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Tynset og Røros 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Det har vært diskutert, men det er ikke gjort noen organisatoriske endringer i forhold til 
prosjektplanen. 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
Hovedmålet for prosjektet er fortsatt å skape flere arbeidsplasser og øke antallet innbyggere i 
Fjellregionen med Tynset og Røros som motorer i regional utvikling. Dette blir viktigere og viktigere 
for regionen, og det får tungt politisk fokus lokalt. Vi kommer som planlagt til å jobbe med fire 
hovedinnsatsområder, men vil i starten ha spesielt fokus på «lokalmathovedstaden Røros», «større 
økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros’ status som verdensarvsted» og «verdiskapning knytta til 
bioøkonomi». Flere av disse delprosjektene har flere paralleller og det er viktig å se synergier på 
tvers av innsatsområdene. Det har vært stor politisk usikkerhet lokalt rundt etableringen av 
arkivene, og politisk ledelse lokalt venter på flere avklaringer i saken. Vi vil så smått begynne å se på 
mulighetenerundt digitaliseringsenheten, men kommer til å prioritere de tre andre delprosjektene i 
første omgang. 
 
Eksempelvis er ikke «lokalmathovedstaden» noen beskytta merkevare, så fokuset og målet vil være 
å forsterke merkevaren og volumet ved å både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker også at 
regionen skal være et område som blir sett til og besøkt når folk ønsker å lære om lokaltmat og se 
hvordan det gjøres på best mulig måte. 
 
Potensialet for å økt verdiskapning med utgangspunkt i Røros’ status som verdensarvsted er tilstede, 
selv om det allerede er mye næringsaktivitet knytta til dette. Det er blitt tydelig for prosjektet at 
dette ikke må gå på tvers av eller komme i konflikt med de bestemmelsene som gjelder for 
innskrivninga i UNESCO. Prosjektet skal ikke være en brekkstang for interesser som ønsker å lempe 
på krav og føringer knytta til dette. 
 
Innen bioøkonomi ser vi muligheten for å kunne ta en større nasjonal rolle knytta til dette, spesielt 
når vi ser på mulighetene som ligger innen landbruk og videreforedling av råvarer. 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
Det er foretatt kartlegging og møter med alle aktørene som er tenkt inn i prosjektet. Det er også 
kartlagt og avholdt møtepunkter med til dels overlappende prosjekter som det er viktig å koordinere 
og samarbeide med. Det er etablert felles koordineringsmøter med Destinasjon Røros og 
Rørosregionen Næringshage. Det er også fellesmøter rundt verdensarv med Destinasjon Røros, 
Verdensarvrådet og Rørosmuseet. 
Det er avholdt et styringsgruppemøte i 2016 og planlagt et nytt i løpet av våren. 
 
Det er gjort en kompetansekartlegging i flere av miljøene i næringslivet, spesielt via Rørosmat og 
Destinasjon Røros. Dette er spesielt aktuelt for delområdene på «lokalmathovedstaden Røros» og 
«større økonomisk vekst med utgangspunkt i verdensarven». Vi er i gang med å utarbeide en 
strategi og handlingsplan for delprosjektene, men det er viktig at dette er prosesser som forankres 
og styres av de andre aktørene, og ikke av Regionrådet. Strategien og handlingsplanen skal svare på 



 

 

konkrete behov og dekke andre områder eller forsterke innsatsen i andre prosjekter. Det er kritisk 
viktig at vi ikke blir gående i beina på hverandre. Utover kompetanse blir det viktig å se på 
markedsføring og omdømmebygging både lokalt, regionalt og nasjonalt. Også internasjonalt. Vi er 
også med i prosessen for å hjelpe Røros med å søke autorisasjon til å få et verdensarvsenter, dette i 
tett samarbeid med Rørosmuseet og Verdensarvrådet. 
 
I delprosjektet på bioøkonomi har vi i tillegg til å kartlegge aktørene lokalt også tatt kontakt med 
nasjonale og internasjonale fagmiljøer innen forskning. Her er det veldig mange spennende tanker, 
og vi jobber nå med strategier og tiltaksplaner sammen med noen av aktørene. 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Etter planen skulle prosjektet gjennomfører fra 1. juni 2015 til 31. mai 2018. Prosjektleder hadde sin 
første arbeidsdag 1. november, så selv om jobben var påbegynt havnet en noe etter planen i 
utføringa av arbeidsoppgaver. 
 
Vi begynner nå å nærme oss avklaringer rundt strategier og handlingsplaner, som skulle være ferdig 
med årsskiftet for innsatsområdene «lokalmathovedstaden Røros» og «større økonomisk vekst med 
utgangspunkt i verdensarven», slik at vi kan sette inn tiltak utover de resterende kvartalene i 2016. 
Det betyr at vi kommer til å komme oss tilbake på planlagt tidsløp for gjennomføringa av prosjektet. 
Igjen vil det settes en egen strategi- og tiltaksplan knytta til etableringen av helsearkivene på Tynset 
så raskt en har de politiske avgjørelsene, noe som er i tråd med prosjektplanen. På innsatsområdet 
som retter seg mot bioøkonomi skal avklaringer rundt strategi- og handlingsplanen være klar innen 
våren 2016, og vi er godt i rute med å få til dette. 
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første arbeidsdag 1. november, så selv om jobben var påbegynt havnet en noe etter planen i 
utføringa av arbeidsoppgaver.  
 
Vi begynner nå å nærme oss avklaringer rundt strategier og handlingsplaner, som skulle være ferdig 
med årsskiftet for innsatsområdene «lokalmathovedstaden Røros» og «større økonomisk vekst med 
utgangspunkt i verdensarven», slik at vi kan sette inn tiltak utover de resterende kvartalene i 2016. 
Det betyr at vi kommer til å komme oss tilbake på planlagt tidsløp for gjennomføringa av prosjektet. 
Igjen vil det settes en egen strategi- og tiltaksplan knytta til etableringen av helsearkivene på Tynset 
så raskt en har de politiske avgjørelsene, noe som er i tråd med prosjektplanen. På innsatsområdet 
som retter seg mot bioøkonomi skal avklaringer rundt strategi- og handlingsplanen være klar innen 
våren 2016, og vi er godt i rute med å få til dette. 
 

Alt i alt vil vi presisere at vi er på skjema og at vi har fått en god start i forhold til prosjektplanen. 


