
MARKARÅDET 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 



Tidsplan for møtet 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

1200-1205:  Velkommen  

  ved fylkesmiljøvernsjef Are Hedén 

1205-1220:  Presentasjonsrunde 

1220-1235:  Åpningstale   

  ved statssekretær Lars Andreas Lunde 

1235-1245:  Fylkesmannens roller 

  ved fylkesmiljøvernsjef Are Hedén 

1245-1315:  En innføring i markaloven 

  ved Hege Feiring, Klima- og miljødepartementet 

1315-1320:  Gjennomgang av retningslinjer for valg av 

  leder og nestleder, se vedlegg 1 

1320-1330:  Valg av leder 

1330-1355:  Pause – enkel bevertning 



1355-1415:  SAK 01/16  

  Valg av nestleder og eventuelt   

  arbeidsutvalg 

1415-1445:  SAK 02/16  

  Markarådets høringsuttalelse til el-sykling 

  i utmark 

1445-1455:  SAK 03/16  

  Praktiske avklaringer fra sekretariatet 

1455-1500:  SAK 04/16  

  Neste møte 

Etter pausen tar nyvalgt leder over som møteleder 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus  



1205-1220: Presentasjonsrunde 

• Navn og rolle 

• Hvem dere representerer 

• Ny i rådet? 



1220-1235: Åpningstale 

Lars Andreas Lunde 

statssekretær 

Klima- og 

miljødepartementet 



1235-1245: Fylkesmannens roller 

Are Hedén 

fylkesmiljøvernsjef 



Fylkesmiljøvernsjef Are Hedén 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus  



• Etter at markaloven ble vedtatt i 2009 

har vi hatt en direktoratsfunksjon. 

• I samarbeid med Klima- og 

miljødepartementet har vi ansvar for 

å informere kommunene om 

prosesser og praksis knyttet til 

markaloven (seminar). 

• Som regionalt fagorgan 

for markaloven, skal vi i samarbeid 

med øvrige fylkesmannsembeter 

søke å oppnå en helhetlig og lik 

forvaltningspraksis i hele Marka. 

• Forberede og innstille i saker for 

behandling i Klima- og 

miljødepartementet 

 

Direktoratsfunksjonen 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 



Miljøvernavdelingen Oslo Akershus 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

• Tillatelse til igangsetting av 

reguleringsplaner for tiltak i 

tråd med lovens formål – må 

avveie hensyn (delegert) §6 

• Uttalelser om saksbehandling 

om stier og løyper §9 –

plankrav, tvister, overprøvelse 

av grunneierretten 

• Ansvar for å utarbeide 

verneplaner for områder i hele 

Marka, § 11 vern. 

 

 

 



Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

• §16 Vi behandler klager på 

kommunale vedtak etter 

markaloven i hele Marka.  

• Store deler av Marka ligger i 

Oslo og Akershus. Det medfører 

at svært mange av sakene i 

Marka behandles av oss. 

• MVA gir uttalelser og eventuelle 

innvendinger til kommunens 

dispensasjonssøknader §15 

Statistikk: 90 % får ja 

• Arrangere årlig Markadagen 

 

 

 



• 1/3 stilling 

• Kontaktpunkt for medlemmene 

• markasekretariat@fylkesmannen.no 

• Bistår arbeidsutvalget 

• Tilrettelegger for møter 

• Administrerer nettsiden: 

fylkesmannen.no/markaradet 

Sekretariat for rådet 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

mailto:markasekretariat@fylkesmannen.no


Spørsmål? 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus  



1245-1315: En innføring i markaloven 

Hege Feiring 

seniorrådgiver 

Klima- og 

miljødepartementet 

 



1315-1320: Prosess for valg av leder 

Retningslinjer for valg av leder og nestleder er utarbeidet av Klima- 

og miljødirektoratet og fulgte oppnevningsbrevet sendt 11. april. 

 

• Markarådet skal ha en leder og velger denne selv 

• Fristen for å foreslå lederkandidater var 28. april 

• Kandidatene er forespurt på forhånd og har erklært seg 

villige 

• Det er ikke tillatt med benkeforslag 

• Leder fungerer i to år og kan gjenvelges 



Slik stemmes det 

• Ved håndsopprekning 
dersom ikke ett eller flere medlemmer krever lukket, skriftlig avstemning. 

• Blanke eller ikke avgitte stemmer medregnes ikke ved 

beregningen av avgitte stemmer. Ingen har 

dobbeltstemme. 

• Ved to kandidater: 
– Den som får flest stemmer velges. 

– Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

• Ved flere enn to kandidater: 
– Den som får mer enn halvparten av avgitte stemmer velges. 

– Dersom ingen av kandidatene får mer enn halvparten stemmes det 

på nytt mellom de to kandidatene som fikk høyest stemmetall. Den er 

valgt som får flest stemmer.  

– Ved stemmelikhet etter to avstemninger avgjøres valget ved 

loddtrekning. 

 

 



1320-1330: Valg av leder 

Kandidater 

Hans-Petter Aas, representant for  

Oslo og Omland Friluftsråd 

Øystein Slette, ordfører i Enebakk, 

representant for kommuner i Follo 

Hilde Nysten Thorkildsen, ordfører i Nittedal 

representant for kommuner i Romerike 



1330-1355: Pause 

Etter pausen 
Nyvalgt leder tar over møteledelsen 

1355-1415:  SAK 01/16  

  Valg av nestleder og eventuelt arbeidsutvalg 

 

1415-1445:  SAK 02/16  

  Markarådets høringsuttalelse til el-sykling i utmark 

 

1445-1455:  SAK 03/16  

  Praktiske avklaringer fra sekretariatet 

 

1455-1500:  SAK 04/16  

  Neste møte 

 

1500  Møtet slutt 



Nestleder:  

Valg basert på samme retningslinjer som for leder. 

Arbeidsutvalg: 

• Har bestått av leder, nestleder og to medlemmer.  

• Planlegger agenda og forbereder saker i egne møter. 

Om rådet ønsker et arbeidsutvalg, kan to medlemmer 

velges under dette punktet. Medlemmer som ønsker å 

sitte i arbeidsutvalget melder seg i møtet. Rådet avgjør 

hvordan disse velges, men det bør tas hensyn til 

likestilling og geografisk sammensetning.  

 

SAK 01/16 Valg av nestleder og  

   eventuelt arbeidsutvalg 



Arbeidsutvalgets utkast til uttalelse er sendt Klima- og 

miljødepartementet, men blir ikke gjeldende før rådet 

eventuelt vedtar den, se vedlegg 2.  

SAK 02/16    
Markarådets høringsuttalelse til el-sykling i utmark 



SAK 03/16 Praktiske avklaringer 

• Om møtene, innkalling og frister 

• Protokoll fra møtene 

• Kontakt sekretariatet 

• Møte- og reisegodtgjørelse 

• Nettsider for rådet 

• Rapporteringsskjema til departementet 



Møtene 

• Skal holdes to møter i året 

–Ut over dette fastsettes møter når leder eller minst 

to medlemmer ber om det 

• Ca. tre uker i forkant av møtet får medlemmer og 

varamedlemmer 

–Møteinnkalling med saksliste og veiledende tidsløp 

– Saksfremlegg med sakspapirer  vedlegges 

innkallingen 

– Sendes per e-post 

 



Protokoll fra møtene 

Det føres protokoll og ikke referat fra møtene. 

I protokollen noteres 

- kort saksutredning 

- hvem som har hatt ordet 

- forslag til vedtak 

- vedtak 

 

Protokollen sendes snarest etter møtene til 

godkjenning hos medlemmene og eventuelle 

varamedlemmer som deltok i møtet. Deretter sendes 

den ut i tråd med vedtektene for rådet. 

Protokollen godkjennes endelig i rådets neste møte. 



Kontakt sekretariatet 

 

- Melde inn saker 
- Fast post på hvert møte 

- Kan også melde inn senest én måned før neste møte 

- Sekretariatet videreformidler til arbeidsutvalget 

- Endelig agenda settes av arbeidsutvalget  

- Melde deltakelse og forfall til møter 
- Alle må i forkant av hvert møte melde ifra om de kommer 

- Medlem er selv ansvarlig for å kalle inn varamedlem 

- Spørsmål  

 

markasekretariat@fylkesmannen.no 

 
 

mailto:markasekretariat@fylkesmannen.no


Møte- og reisegodtgjørelser  

• Du kan ha rett på møtegodtgjørelse, godtgjørelse til 

forberedelse og/eller reisegodtgjørelse.  

• Du kan også ha rett på erstatning for tapt 

arbeidsfortjeneste dersom dette kan dokumenteres eller 

sannsynliggjøres. 

 

• Det gis ikke møtegodtgjørelse eller godtgjørelse til 

forberedelser for deltagelse gjennom en lønnet stilling. 

– Unntatt dette er leder og nestleder  

• Det kan gis møtegodtgjørelse for medlemmer eller 

varamedlemmer som stiller i Markarådet gjennom et 

ulønnet verv. For møter som krever forberedelse, kan 

det i tillegg gis godtgjørelse for møteforberedelse. 

 



forts. møte- og reisegodtgjørelser  

• Satser for møtegodtgjørelse følger Statens 

Personalhåndbok.  

• Fra 1. januar 2016 gjelder følgende satser: 

 Leder:    kr. 567,- pr. time 

 Øvrige medlemmer:  kr. 429,- pr. time 

• Det kan utbetales reisegodtgjørelse for møtet. Utfylt 

skjema for reisegodtgjørelse må sendes inn senest én - 

1 - måned etter reisens slutt. 

 

• Hvis du kan ha krav på møtegodtgjørelse, ta kontakt 

med sekretariatet på e-post. 

 

 



Nettsider for rådet: 

www.fylkesmannen.no/markaradet 

https://www.fylkesmannen.no/markaradet/


Rapporteringsskjema til departementet 

Fyll ut følgende felter nå: 

• 4. Fødselsdato 

• 6. Etternavn, fornavn og mellomnavn 

• 7. Stilling/yrke 

• 8. Arbeidsgiver 

• 9. Adresse i folkeregisteret 

 

Øvrige punkter fyller sekretariatet ut.  

Legg igjen skjema på plassen deres når dere går. 


