Referat fra møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og
Circumferensen, 08.03.2019 kl. 1130-1400 i Nystuggu,
kommunehuset Os kommune.
Tilstede; Runa Finborud, Ragnhild Aashaug, Jan Håvard Refsethås, Ellen Haugen
Bergsrønning, Tor Erik Skramstad (møtte for Lars Erik Hyllvang), Tore Lahn (møtte for Aasa
Gjestvang), Odd Sletten, Kirsten Frønes, Kirsten Thyrum, Per Øyvind Riise, Magnus Borgos,
Johan Fredrik Urnes, Torfinn Rohde
Forfall; Hans Vintervold, Thomas Ole Andersen, Ragnhild Hoel, Tove Martens, Kjersti Forbord Jensås

Sak 01/19

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

Sak 02/19

10- og 40-årsjubileet 2020. Konkretisering av markeringer.
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.
Fra diskusjonen;
Plakettavdukingen foregår etter at skolene har begynt på høstsemesteret.
Koordinator følger opp henvendelsen til NRK.
Per Øyvind Riise orienterte om fotoprosjektet om verdensarvlandskapet før og
nå.
Jubileumskomiteen lager et samlet program for jubileumsåret.

Vedtak;

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.
Jubileumskomite;
Runa Finborud (leder)
Torfinn Rohde (sekretær)
Per Øyvind Riise
Eivind Moen
Ellen K. Bernts
Anne-Kristin Rødahl
Olve Morken
Morten Tøndel/Magnus Borgos

Sak 03/19

Årsmelding for verdensarvrådet 2018

Innstilling;

Forslaget til hovedprioriteringer og årsplan for verdensarvrådet og
verdensarvkoordinator vedtas.

Kommentarer; Følgende må tillegges årsmeldingen;
Runa Finborud holdt orientering om verdensarvarbeidet for fylkestinget i
Hedmark på Savalen 17.april.
Bygdemøte på Narjordet den 15.mai med tema bygningsvern og
tilskuddsmuligheter, med deltakelse fra Musea i Nord-Østerdalen; Kirsten Frønes,
Hedmark fylkeskommune; Tore Lahn, byantikvar Magnus Borgos,
verdensarvrådsleder Runa Finborud, kultursjef Annne Kristin Rødahl og
verdensarvkoordinator Torfinn Rohde.
Møte med Direktoratet for Mineralforvaltning, Trondheim, 07.07 med Runa
Finborud, Magnus Borgos, Kjell Andresen (RA), Bjørn Kjetil Westum og Lars Petter
Løkken.
Møte med statssekretær Atle Hamar i KLD på Hamar 27.08., med Runa Finborud,
Odd Sletten, Arne Sandnes på vegne av Norges verdensarv og politisk råd.
Runa Finborud deltok på budsjetthøring i Energi- og miljøkomiteen på vegne av
Norges Verdensarv og politisk råd.
Runa Finborud, Magnus Borgos og Torfinn Rohde møtte på innspillsmøte til ny
kulturminnemelding i regi av KLD på Lillehammer 18.desember.
Verdensarvrådsleder hadde innlegg på vegne av verdensarvrådet.
Vedtak;

Med tilleggene nevnt i «kommentarer» godkjennes årsmeldingen.

Sak 04/19;

Årsplan og hovedprioriteringer for verdensarvråd, faggruppe og koordinator
2019

Innstilling;

Forslaget til hovedprioriteringer og årsplan for verdensarvrådet og
verdensarvkoordinator vedtas.

Kommentarer;Planlegging av jubileum 2020 inngår som hovedsatsingsområde.
Søknadsportefølgne fra Verdensarvsenteret til Miljødirektoratet diskuteres
sammen med søknader fra kommunene drøftes på
november/desembermøtene i hhv. faggruppe og verdensarvråd.
Vedtak;

Forslaget til hovedprioriteringer og årsplan for verdensarvrådet, faggruppe og
verdensarvkoordinater vedtas med de tillegg som er framkommet i
kommentarene ovenfor.

Sak 05/19

Orienteringssaker;
Tildelinger fra RA for 2019 –v/ Torfinn Rohde
Tildelingene fra Riksantikvaren for 2019 må sies å være svært tilfredsstillende
for verdensarven Røros bergstad og Circumferensens vedkommende. Det ble
innsendt søknader fra kommunene Os, Engerdal og Røros, og alle er
imøtekommet i henhold til søknaden. Odd Sletten kommneterte at også
tilskuddet fra Statsbygg nå er dobbelt så høyt som det var fra Riksantikvaren
før eiendomsovertakelsen, d.v.s i størrelsesorden 9-10 millioner/år. Både
Sletten og Borgos bemerket at det er tilgangen på kvalifiserte håndverkere

som er minimumsfaktoren i forhold til bygningsvernet nå, ikke økonomien.
Uthusprosjektet 2018 v/Magnus Borgos
Borgos orienterte om status for Uthusprosjektet, med hovedvekt på at 3 av 4
kommuner i tillegg til Røros nå har gjort formelle vedtak om å gå inn i
prosjektet. Det er planen å utvide referansegruppa med medlemmer fra alle
kommunene etter valget til høsten. I og med at Røros kommune eier
prosjektet, må det en behandling til i Røros kommune forut for utvidelsen av
gruppa.
.
Virksomhetsplan for verdensarvsenteret 2019 v/Per Øyvind Riise
Virksomhetsplanen var vedlagt innkallingen til møtet. I orienteringen la Riise
vekt på at ferdigstillingen av verdensarvutstillingen og selve planen for
aktivitet i kommunene har hovedprioritet fram til sommeren. Det er viktig for
verdensarvsenteret å kunne delta for fullt i samarbeidet med kommunene om
utvikling av både kraftstasjonsprosjektet på Tolga, og verdensarvformidlingen
på Blokkodden og på Narjordet.
Samarbeidsprosjektet skole Falun-Røros bergstad og Circumferensen v/
Torfinn Rohde
Samarbeidsprosjektet ble drøftet telefonisk med verdensarvkoordinator i
Falun, Christina Staberg den 27. januar. Det ble besluttet å ikke sende inn ny
NORDPLUS-søknad for 2019, men å finne en annen måte å finansiere
utvekslingen på. Verdensarvkoordinator har budsjettert med kr.30000 til
prosjektet i 2019, og verdensarvsenteret disponerer også midler til formålet.
Verdensarvkoordinator Christina Staberg har møte med rektorene i Falun
tirsdag den 12. mars. Koordinator og Rørosmuseet følger opp med skolene i
Circumferensen.
Det tas sikte på at det kommer en gruppe fra Falun til Verdensarven Røros
Bergstad og Circumferensen i september 2019. Program for besøket er
utarbeidet og revidert av verdensarvsenteret.
Status forvaltningsplanen – Torfinn Rohde
Torfinn Rohde orienterte om arbeidet med forvaltningsplanen. Arbeidsgruppa
hadde møte på Røros 5. februar, og skal ha nytt møte den 27.mars på Hamar.
Torfinn er i skriveprosess. Det tas sikte på behandling av et utkast til
høringsdokument på faggruppemøtet den 6. april og på Verdensarvrådsmøtet
den 26. april. Planen sendes på høring etter møtet i verdensarvrådet.
Verdensarvforum på Vega 6.-9.mai. Påmelding
Verdensarvforum 2019 er på Vega 6.-9. mai, og det er stor interesse for å
delta. Så langt ser delegasjonen fra Bergstaden Røros og Circumferensen ut til

å bestå av Runa Finborud, Hans Vintervold, Magnus Borgos, Torfinn Rohde,
Ingunn Holøymoen, Eivind Moen, Kjersti Ane Bredesen , Ellen K. Berntz, Odd
Sletten, Per Øyvind Riise, +2 til fra verdensarvsenteret.
Program og påmeldingsskjema sendes ut fra arrangementsansvarlig på Vega i
slutten av mars.
Referent; Torfinn Rohde

