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 Jigger 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 Jeger- 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
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.
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.

