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UiO : Universitetet i Oslo 
Universitetsdirektøren 

Til Universitetsstyret/Rektor på fullmakt 
Fra Universitetsdirektøren 

Dato 20. august 2017 

Endring av vedtekter CICERO 

I. Bakgrunn og formål 
CICERO har satt i gang en prosess med endring av vedtektene der de etter styrehandling ber om 

uttalelser fra Universitetet i Oslo, Klima- og miljødepartementet og Norge forskningsråd. 

CICEROs styre fattet i sitt møte 16.06.17 følgende vedtak: 
«Styret slutter seg til de foreslåtte vedtektsendringene. Forslaget sendes på høringsrunde til 
Universitetet i Oslo, Klima- og miljødepartementet og Norges forskningsråd før oversendelse til 
Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig gådlqenning. Ved eventuelle innsigelser legges saken fram for 
styret til ny behandling.» 

UiO er i vedlagte brev av 29.juni 2017 (Vedlegg l) bedt om å uttale seg om de forslåtte endringene. 

Il. Drøfting 
De foreslåtte vedtektsendringene vil ildce medføre noen endringer i styrets rolle eller UiOs rolle ved 
styreoppnevning. Universitetet i Oslo oppnevner CICEROs styre både i henhold til gjeldende og i 
foreslåtte endrede vedtekter. 

Det er Klima- og miljødepartementet og Norges forskningsråd rolle som endres i vesentlig grad etter 
initiativ fra disse enhetene. 
De øvrige endringene er presiseringer og oppdateringer av språklig art. 

Forslag(til vedtak 
Universitetet i Oslo slutter seg til de foreslåtte vedtektsendringene. 

{!J~~~ 
universitetsdirektør u~li , 

Personalet" t:ektør 
Vedtak 
Universitetet i Oslo slutter seg til de foreslåtte vedtektsendringene. 

Dato 20. august 2017 

Svein Stølen 
rektor 

Saksbehandler: Erik Gulbrandsen 
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°CICERO 
Senter for klimaforskning 

Universitetet i Oslo 

Postboks 11 29 Blindern 

0318 Oslo 

Norge 

\V'.WI.cicero.oslo.no 

Organisasjonsnr. : 

971 274 190 MVA 

post@cicero.oslo.no 

22 00 47 00 

v/ Universitetsstyret og Universitetsdirektør 
Boks l 072 Blindem 
0316 Oslo 

Vår ref.: Deres ref.: 
12580 - Kjell Arne Hagen/IMS 

Forslag til endringer i CICEROs vedtekter 

Dato: 
29.06.201 7 

l brev fra Norges forskningsråd til CICERO datert 07.10.16 redegjøres det for vedtak i 
Forskningsrådets hovedstyre 26.09. l 6 om at ordningen med medvirkning fi·a 
Forskningsrådet ved oppnevning av medlemmer til forskingsinstituttenes styringsorganer 
avvikles. Det samme gjelder også andre oppgaver som karl betegnes som 
«eierskapsoppgaver». Klima- og miljødepat1ementet har i brev til CICERO datert 
28.04. 17 utta lt at departementet ser det som hensiktsmess ig at departementet har en lik 
praksis som Norges forskningsråd på dette området. 

Vi har satt i gang en prosess med endring av våre vedtekter der vi nå etter styrehandling 
ber om uttalelser fra Universitetet i Oslo, Klima- og miljødepartementet og Norges 
forskningsråd. Universitetet i Oslo oppnevner CICEROs styre både i henhold til 
gjeldende og i fores låtte endrede vedtekter. 

Vedlagt fo lger saksframlegget til styremøtet ved CICERO 16.06. 17. Vedlagt fo lger også 
·'·- forslag til endrede vedtekter som ble vedtatt av styret (med og uten endringene markert). 

Utelatelse av paragraf 6 (om regnskapsinnsyn) står ikke omtalt i saks li-am legget til styret. 
Paragraf 6 er tatt ut fordi den anses å være unødvendig både av vår revisor og av Lotteri
og stift.elsest ilsynet. 

CICEROs styre fatt et i si tt møte 16.06.1 7 tØigende vedtak: 

Styret slutter seg de foreslåtte vedtektsendringene. Forslaget sendes på horingsrunde til 
Universitetet i Oslo, Klima- og mi(indepartementel og Norges forskningsrådj nr 
oversendelse til Lotteri- og stijlelsestil.lynet for endelig gudkienning. Ved eventuelle 
innsigelser legges saken j i·am for styret l il lO' behandling. 

Vi ber om at Uni versitetet i Oslo uttaler seg når det gjelder de foreslåtte 
vedtektsendringene for CICE RO. 

M'~~l"n ;{~ 

K~:.?!:rr 
Direktør 
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CICERO Senter for ldimaforsknin 

. ~~: . .. 

.... ,, ·:··:::-

V ed tektsen d ringer 

Norges forskningsråd har i brev datert 07 .l 0.16 meddelt at Forskningsrådets 
hovedstyre har vedtatt å avvikle ordningen med medvirkning fra Forskningsrådet ved 
oppnevning av medlemmer til forskningsinstituttenes styringsorganer (styrer og råd). 
Det samme gjelder også andre oppgaver som betegnes som «eierskapsoppgaven>. 
Ordningen vil avvikles så snart det er praktisk mulig, dog senest innen l. januar 2018. 
Dersom forskningsinstituttene velger å etablere en valgkomite eller styreoppnevnings
komite er Forskningsrådet om ønskelig rede til å delta her. 

Klima- og miljødepartementet har i brev datert 28.04.17 bedt CICERO vurdere om at 
praksisen med at KLO foreslår styremedlem kan avvikles. Departementet stiller seg 
positiv til å delta i en eventuell valgkomite eller styreoppnevningskomite. 

Norges forskningsråd har innstilt/foreslått medlemmer og varamedlemmer til 
CICEROs styre, ikke oppnevnt. Spørsmålet meldte seg da om hovedstyrets vedtak 
også direkte berørte CICERO. Det har Forskningsrådet på vår henvendelse bekreftet. 

Med utgangspunkt i vedtaket i Forskningsrådet hovedstyre er det behov for å endre 
paragrafene 2, 5 og 7 i våre vedtekter. Ved si&n av styreoppnevning (paragraf 2) 
dreier endringene seg om økonomisk rappotiering (paragraf 5) og uttalelsesrett ved 
omdanning (paragraf 7). 

Etter konsultasjoner med Klima- og miljødepatiementet det gjort endring i paragraf 2 
på linje med det som gjelder for Norges forskningsråd. Derimot ønsker ikke 
depatiementet endring i sin rolle knyttet til paragraf 5 (økonomisk rapportering) eller i 
paragraf 7 (uttalelsesrett ved omdanning). 

Det har vært konsultasjoner med Universitetet i Oslo gjennom prosessen. UiO ga 
uttrykk for at valgkomite eller styreoppnevningskomite kan nyttes, men ikke bør 
skrives inn i vedtektene. 

Ved vedtektsendringer nå må vi bruke gjeldende vedtekter. Det vil si at vi må få 
uttalelse fra Universitetet i Oslo, Klima- og miljødepartementet og Norges forsknings
råd, før endelig godkjenning kan finner sted i Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Klima- og miljødepartementet har uavhengig av endringer som følge av ny praksis 
ved styreoppnevning foreslått endringer i paragrafene 2 (formål) og 3 (styret). Det 
dreier seg om små endringer i teksten slik departementet ser det. Etter vår mening er 
dette til dels vesentlige endringer. Etter nærmere vurdering velger administrasjonen å 
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foreslå overfor styret at disse endringsforslagene delvis tas til følge. Endrings
forslagene framgår ikke av vedlagte forslag til nye vedtekter og gjengis derfor her: 

Paragraf2 Formål 
«Stiftelsens oppgave er å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om 
klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å 
fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det 
internasjonale klimasamarbeidet.» 

Paragraf 3 Styret 
«Styret skal gis en sammensetning som avspeiler tverrfagligheten og de store 
samfunnsinteressene samfunnsutfordringene i senterets forsknings- og utrednings
arbeid.» 

Som det framgår av vedlagte forslag til reviderte vedtekter foretas det ikke 
strykninger i paragraf 2, men to tilføyelser («nasjonale og globale miljøspørsmål» og 
«nasjonal og internasjonal klimapolitikk»). Endringsforslaget i paragraf3 tas til følge. 

Forslag til vedtak: 

Styret slutter seg de foreslåtte vedtektsendringene. Forslaget sendes på høringsrunde 
til Universitetet i Oslo, Klima- og miljødepartementet og Norges forskningsråd før 
oversendelse til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig godkjenning. Ved eventuelle 
innsigelser legges saken fram for styret td ny behandling. 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 
04.09.2017 

Saksnr .. : 2016/5621 

Notat 

Anmodning om oppnevning av eksterne representanter til fakultetsstyret ved Det 
odontologiske fakultet for perioden 2017-2020 

Fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet har innstilt 2 eksterne kandidater til sitt styre. 
Rektor anmodes derfor om å oppnevne følgende to faste eksterne representanter til Fakultetsstyret 
ved Det odontologiske fakultet for perioden 01.01.2017- 31.12.2020: 

Faste representanter: 
1. Erik Kreyberg Normann, lege 
2. Line Sanderud Bakkevig, seniorrådgiver 

Det har tatt noe tid å få på plass riktig sammensetning av de eksterne representanter til styret. En 
viktig oppgave til de eksterne representanter er å skape gode relasjoner til viktige 
samarbeidspartnere, og med de to representanter som her foreslås, føler fakultetet at man ivaretar 
helheten i dette. 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt Det odontologiske fakultets forslag til to eksterne representanter til 
fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet for perioden 1.1.2017-31.12.2020. 

Med hilsen 

Il~~~~ ~f!:_~~ J~oe 
universitetsdirektør 

Saksbehandler: Gina Berg 

Universitetsdirektøren Telefon: 22 85 63 01 
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Telefaks: 22 85 44 42 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, postmottak@admin.uio.no 
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo www.uio.no 
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UiO : 2 
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Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt Det odontologiske fakultets forslag til to eksterne representanter til 
fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet for perioden 1.1.2017-31.12.2020. 

~~ 
Dato Svein Stølen 

rektor 
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