Innkalling og sakliste for møte i faggruppa torsdag 12.03.2020, kl. 1200-1530 på
Smeden, Storstuggu, Røros
Det innkalles med dette til faggruppemøte torsdag 12.03.2020 kl.1200-1530 på møterom
Smeden, Storstuggu, Røros. Start med mat!

Sak 01/20

Tildelinger fra Riksantikvar
Alle kommuner og institusjoner har nå fått tilskuddsbrev fra Riksantikvaren. I
tillegg mottok koordinator før jul kr.50000 i tilskudd fra Hedmark
fylkeskommune (nå Innlandet) til jubileumsmarkeringene.
Vi tar en gjennomgang av status for tildelingene og ser litt på tidsbruk og
utfordringer i forhold til realisering av de forskjellige prosjektene.
Tilskuddsoversikten pr. dato ser slik ut;
Engerdal - Blokkodden-utstillinga
Os – Gruvåsen
Os – Narjordet
Os- Oddentunet
Røros (Uthus, haga og bygninger)
Verdensarvkoordinator; lønn og drift
Verdensarvkoordinator (jubileum)
Visit Røros (lasskjørerne)
Trøndelag fylke, fredete hus i bergstaden

; kr. 140000
; kr. 60000
; kr. 300000
: kr. 1500000
: kr. 8300000
: kr. 1250000
; kr. 250000
: kr. 200000
: kr. 750000

Sak 02/20

Jubileumsmarkeringene
Den første markeringen av 10-årsjubileet ble gjennomført på Tufsingdalen den
17.02. med mye folk og god stemning. Den første artikkelen i Arbeidets Rett er
også kommet. Og vi har dessverre fått beskjed om at kongehuset ikke kommer
på markeringen den 27. august.
Nå er det klart at det er tildelt midler fra Riksantikvaren til jubileet, og kan gå
videre med konkrete planer. (Se sak
Vi tar en gjennomgang på bl.a. økonomi og praktiske ting som invitasjoner,
annonsering m.m.

Sak 03/20

Kulturminneforvalter for verdensarvkommunene.
Spørsmålet om etablering av en kulturminneforvalterstilling for
verdensarvkommunene har vært på kartet lenge, og både i Regional plan og i
Forvaltningsplanen ligger etableringen av en stilling som kulturminneforvalter
i verdensarvkommunene som et tiltak.
Koordinator mener at dette nå bør løftes fram i en mere konkret form for å se
om det kan realiseres. På møtet vil koordinator legge fram en oversikt over
kostnader, arbeidsoppgaver og drøfte en mulig finansieringsmodell som det
kan gås videre med.

Sak 04/20

Verdensarven som veiviser. Gjennomgang og status v/Kirsti Sæther

Sak 05/20

Verdensarvsenterets program 2020 v/Per Øyvind Riise

Sak 06/20

Orienteringssaker
Verdensarven, jubileet og Destinasjon Røros v/Tove Martens
Verdensarvforum 2020 11.-14 mai i Geiranger v/Torfinn og Magnus

