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Forretningsorden for nationalparkrådet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
§1
Nationalparkrådet er valgt af nationalparkbestyrelsen. Nationalparkrådet er rådgivende for nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet har ikke beslutningskompetence på nationalparkens vegne.
Stk. 2. Rådets funktionsperiode følger nationalparkbestyrelsens (4 år).
Stk. 3. Hvis et medlem af rådet går af i utide, udpeger den eller de foreninger, der har indstillet vedkommende til rådet, en afløser for den resterende periode.
Stk. 4. For særligt sagkyndige vurderer bestyrelsen, om der skal udpeges en afløser.
§ 2.
Rådet vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.
Stk. 2. Rådet indstiller to medlemmer til nationalparkbestyrelsen jf. Ligestillingslovens kapitel 4.
Stk. 3. De indstillede rådsmedlemmer udpeges til bestyrelsen af miljø- og fødevareministeren.
Stk. 4. Rådsformandens funktionsperiode følger som udgangspunkt rådets. Hvis seks af rådets medlemmer ønsker det, kan formandskabet til enhver tid komme til afstemning.
§ 3.
Næstformanden træder i enhver henseende i formandens sted i tilfælde af formandens forfald.
§ 4.
Rådet afholder sine møder efter behov, dog mindst to gange om året.
Møderne indkaldes af formanden, indkaldelse kan ske med elektronisk post.
Stk. 2. Formand og sekretariat udarbejder dagsorden med tilhørende mødemateriale til brug for rådets
møder. Forslag til dagsorden sendes til sekretariatet senest tre uger inden mødet, herefter udsendes
den endelige dagsorden med mødemateriale.
Formanden leder rådets møder.
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§5
Referat fra rådets møder godkendes på mødet. Rådet beslutter så vidt muligt sine synspunkter og forslag til bestyrelsen på møderne. Sekretariatet offentliggør referatet på nationalparkens hjemmeside.

§6
Rådets møder er ikke åbne for offentligheden. Medmindre andet er aftalt, er det rådsformanden, der
udtaler sig på rådets vegne. På bestyrelsesmøderne er det rådets to bestyrelsesmedlemmer, der udtaler
sig på rådets vegne.
§7
Nærværende forretningsorden kan på ethvert tidspunkt ændres af nationalparkrådet inden for lovens
rammer.
Stk. 2. Ændringer skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen.
Således vedtaget på rådsmødet den 17. juni 2019 og godkendt af bestyrelsen den 15. august 2019.
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