MARKARÅDET
Vår ref
Arkiv: 2016/275

Markasekretariat
Tone Mejlgaard

Vår dato
27.09.2016

Protokoll

Møte i Markarådet:

27. september 2016, kl. 12.00-15.00.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 678.

Til stede:
Fra Markarådet:
Navn
Hilde Thorkildsen

Rolle
Medlem

Instans
Romerike-regionen

Hans-Petter Aas

Medlem

Oslo og Omland Friluftsråd

Erik Eide

Medlem

Skiforeningen

Lene Conradi

Medlem

Asker/Bærum

Hanna Elise Marcussen

Varamedlem

Oslo kommune

Øystein Slette
Gunn Cecilie Ringdal
Lars Magnussen
Gjermund Andersen

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Henning Hoff Wikborg
Baard Nordby
Magne Brekke
Sven E. Maamoen
Knut Bjella
Rolf Hatlinghus
Anne Kristine Rolstad
Kristin Dale Selvig
Torgny Hasaas

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Folloregionen
Buskerud
Oppland
Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus
DNT Oslo og omegn
NJFF - Akershus
Oslo Idrettskrets
Akerhus Idrettskrets
Norges Skogeierforbund
Norskog
Norges Bondelag
Representant for velforeningene
Interessegruppe for hytteeiere i Marka

Forfall: Lan Marie Nguyen Berg (representant for Oslo kommune), Anne Kristine Rolstad
(representant for Norges Bondelag) og Ingerid Helseth (representant for Interessegruppe for
hytteeiere i Marka). Det stilte kun varamedlem for Ingerid Helseth.
Det var 16 stemmeberettigede til stede.
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Fra Klima- og miljødepartementet: Ingen.
Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Tone Mejlgaard (referent).
Andre: Espen Jonhaugen (Skiforeningen), Tom Fremstad (OOF), Terje Johnsen (Justis- og
beredskapsdepartementet), Petter Christensen (Asplan Viak), Stein-Owe Hansen (Akershus
fylkeskommune), Karin O’Sullivan (Akershus fylkeskommune).
Møteleder: Nestleder, Hans-Petter Aas, representant for OOF, ledet møtet frem til sak 8/16.
Markarådets leder, Hilde Thorkildsen, representant for kommuner på Romerike, ledet møtet
fra og med sak 8/16.

Sak 5/16

Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkallingen ble tatt opp til godkjenning.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Møteinnkallingen godkjennes.
Vedtak:
Møteinnkallingen og dagsordenen til møtet godkjennes.
Sak 6/16

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Protokollen fra møtet 4. mai 2016 ble tatt opp til godkjenning.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Protokollen fra møtet 4. mai 2016 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.
Vedlegg:
Vedlegg 1. Godkjent protokoll fra møte i Markarådet 4. mai 2016.

Sak 7/16

Markarådets formål, rolle og arbeidsmåte
Nestleder, Hans-Petter Aas, informerte om erfaringene fra det forrige
Markarådet, jf. årsberetningen for 2015. Medlemmene drøftet deretter rådets
rolle og arbeidsmåte. Det kom en rekke synspunkter. Arbeidsutvalget
systematiserer tilbakemeldingene, for senere å komme tilbake med en
oppsummering.
Innlegg/kommentarer:
Gunn Cecilie Ringdal
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Rolf Hatlinghus
Torgny Hasaas
Hans-Petter Aas
Lene Conradi
Gunn Cecilie Ringdal
Henning Hoff Wikborg
Knut Bjella
Øystein Slette
Magne Brekke
Kristin Dale Selvig
Lars Magnussen
Henning Hoff Wikborg
Lars Magnussen
Gunn Cecilie Ringdal
Rolf Hatlinghus
Torgny Hasaas
Hans-Petter Aas
Arbeidsutvalgets innstilling:
Drøftelsen tas til etterretning og følges opp som grunnlag for det videre
arbeidet i Markarådet.
Vedtak:
Drøftelsen tas til etterretning og følges opp som grunnlag for det videre
arbeidet i Markarådet. Arbeidsutvalget systematiserer rådets tilbakemeldinger,
og kommer deretter tilbake med en oppsummering.
Sak 8/16

Statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter
Regjeringen har konkludert med at det i forprosjekteringen av nytt
beredskapssenter for politiet skal utredes lokalisering på Grønmo og Taraldrud,
begge beliggende innenfor markagrensen.
Terje Johnsen, prosjektleder i Justis- og beredskapsdepartementet presenterte
prosessen som har ført frem til valget av de to aktuelle tomtene på Grønmo og
Taraldrud. Se vedlagt presentasjon. Petter Christensen i Asplan Viak
informerte deretter om selve planprosessen og mer detaljert om de to
tomtealternativene. Det vises til vedlagt presentasjon for mer informasjon.
Markarådet er tidligere ikke gitt anledning til å uttale seg i prosessen om
utredningsområder som ligger innenfor Marka. Markarådet har en klar
forventing om at rådet konsulteres tidlig i denne type prosesser og i forkant av
departementets vedtak om tillatelse til igangsetting av planarbeid. Denne
forventingen baseres på Markarådets mandat og formål, jf. markaloven § 13 og
rådets vedtekter. Rådet ber om å bli forelagt forslag til planprogram når dette
sendes på høring.
Arbeidsutvalget gis i oppdrag å utarbeide et forslag til Markarådets uttalelse til
planprogrammet.
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Innlegg/kommentarer:
Henning Hoff Wikborg
Baard Nordby
Magne Brekke
Henning Hoff Wikborg
Kristin Dale Selvig
Torgny Hasaas
Rolf Hatlinghus
Magne Brekke
Henning Hoff Wikborg
Hans Petter Aas
Sven E Maamoen
Gjermund Andersen
Henning Hoff Wikborg
Lars Magnussen
Lene Conradi
Hilde Nysten Thorkildsen
Hans-Petter Aas

Arbeidsutvalgets innstilling:
Informasjonen tas til orientering. Rådet inviteres til å komme med innspill og
eventuelle forslag til videre behandling av saken.
Vedtak:
Det påpekes at Markarådet ikke er gitt anledning til å uttale seg tidligere i
prosessen om utredningsområder som ligger innenfor Marka. Markarådet har
en klar forventing om at rådet konsulteres tidlig i denne type prosesser og i
forkant av Klima- og miljødepartementets vedtak om tillatelse til igangsetting
av planarbeid. Denne forventningen baseres på Markarådets mandat og formål,
jf. markaloven § 13 og rådets vedtekter. Rådet ber om å bli forelagt forslag til
planprogram når dette sendes på høring.
Vedlegg:
Vedlegg 2. Presentasjon om tomtevalg for politiets nasjonale beredskapssenter,
Terje Johnsen, JD.
Vedlegg 3. Presentasjon om politiets nasjonale beredskapssenter, Petter
Christensen, Asplan Viak
Sak 9/16

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 20162030
Akershus fylkesting har sendt ovennevnte plan på høring til Markarådet.
Fristen for å komme med uttalelse til planforslaget er 30. september 2016.
Akershus fylkeskommune ved seniorrådgiver Stein-Owe Hansen presenterte
kunnskapsgrunnlaget for den regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv. De to viktigste spørsmålene som ble stilt ved innhenting av
kunnskapsgrunnlaget var; hva er befolkningens aktivitetsnivå og hvordan er
aktivitetsmønsteret (hvor og hvordan er vi aktive i fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv)? Rundt 60-70 % driver sin idrett på turstier og i større
utmarksarealer for tur og friluftsliv. Det vises for øvrig til vedlagt presentasjon.
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Prosjektleder Karin O’Sullivan, Akershus fylkeskommune, orienterte deretter
om selve planforslaget. Planforslaget inneholder en strategidel og en
handlingsdel, som følger opp og iverksetter den strategiske delen i et fireårig
handlingsprogram. Rådet fikk nærmere informasjon om bl.a. planens formål,
mål og visjon. Planens visjon er «Aktiv i Akershus hele livet». Akershus skal
være et levende velferdssamfunn med fysisk aktivitet som en naturlig del av
dagliglivet i alle livets faser. Attraktive muligheter for idrett og friluftsliv skal
gjøre det populært og enkelt å være aktiv på egen hånd og delta i organiserte
aktiviteter. Kapasitet, tilgjengelighet og tilrettelegging av arealer og anlegg skal
utvikles i takt med en økende og mer sammensatt befolkning.
Planen har tre likestilte mål som utfyller hverandre. Målene lyder som følger:
 Mål for aktivitet: Akershus er en ledende fysisk aktiv region
 Mål for areal og anlegg: Arealer og anlegg i og på tvers av kommuner
gir mer aktivitet
 Mål for kompetanse og kunnskap: Aktivitets- og anleggsutvikling er
innovativ og kunnskapsbasert
Perspektiver som ligger til grunn for planen er;
 Folkehelse
 Langsiktighet
 Inkludering og mangfold
 Klima og miljø
Den regionale areal- og transportplanen er samtidig overbyggende for denne
planen.
Se vedlagt presentasjon for ytterligere informasjon om planforslaget.
Samarbeid og frivillighet er noe av det viktigste for å få gjennomført den
regionale planen i praksis. Det skal opprettes et regionalt utvalg for anlegg og
områder. Fylkeskommunen løftet spørsmål om hvordan Markarådet kan ha en
representasjon i et slikt utvalg.
Den regionale planen skal legges frem for vedtak i Akershus fylkesting 19.
desember 2016.
Innlegg/kommentarer:
Henning Hoff Wikborg
Øystein Slette
Magne Brekke

Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådet støtter planens tre likestilte mål og mener at planen kan bli et godt
verktøy for utvikling av fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i regionen. Rådet
mener imidlertid at dette forutsetter at også kommunene får et positivt og aktivt
eierskap til planen og at mål og tiltak tilpasses til og følges opp i kommunale
planer, handlingsprogram og budsjetter.
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Vedtak:
Markarådet støtter planens tre likestilte mål og mener at planen kan bli et godt
verktøy for utvikling av fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i regionen. Rådet
mener imidlertid at dette forutsetter at også kommunene får et positivt og aktivt
eierskap til planen og at mål og tiltak tilpasses til og følges opp i kommunale
planer, handlingsprogram og budsjetter.
Vedlegg:
Vedlegg 4. Presentasjon av kunnskapsgrunnlag for regional plan om fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv, Stein-Owe Hansen, AFK
Vedlegg 5. Presentasjon av forslag til regional plan for fysisk aktivitet, idrett
og friluftsliv i Akershus, Karin O’Sullivan, AFK
Sak 10/16

Endring av markagrensen
Saken utsettes til et ekstraordinært møte.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Rådet inviteres til en første diskusjon om sakens innhold og hvordan den
bør behandles videre. Arbeidsutvalgets tilnærming er at det blir vanskelig for
rådet å ta stilling til de konkrete foreslåtte grenseendringer i hver enkelt
kommune. Derfor foreslår arbeidsutvalget at rådet utarbeider overordnede
kriterier som det mener Klima- og miljødepartementet må legge til grunn for
eventuelle forslag til grense- og lovendringer. Arbeidsutvalget anbefaler at det
innkalles til et ekstraordinært møte for å behandle forslag til overordnede
kriterier.
Vedtak:
Saken utsettes til et ekstraordinært møte.
Sak 11/16

Saker til neste møte i Markarådet
Det avholdes så snart som mulig et ekstraordinært møte der følgende saker tas
opp til behandling:
 Endring av markagrensen
 Planprogram for politiets nasjonale beredskapssenter

Arbeidsutvalget kommer snarest tilbake med en møtedato for det ekstraordinære møtet.

Vedlegg:
Vedlegg 1. Godkjent protokoll fra møte i Markarådet 4. mai 2016
Vedlegg 2. Presentasjon om tomtevalg for politiets nasjonale beredskapssenter, Terje Johnsen,
JD.
Vedlegg 3. Presentasjon om politiets nasjonale beredskapssenter, Petter Christensen, Asplan
Viak
Vedlegg 4. Presentasjon av kunnskapsgrunnlag for regional plan om fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv, Stein-Owe Hansen, AFK
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Vedlegg 5. Presentasjon av forslag til regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i
Akershus, Karin O’Sullivan, AFK
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