Referat fra møte i verdensarvrådet 28.01.2021 kl.0830-1000 på Teams
Tilstede;
Medlemmer; Isak Busch, Bjørnar Tollan, Runa Finborud, Arve Hitterdal, Line
Storsnes, Ellen Haugen Bergsrønning, Kjerstin Lundgård, Nora Bransfjell
Observatører; Kjersti Forbord Jensås, Anne Nyhamar, Odd Sletten, Per Øyvind
Riise, Bersvend Salbu, Tove Martens, Magnus Borg, Eivind Moen, Øystein Engan
Sakliste
Sak 01/21
Innstilling;
Vedtak;

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste godkjennes
Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 02/21
Innstilling;
Vedtak;

Godkjenning av referat fra møte 11.12.2020
Referatet godkjennes
Referatet godkjennes

Sak 03/20

Reautorisering av verdensarvsenteret for Røros bergstad og
Circumferensen for perioden 2022-2027.
Nytt arkiv, bibliotek og administrasjonsbygg på «Kokshustomta.»

Innstilling;

Verdensarvrådet anbefaler at samarbeidsavtalen mellom verdenarvsrådet og
Rørosmuseet-Mist om verdensarvsenteret videreføres for perioden 2022-2027.
Det gjøres endringer i ordlyden som ivaretar at en nå er i en drifts- og
utviklingsfase av verdensarvsenteret.
Verdensarvrådet ber om at verdensarvsenteret legger opp til følgende tidsplan
for autorisasjonsprosess og behandling av samarbeidsavtalen hos partene;

•
•
•
•
•

Møte med Miljødirektoratet og Riksantikvaren; februar 2021
Forslag til revidert samarbeidsavtale; verdensarvrådsmøte 19.03.2021
Behandling av samarbeidsavtale i Sametinget. kommuner, fylkeskommuner; juni 2021
Endelig søknad om autorisasjon til Miljødirektoratet; oktober 2021
Ny autorisasjon fra Miljødirektoratet; desember 2021
Med bakgrunn i behovet for større arealer til verdensarvutstilling og annen
formidlingsaktivitet, støtter verdensarvrådet opp om Rørosmuseet-MiSTs
planer om frigjøring av plass til utstillinger i Smelthytta, og bygging av nytt
arkiv-, bibliotek- og administrasjonsbygg på Kokshustomta.

Vedtak; Verdensarvrådet anbefaler at samarbeidsavtalen mellom verdenarvsrådet og
Rørosmuseet-Mist om verdensarvsenteret videreføres for perioden 2022-2027.
Det gjøres endringer i ordlyden som ivaretar at en nå er i en drifts- og
utviklingsfase av verdensarvsenteret.
Verdensarvrådet ber om at verdensarvsenteret legger opp til følgende tidsplan
for autorisasjonsprosess og behandling av samarbeidsavtalen hos partene;

•
•
•
•
•

Møte med Miljødirektoratet og Riksantikvaren; februar 2021
Forslag til revidert samarbeidsavtale; verdensarvrådsmøte 19.03.2021
Behandling av samarbeidsavtale i Sametinget. kommuner, fylkeskommuner; juni 2021
Endelig søknad om autorisasjon til Miljødirektoratet; oktober 2021
Ny autorisasjon fra Miljødirektoratet; desember 2021
Med bakgrunn i behovet for større arealer til verdensarvutstilling og annen
formidlingsaktivitet, støtter verdensarvrådet opp om Rørosmuseet-MiSTs
planer om frigjøring av plass til utstillinger i Smelthytta, og bygging av nytt
arkiv-, bibliotek- og administrasjonsbygg på Kokshustomta.

Sak 04/21

Godkjenning av utkast til «Årsmelding for Verdensarvrådet 2020»

Innstilling;
Vedtak;

Utkast til årsmelding for verdensarvrådet i 2020 godkjennes
Utkast til årsmelding for verdensarvrådet i 2020 godkjennes

Sak 05/21

Forslag til aktivitetsplan for verdensarvråd, faggruppe og
verdensarvkoordinator 2021
Forslag til aktivitetsplan for verdensarvråd, faggruppe og
verdensarvkoordinator tas til etterretning.
Forslag til aktivitetsplan for verdensarvråd, faggruppe og
verdensarvkoordinator tas til etterretning med følgende tillegg;
«Orientering om turistskatt tas inn i rådsmøtet når utredning foreligger fra
Røros kommune høsten 2021.»

Innstilling;
Vedtak;

Sak 06/21

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt

Orienteringssaker;
Søknader på verdensarvmidler 2021.
Det er totalt sendt inn søknader fra Circumferensen på kr. 20125705 for 2021.
Disse fordeler seg slik;
Røros;
Verneverdig bebyggelse i bergstaden
Uthusprosjektet
Skjøtsel av hagalandskapet/Småsetran
Verdensarvkoordinator;
Røros kirke (nedbetaling kirkelån)
Tilstandsbeskrivelse Korssjøen
Nyere tids arkeologi, registreringer

kr.1000000
« 6650000
« 900000
« 1000000
« 3605000
« 150000
« 100000

Gravminner, Røros kirkegård
Sum

«
50000
kr.13705000

Os;
Istandsetting stall og rekonstruksjon
formidlingsbygg, Oddentunet
Verneverdig bebyggelse Narjordet
Sum

kr. 5160705
«
200000
kr. 5360705

Tolga;
Utendørs utstilling Kraftstasjonen

kr. 200000

Visit Røros/lasskjørelagene
Kartlegging og merking av kjøreledene

kr. 400000

Rørosmuseet/verdensarvsenteret
Skilting Slagghaugan
Fotoprosjekt samiske kulturlandskap
Sum

kr. 400000 (21/22)
kr. 60000
kr. 460000

Anne Nyhamar orienterte om framdriften for Riksantikvarens behandling av de innkomne
søknadene. Det tas sikte på å få sendt ut tildelingsbrev innen utgangen av februar.

Referent: Torfinn Rohde

