Forretningsorden
for
Udviklingspolitisk Råd
I medfør af § 10 i lov 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde, ændret ved §
1 i lov nr. 1741 af 27. december 2016, fastsættes herved følgende:
§1
Udviklingspolitisk Råd har til opgave at yde strategisk og faglig rådgivning om
udviklingssamarbejdet til den for udviklingssamarbejdet ansvarlige minister.
Det Udviklingspolitiske Råd vil drøfte:







Landepolitikpapirer
Landeprogrammer
Bevillinger til programmer og projekter1 med budget på over 39 mio. kr.2
Organisationsstrategier3
Øvrige strategier og relevante politikdokumenter på det udviklingspolitiske område
Prioriteringer i evalueringsprogrammet

Desuden vil der løbende være gennemgange af:








Finanslovsforslaget
Det humanitære engagement
Støtte gennem civilsamfundsorganisationerne
Partnerskabsplatformen
Indsatser under freds- og stabiliseringsfonden
Støtte til udviklingsforskning
Kommunikation herunder oplysningsarbejdet

Udviklingspolitisk Råd kan desuden anmode om at få emner på dagsordenen for Rådets møder.
§2
Den for udviklingssamarbejdet ansvarlige minister udnævner medlemmerne til
Udviklingspolitisk Råd, blandt andet på baggrund af de indstillede kandidater.
1

Undtaget herfor er humanitære bidrag, bidrag til rammeorganisationer, puljeordninger og netværk, bidrag til danske organisationer,
der anvender rammeorganisations-lignende aftaler, rådgiverbistand, forundersøgelser og stipendiater, bidrag under Freds- og
Stabiliseringsfonden, bidrag til forskningsvirksomhed samt oplysningsvirksomhed.
2

Den i Finansloven fastsatte beløbsgrænse for forelæggelse af bevillinger for Folketingets Finansudvalg. For Finansloven 2018 er
beløbsgrænsen 39,0 mio. kr. jf. de særlige bevillingsbestemmelser for § 06.3.
3

For multilaterale organisationer der modtager over 39 mio. kr. årligt i kernebidrag.

Udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 11 medlemmer, der udnævnes for en periode af tre år
med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af tre år.
Rådet består af interessenter og eksperter, der besidder en særlig viden om
udviklingssamarbejdet. Rådet skal sikre og afspejle en bred forankring af Danmarks
udviklingspolitik i det danske samfund herunder blandt andet
erhvervsorganisationer/virksomheder, fagbevægelsen, civilsamfundsorganisationer og
forskningsverdenen.
Medlemmerne af Udviklingspolitisk Råd er personligt udpegede. Såfremt et medlem ønsker at
udtræde af Udviklingspolitisk Råd, udnævner den for udviklingssamarbejdet ansvarlige minister
et nyt medlem, blandt andet på baggrund af de oprindeligt indstillede kandidater.
Den for udviklingssamarbejdet ansvarlige minister udpeger en formand og en næstformand
blandt Udviklingspolitisk Råds medlemmer.
Det Udviklingspolitiske Råd udpeger to medlemmer til DIIS’ bestyrelse.
§3
Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet deltager i Udviklingspolitisk Råds møder to
gange årligt.
Relevante medarbejdere fra Udenrigsministeriet deltager i Udviklingspolitisk Råds møder.
Udenrigsministeriet er sekretariat for Udviklingspolitisk Råd.
§4
Mødemateriale gøres tilgængeligt for offentligheden forud for møder i Udviklingspolitisk Råd,
ligesom referater fra Udviklingspolitisk Råds møder offentliggøres efterfølgende.
§5
Udviklingspolitisk Råd samles til møder op til otte gange årligt. Yderligere møder kan indkaldes
efter aftale mellem Udenrigsministeriet og formanden.
Dagsorden for Udviklingspolitisk Råds møder aftales mellem Udenrigsministeriet og Rådets
formand.
Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.
Udviklingspolitisk Råd kan i hver treårig udnævnelsesperiode foretage en rejse med henblik på
at hente indtryk og viden til fremme den udviklingsfaglige rådgivning af ministeren.
§6

Udviklingspolitisk Råd er funktionsdygtigt, når mindst seks af medlemmerne, herunder
formanden eller næstformanden, er til stede.
§7
Beslutninger i Udviklingspolitisk Råd træffes ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende
medlemmer. Ved eventuel stemmelighed tæller formandens, eller i dennes fravær
næstformandens, stemme dobbelt.
§8
Udviklingspolitisk Råds konklusioner og anbefalinger opsummeres i et kort beslutningsreferat,
der godkendes af formanden, og som efterfølgende offentliggøres på Det Åbne Danida.
§9
Forvaltningslovens regler i paragraf 3 om inhabilitet gælder for medlemmerne af
Udviklingspolitisk Råd.
Rådets stillingtagen til et spørgsmål om inhabilitet skal fremgå af referatet af Rådets møde. Når
Rådet har besluttet, at et medlem er inhabil i forhold til en bestemt sag, skal det pågældende
medlem forlade mødelokalet under Rådets behandling af sagen. Medlemmet må ikke selv
deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om sin habilitet.

Udenrigsministeriet, den 21. februar 2017 (rev. 18. januar 2018)

