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Oppnevning av nytt Markaråd
Etter markaloven § 13 kan departementet oppnevne et råd for markasaker der medlemmene
oppnevnes for fire år av gangen. Det første Markarådet ble oppnevnt i 2011. Klima- og
miljødepartementet har besluttet at det nå skal oppnevnes et nytt Markaråd. Det gjøres ingen
endringer i rådets vedtekter og sammensetning.
Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. mars 2016 hvor fylkesmannen gir
sin innstilling til medlemmer i Markarådet. Innstillingen bygger på forslag fra
medlemsinstansene. Klima- og miljødepartementet støtter innstillingen og oppnevner herved
følgende medlemmer og varamedlemmer i Markarådet:
Instans
Oslo kommune
Romerikeregionen
Folloregionen
Asker/Bærum
Kommuner i Buskerud

Postadresse
Postboks 8013 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kld.dep.no

Medlem
Lan Marie Nguyen Berg,
byråd for miljø og samferdsel
Hilde Thorkildsen, ordfører i
Nittedal kommune
Øystein Slette, ordfører i
Enebakk kommune
Lene Conradi, ordfører i
Asker kommune
Gunn Cecilie Ringdal,
ordfører i Lier kommune

Kontoradresse
Kongens gate 20
http://www.kld.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 882

Varamedlem
Hanna Elise Marcussen, byråd
for byutvikling
Hans Thue, ordfører i
Nannestad kommune
Thomas Sjøvold, ordfører i
Oppegård kommune
Lisbeth Hammer Krogh,
ordfører i Bærum kommune
Per Berger, ordfører i Hole
kommune

Naturforvaltningsavdelingen

Saksbehandler
Bjørn Bugge
22 24 59 94

Kommuner i Oppland
Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus
Oslo og omland friluftsråd
Skiforeningen
Den Norske
Turistforening Oslo og
omegn
Norges Jeger- og
Fiskerforbund (NJFF)
Oslo Idrettskrets

Lars Magnussen, ordfører i
Jevnaker kommune
Gjermund Andersen,
styreleder
Hans Petter Aas, styreleder
Erik Eide, generalsekretær
Henning Hoff Wikborg,
daglig leder

Trine Lise Olimb, varaordfører
i Jevnaker kommune
Randi Wilhelmsen,
markagruppa
Vigdis Jynge, nestleder
Anne Cappelen, styremedlem
Dag Olav Brækkan,
markainspektør

Baard Nordby, nestleder i
NJFF Oslo

Elisabeth Hovde Bjerknes,
nestleder i NJFF Buskerud og
leder av Ringerike Kvinnelige
JFF
Ingrid Maurstad, rådgiver

Akershus Idrettskrets

Magne Brekke,
generalsekretær
Sven E. Maamoen, styreleder

Norges Skogeierforbund

Knut Bjella

Norskog

Rolf Hatlinghus

Norges Bondelag

Anne-Kristin Rolstad,
styremedlem
Kristin Dale Selvig,
Sørbråten vel
Ingerid Helseth, valgt
representant

Representant for
velforeningene
Interessegruppe for
hytteeiere i Marka

Nordis Vik Olausson, nestleder
Ellen Alfsen, direktør,
skogeierforbundets
ledergruppe
Carl Gustaf Rye- Florentz
Per P. Jahr, styremedlem
Tore Faller, Solemskogen vel
Torgny Hasås, leder

Denne sammensetningen er i tråd med likestillingslovens § 21 og rundskriv om representasjon
av begge kjønn i offentlig oppnevnte råd. Den geografiske sammensetningen av medlemmene
gjenspeiler markalovens virkeområde.
Oppnevningen gjelder i fire år. Departementet kan oppnevne nye medlemmer før
fireårsperioden er over.
Vi ber Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å kalle inn det nye Markarådet til første møte.
Retningslinjer for valg av leder og nestleder til Markarådet
På det første møtet velger Markarådet leder og nestleder
Følgende retningslinjer gjelder for valget:
1. Markarådet skal ha en leder og velger denne selv.
2. Forslag til lederkandidater må være sendt fylkesmannen innen nærmere angitt frist.
Kandidatene må være forespurt på forhånd og ha erklært seg villige.
Benkeforslag er ikke tillatt.
3. Funksjonstid for leder er to år. Leder kan gjenvelges for en påfølgende periode.
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4. Avstemningen skal skje åpent ved håndsopprekning dersom ikke ett eller flere medlemmer
krever lukket, skriftlig avstemning.
5. Blanke eller ikke avgitte stemmer medregnes ikke ved beregningen av avgitte stemmer.
Ingen har dobbeltstemme.
6. Dersom det kun er én kandidat til vervet anses denne som valgt uten avstemning.
7. Ved to kandidater til vervet velges den kandidaten som får flest stemmer. Ved
stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
8. Dersom det er flere enn to kandidater til vervet velges den kandidaten som får mer enn
halvparten av avgitte stemmer. Dersom ingen av kandidatene oppnår mer enn halvparten av
de avgitte stemmer, skal det foretas ny avstemning mellom de to kandidatene som fikk
høyest stemmetall. Den er valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet etter to
avstemninger avgjøres valget ved loddtrekning.
9. Markarådet gjennomfører selv valg av nestleder basert på ovennevnte retningslinjer, punkt
3-8.
Vedtekter for Markarådet
Departementet fastsetter følgende vedtekter for Markarådet:
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 Klima- og miljødepartementet for fire år om gangen i forbindelse med kommune- og
fylkestingsvalget.
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 Jeger- og Fiskerforbund, Oslo Idrettskrets, 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. Rådets arbeid skal være rettet mot
overordnede utfordringer 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.

Side 3

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 Klima- og
miljødepartementet og andre instanser som berøres av de sakene som er omtalt i
protokollen.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er sekretariat for rådet. Klima- og
miljødepartementet kan gi nærmere retningslinjer for virksomheten i rådet.

Dette brev sendes til de kommunene og organisasjonene som er representert i Markarådet, og
ikke til de enkelte medlemmer. Vi ber den enkelte kommune og organisasjon videreformidle
brevet til de oppnevnte medlemmene og varamedlemmene.

Med hilsen

Hege Feiring (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Bjørn Bugge
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Kopi til:
Akershus fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
Fylkesmannen i Østfold
Oppland fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
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Postboks 1200
Postboks 1200
Fylkeshuset
Postboks 1604
Postboks 987
Postboks 8111 Dep

0107
0107
3020
3007
2626
0032

OSLO
OSLO
DRAMMEN
DRAMMEN
LILLEHAMMER
OSLO

Postboks 325
Postboks 988
Postboks 220

1502
2626
1702

MOSS
LILLEHAMMER
SARPSBORG

Adresseliste
Akershus idrettskrets
Asker kommune
Bærum kommune
Oslo og omegn Den Norske
Turistforening
Enebakk kommune
Hole kommune
Interessegruppe for hytteeiere i
Marka
Jevnaker kommune
Kristin Dale Selvig
Lier kommune
Nannestad kommune
Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus
Nittedal kommune
Norges Bondelag
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Skogeierforbund
NORSKOG
Oppegård kommune
Oslo Idrettskrets
Oslo kommune
Oslo og omland friluftsråd
Skiforeningen
Tore Faller
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Postboks 353

1372
1304

ASKER
SANDVIKA

Postboks 7 Sentrum

0101

OSLO

Prestegårdsvn. 4
Hole Herredshus

1912
3530

ENEBAKK
RØYSE

Postboks 70

3521

JEVNAKER

Postboks 205

3401
2030

LIER
NANNESTAD

Maridalsveien 120

0461

OSLO

Moveien 1
Postboks 9354 Grønland
Postboks 94
Postboks 1438 Vika
Postboks 123 Lilleaker
Postboks 510
Ekebergveien 101
Rådhuset
Postboks 8896 Youngstorget
Kongeveien 5

1482
0135
1378
0115
0216
1411
1178
0037
0028
0787

NITTEDAL
OSLO
NESBRU
OSLO
OSLO
KOLBOTN
OSLO
OSLO
OSLO
OSLO

