
Velkommen til årets første møte i Markarådet. Tema for møtet er Statsforvalterens forslag til endringer 
i markaloven. Se vedlegg med oppdragsbrev og Statsforvalterens utkast.  
  
Arbeidsutvalget har bedt KLD utsette fristen slik at Markarådet får tid til å gjennomgå utredningen før 
Statsforvalteren leverer sitt endelige forslag til KLD.  
  
Vi presiserer at det ikke er et mål å samle innspill fra de ulike interessene representert i rådet til en 
felles innstilling. Målet er å involvere Markarådet i prosessen på en egnet måte. Vi inviterer derfor 
Statsforvalteren v/juridisk avdeling til å orientere om sitt forslag til lovendringer og svare på eventuelle 
spørsmål. KLD har bedt Statsforvalteren klargjøre enkelte bestemmelser basert på dagens praksis og 
forenkle forvaltningen av loven. Det er presisert i brevet fra KLD at Markarådet skal involveres på 
egnet måte. 
  
De ulike interessene representert i rådet vil for øvrig få mulighet til å fremme sine innspill senere, i 
forbindelse med den alminnelige høringsprosessen. Vi setter også av tid til at alle medlemmene kan 
uttale seg om Statsforvalterens forslag i møte 7 februar. 
 
Medlemmer som ikke kan delta er selv ansvarlig for å informere varamedlem. Vennligst gi 
beskjed til markasekretariat@statsforvalteren.no dersom verken medlem eller varamedlem kan 
stille.  
 
  
Møteagenda: 
 
Sted: Holberg Terrasse 
         Stensberggata 27 
         0170 Oslo 
          Konferanserom «Erasmus» i 1.etasje 
            Link til googlemaps: https://goo.gl/maps/fURmXjk5kQfMJi7y8 
              Obs! Bruk inngangen i krysset Falbes gate/Stensberggata.  

 
Tid: Klokken 12.00 – 15.00 
  
Dagsorden: 
 

Lunsjservering  
Klokken 12.00 – 12.30 

 
1. Velkommen 

Klokken 12.30 – 12.45 
Godkjenning av møteinnkalling  
Godkjenning av protokoll fra møtet 20.09.2021  

  
2. Gjennomgang av forslag til endringer i markaloven 

Klokken 12.45 – 13.30 
v/Statsforvalteren i Oslo og Viken  
 
Kort beinstrekk/kaffepause   

   
3. Uttalelser og spørsmål til foreslåtte endringer  

Klokken 13.40 – 14.40 
  

4. Eventuelt 
Klokken 14.40 – 15.00 
Aktuelle saker til neste møte. 

 
Sakspapirer:  
 

1. Oversendelse til Markarådet – utkast fra juridisk avdeling 
2. Oppdragsbrev fra KLD 
3. Anmodning - utsettelse av frist 
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4. Brev fra KLD – utsettelse av frist 
5. Protokoll fra møte i Markarådet 20.09.2021 

 


