Referat fra verdensarvrådsmøte på Teams 20.04.2020 kl. 1200-1400.
Til stede;

Medlemmer;
Isak Busch, Bjørnar Tollan, Runa Finborud, Arve Hitterdal, Line Storsnes, Ellen
Haugen Bergsrønning, Kjerstin Lundgård, Nora Marie Bransfjell
Observatører; Anne Nyhamar, Odd Sletten, Bersvend Salbu,
Kjersti Forbord Jensås, Magnus Borgos, Tove Martens; Tone Østerli, Elisabeth
Seip, Einar Sandnes, Eivind Moen, Anne-Kristin Rødahl, Per Øyvind Rise.

Sak 06/20
Innstilling;
Vedtak;

Godkjenning av Innkalling, sakliste og referat fra møte 27.01.20
Innkalling, sakliste og referat godkjennes
Innkalling, sakliste og referat ble godkjent

Sak 07/20

Oppsummering av høringsuttalelser til Utkast til forvaltningsplan for
verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.
Utkast til forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen har vært på
høring siden oktober 2019, med høringsfrist 03.04.2020. Til møtet den 20.04.
var det laget et oppsummeringsnotat av i alt 18 høringsuttalelser. Flere
høringsuttalelser var forsinket, og noen er ikke kommet med i
oppsummeringsnotatet.
Et nytt oppsummeringsnotat vil bli utarbeidet til faggruppemøtet 7. mai, og
tilsendt verdensarvrådet samtidig med innkallingen til faggruppemøtet.
Fra diskusjonen nevnes spesielt at Stortingsmelding nr.16 (2019-2020) «Nye
mål i kulturmiljøpolitikken, engasjement, bærekraft og mangfold» ble framlagt
17.april, og bør hensyntas i den reviderte forvaltningsplanen. For øvrig vises
det til oppsummeringsnotatet og saksutredningen.

Instilling;

Verdensarvkoordinators oppsummering av høringsuttalelsene til Utkast til
forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen tas til etterretning.
Høringsuttalelser som kommer inn i løpet av april hensyntas i det videre
arbeidet.
Det forutsettes at innspillene i høringsuttalelsene så langt mulig
innarbeides i planen, og at en revidert og ferdig versjon av planen legges fram
til vedtak i verdensarvrådets møte den 29. mai.

Vedtak;

Verdensarvkoordinators oppsummering av høringsuttalelsene til Utkast til
forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen tas til etterretning.
Høringsuttalelser som kommer inn i løpet av april hensyntas i det videre
arbeidet.
Det forutsettes at innspillene i høringsuttalelsene så langt mulig
innarbeides i planen, og at en revidert og ferdig versjon av planen legges fram
til vedtak i verdensarvrådets møte den 29. mai.

Sak 08/20

Markering av 40 år for innskrivingen av verdensarven Røros bergstad på
verdensarvlista og 10 år for utvidelsen til verdensarven Røros bergstad og
Circumferensen.

Innstilling;

Planleggingen av arrangementene for 40- og 10-årsmarkeringene gjenopptas i
henhold til myndighetenes løpende tilrådinger i forhold til Coronasituasjonen.

Vedtak;

Planleggingen av arrangementene for 40- og 10-årsmarkeringene gjenopptas i
henhold til myndighetenes løpende tilrådinger i forhold til Coronasituasjonen.

Sak 09/20

Verdensarven digitalt
Prosjektleder Amund Steinbakken fra Innlandet fylkeskommune ga en
presentasjon av prosjektet The WHIST-project - VIRTUAL WORLD HERITAGE
STORIES; et Creative Europe-prosjekt som skal presentere verdensarven
Røros bergstad og Circumferensen, Hälsingegårdene I Gävleborgs län, Sverige,
og Casa Battlo, en bygning I Barcelona, tegnet av Antonio Gaudi. Innlandet
fylkeskommune og Anno-Musea I Nord-Østerdalen driver prosjektet.
Søknad til Creative Europa skal sendes I løpet av mai.
Det vises for øvrig til vedlagte pdf av presentasjonen som ble gitt på møtet.

Vedtak;

Verdensarvrådet finner prosjektet spennende og relevant, og gir sin støtte til
prosjektet og søknaden til Creative Europe.

Sak 10/20

Verdensarvrådets hjemmeside – oppgradering?
Verdensarvkoordinator ønsket verdensarvrådets synspunkter på om det er
aktuelt med å videreføre ordningen med en egen hjemmeside for rådet. Det
var innhentet et pristilbud fra Ren Røros Digital.
Synspunkter på saken var bl.a. det er viktig å definere hensikt og målgruppe
for hjemmesida. Fra Verdensarvsenteret ble det fremmet forslag om å
se på muligheten for å integrere verdensarvrådets behov for løpende
formidling av aktiviteter innenfor verdensarven, med sida
www.verdensarvenroros.no som drives av verdensarvsenteret.

Innstilling:

Koordinator får mandat til å jobbe videre med hjemmesideproblematikken, og
legger fram et forslag til oppdatering av dagens hjemmeside og drift av en ny
og oppdatert hjemmeside på verdensarvrådsmøtet den 29. mai.

Vedtak;

Koordinator får mandat til å jobbe videre med hjemmesideproblematikken, og
legger fram et forslag til oppdatering av dagens hjemmeside og drift av en ny
og oppdatert hjemmeside på verdensarvrådsmøtet den 29. mai. Det ses
spesielt på mulighetene for integrering med verdensarvrådets hjemmeside
www.verdensavenroros.no

Sak 11/20

Eventuelt
Krisepakke for kulturminnefeltet
Runa Finborud stilte spørsmål til om mulighetene for at noen av prosjektene
innenfor kulturminnefeltet i verdensarvområdet kunne regne med å få tilført
midler fra en evt. krisepakke for kulturminnefeltet. Dette kan bl.a. gjelde
Oddentunet. Det er spilt inn forslag til fylkeskommunene fra flere
av verdensarvkommunene.
Både Anne Nyhammar og Elisabeth Seip svarte på spørsmålet, men kunne
foreløpig ikke si hva dette kan medføre konkret i verdensarvområdet.
Det er aktuelt å komme tilbake til dette på møtet den 29. mai.
Ny kulturminnemelding
Regjeringen la den 17. april fram Stortingsmelding nr. 16 (2019-20209) fram
Stortingsmeldingen «Nye mål i kulturmiljøpolitikken. Engasjement, bærekraft
og mangfold». Meldingen introduserer begrepet kulturmiljø som et
samlebegrep for kulturminner, landskap og kulturminner. Dette synligjør i
enda større grad kulturminnepolitikken som en del av den samlede
miljøpolitikken.
Det var et ønske fra rådet om å få en presentasjon av meldingen på neste
rådsmøte.

Orienteringssaker
Kulturminneforvalter i Circumferensen
Høringsuttalelsene til utkastet til forvaltningsplan er i all hovedsak positive til
etableringen av en stilling som kulturminneforvalter i Circumferensen. Røros
kommune v/Uthusprosjektet kan bidra med kr. 300000 til stillingen, og
Trøndelag fylkeskommune har signalisert at de har mulighet til å legge inn
inntil kr. 200000/år til en slik stilling. Også Innlandet fylkeskommune er
positive til etableringen, men må innarbeide sitt bidrag på budsjettet for
2021. Også kommunene Os, Tolga, Engerdal og Holtålen har sagt seg positive,
uten å ha konkretisert noe tilskuddsbeløp. Engerdal har satt som forutsetning
at de kan bruke stillingen også for saker utenfor Circumferensen, da de har
svært få objekter innenfor.
I diskusjonen ble det reist spørsmål fra Nora Bransfjell om forholdet mellom
denne stillingen, og forslaget om en
kulturminneforvalterstilling/bygningsvernstilling for samiske kulturminner. I
forvaltningsplanen forutsettes det at dette er to forskjellige stillinger, og at
det må jobbes spesielt mot Sametinget i forhold til stillingen med oppgaver
knyttet til samiske kulturminner.

Rådet ba koordinator om å komme tilbake med forslag til finansiering og
stillingsbeskrivelse for en kulturminneforvalter i møtet den 29. mai.
Det ble presisert at arbeidet med etablering av stilling skal skje i samråd med
kommunedirektører/rådmenn i Circumferenskommunene.
Referent; Torfinn Rohde

