faggruppa og 

 verdensarvkoordinator   

Verdensarvrådet med tilliggende organer har i løpet av året en 

rekke aktiviteter ut over vedtatte møteplaner. Vedlagt er satt opp 

en årsplan med aktiviteter slik koordinator har oversikt pr. 

utgangen av januar 2020.   

 Forslag til årsplan er vedlagt.  

Sak 06/20  Eventuelt 

 

Orienteringssaker;  

Søknader om midler 2020 til verdensarven v/koordinator 

Tilskuddsordning til kulturlandskap i verdensarvområder 

v/koordinator 

Plakettavduking Tufsingdalen 17.02. Deltakelse fra 

verdensarvrådet.  

Verdensavsenteret for verdensarven Røros bergstad og 

Circumferensen v/Odd Sletten og Per Øyvind Riise 

 

  

  

 

 

   



  

 

  


