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Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av
rådets leder og nærmere detaljer om første møte
VI viser til Miljøverndepartementets brev av 1. juni og 30. august 2011 om opprettelse av
Markarådet og frist for å gi forslag til medlemmer av rådet.
Det fremkommer av Markarådets vedtekter at Markarådet skal bestå av 18 medlemmer
med personlige varamedlemmer. Medlemmene oppnevnes av Miljøverndepartementet
for fire år om gangen. Av vedtektene fremkommer hvilke instanser som skal være
representert i Markarådet. Markarådets vedtekter er vedlagt.
Da sammensetningen av Markarådet må tilfredsstille likestillingsloven, er alle instanser
bedt om å foreslå en kvinne og en mann.
I henhold til likestillingsloven skal hvert kjønn i offentlige utvalg i utgangspunktet være
representert med minst 40 %, både for hovedmedlemmer og varamedlemmer.
Departementet har vektlagt dette i oppnevningen av rådet.

På bakgrunn av innkomne forslag har Miljøverndepartementet besluttet å
oppnevne følgende medlemmer til Markarådet:
Faste medlemmer:
Knut Frigaard (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus)
Hans-Petter Aas (Oslo og omland friluftsråd)
Bente Lier (Skiforeningen)
Karen V. Lykke Syse (DNT Oslo og omegn)
Runar Rueslåtten Paulsen (Norges Jeger- og Fiskerforbund)
Ingrid Tollånes (Oslo Idrettskrets)
Oda Marie Often (Akershus ldrettskrets)
Nils Bjørn Vistad (Norges Skogeierforbund)
Rolf Hatlinghus (Norskog)
Stina Mehus (Akershus Bondelag)
Ingerid Janssen Helseth (Interessegruppe for hytteeiere i Marka)
Harald Tyrdal (Lunner kommune/Hadeland)
Tore Faller (Solemskogen vel/representant for velforeningene)
Dag Bjerke (Enebakk kommune/Follo)
Lisbeth Hammer Krog (Bærum kommune/Asker og Bærum)
Kjell B. Hansen (Ringerike kommune/Buskerud)
Varamedlemmer:
Gjermund Andersen (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus)
Kirsti Pedersen Gurholt (Oslo og omland friluftsråd)
Ole Fr. Anker-Rasch (Skiforeningen)
Sverre A. Larssen (DNT Oslo og omegn)
Barbro Urdal (Norges Jeger- og Fiskerforbund)
Ivar Glomstein (Oslo Idrettskrets)
Oddleif Dahlen (Akershus Idrettskrets)
Ellen Alfsen (Norges Skogeierforbund)
Carl Otto Løvenskiold (Norskog)
Per P. Jahr (Akershus Bondelag)
Torgny Hasås (Interessegruppe for hytteeiere i Marka)
Hilde Brørby Fivesdal evnaker kommune/Hadeland)
Kristin Dale Selvig (Maridalen vel/representant for velforeningene)
Rune Kjølstad (Røyken kommune/Buskerud)
Ildri Eidem Løvaas (Oppegård kommune/Follo)
Lene Conradi (Asker kommune/Asker og Bærum)

a

I tillegg oppnevnes Øivind Sand (Rælingen kommune) og Anne-Ragni K. Amundsen
(Nannestad kommune) for Romerike. Hvem som blir fast medlem og hvem som blir
varamedlem vil bli avklart senere.

Oslo kommune har foreløpig ikke foreslått medlemmer til Markarådet. Det oppnevnes
derfor ikke medlemmer fra Oslo kommune nå.
Oppnevningen gjelder i fire år. Miljøverndepartementet vil da foreta en ny oppnevning.
Departementet kan oppnevne nye medlemmer før fireårsperioden er over.

Første møte i Markarådet
Miljøverndepartementet innkaller med dette til første møte i Markarådet
mandag 28. november 2011 klokken 1200-1500. Møtet vil bli avholdt hos Fylkesmannen
i Oslo og Akershus, Tordenskiolds gate 12 i Oslo sentrum. Fylkesmannen i Oslo og
Akershus er sekretariat for rådet.
På møtet skal Markarådet velge sin leder.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim vil åpne møtet, og departementet villede
møtet frem til Markarådet er konstituert og leder er valgt. Etter at leder er valgt foreslås
at det kun gjøres praktiske avklaringer. Dersom rådet ønsker det, kan nestleder velges.
Videre kan tid og sted for neste møte fastsettes, og innhold og agenda for dette møtet
kan drøftes. Markarådets arbeidsform kan også drøftes.
Møtet er åpent for pressen.
Møteplan:
1200-1210:

Miljøverndepartementet v/kst. avdelingsdirektør Hege H. Feiring ønsker
velkommen til Markarådets konstitueringsmøte. Presentasjonsrunde.

1210-1230:

Åpningsinnlegg ved statsråd Erik Solheim.

1230-1250:

Innlegg v/fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie VIkla.

1250-1300:

Gjennomgang av prosess for valg av Markarådets leder.

1300-1315:

Pause.

1315-:

Valg av Markarådets leder. Miljøverndepartementet leder
gjennomføringen av valget.

Departementet og representanter for fylkesmannsembetene vil forlate møtet etter at
leder er valgt.

Dette brev sendes til de organisasjonene som er representert i Markarådet, og ikke til
de enkelte medlemmer. Vi ber den enkelte organisasjon videreformidle brevet til rådets
medlemmer.
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Vedlegg: Markarådets vedtekter

Adresseliste:
Konununer som omfattes av markaloven
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Qslo og omland friluftsråd
DNT Oslo og omegn
Norges jeger~ og fiskerforbund
Skiforeningen
Dranunensregionen
Follorådet
Vestregionen
Samarbeidsrådet for Ringeriksregionen
Regionrådet for Hadeland
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Samarbeidsrådet for øvre Romerike
Interessegruppe for hytteeiere i Marka
Nordmarken Velforening
Sørbråten Vel
Solemskogen Vel
Sørkedalens Vel
Maridalen Vel
Akershus Bondelag
Norskog
Norges Skogeierforbund
Akershus Idrettskrets
Oslo Idrettskrets
Kopi:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold
Akershus fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Vedtekter for Markarådet
Fastsatt av Miljøverndepartementet 1. juni 2011.

Markarådet oppnevnes med hjemmel i markaloven § 13.
Markarådet skal ivareta de oppgaver som framgår av markaloven § 13. Rådets
virkeområde omfatter det område som til enhver tid ligger innenfor markagrensen slik
den er fastsatt ved lov eller forskrift.
Markarådet består av 18 medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes
av Miljøverndepartementet for fire år om gangen.
Rådet skal ha seks representanter fra kommuner fordelt på fylker og regioner,
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Oslo og omland friluftsråd, Skiforeningen,
DNT Oslo og omegn, Norges ]eger- og Fiskerforbund, Oslo Idrettskrets og Akershus
Idrettskrets, Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Bondelag, en felles
representant for velforeningene og en felles representant for hytteeierne.
Markarådet skal være en arena for gjensidig informasjon og utveksling av erfaringer og
synspunkter mellom offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner, grunneiere og
beboere om praktisering av markaloven. Rådet arbeid skal være rettet mot overordnede
utf~rdringer knyttet til en enhetlig forvaltning av Marka. _ _Markarådet kan ta opp og gjøre forvaltningsmyndigheten oppmerksom på prinsipielle
og overordnede problemstillinger, samt avgi uttalelser, også i konkrete saker.
Markarådet skal være en kanal for å legge fram synspunkter fra ulike interessegrupper
i Marka. Forvaltningsmyndigheten kan søke råd vedrørende overordnede prinsipper og
føringer i en tidlig fase.
Rådet skal avholde minst to møter per år. Ut over dette fastsettes møter når leder eller
minst to av medlemmene ber om det.
Innkalling til møtene skal skje skriftlig ved brev eller elektronisk og det skal redegjøres
for de sakene som skal behandles.
Vedtak skjer ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Mer enn halvparten av
medlemmene i rådet må være tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Det føres protokoll over vedtak i rådet. Utkast til protokoll sendes medlemmene for
godkjenning snarest etter møtene. Godkjent protokoll sendes Miljøverndepartementet
og andre instanser som berøres av de sakene som er omtalt i protokollen.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er sekretariat for rådet. Miljøverndepartementet kan
gi nærmere retningslinjer for virksomheten i rådet.

