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Vedtektsendringer for CICERO Senter for klimaforskning
Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret
Styret ved stiftelsen CICERO Senter for klimaforskning (CICERO) har vedtatt endringer i
vedtektene og har forelagt vedtektsendringene for styret ved Universitetet i Oslo (UiO) for
eventuell uttalelse, jf. vedtektene punkt 6 Omdanning. Stiftelser er regulert gjennom stiftelsesloven
(lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser), og vedtektsendringer gjennom kapittel 6 Omdanning.
UiO og CICEROs samarbeid er regulert gjennom en rammeavtale først inngått i 1990, som ble
forlenget til 1. mai 2025 i april 2020. Samarbeidet blir ikke påvirket av vedtektsendringene.
Hovedproblemstillinger i saken
UiO oppnevner i dag fem styremedlemmene med varamedlemmer til CICEROs styre. De ansatte
innstiller et styremedlem samt personlig varamedlem for ansattes representant, jf. vedtektene
punkt 4. CICEROs styre har vedtatt vedtektsendringer som gjør at dagenes ordning erstattes av en
styreoppnevningskomité bestående av fem medlemmer oppnevnt av CICEROs styre.
Styreoppnevningskomitéen skal oppnevne de fire eksterne styremedlemmene med
varamedlemmer, mens de ansatte velger et styremedlem med personlig varamedlem.
Funksjonstiden for medlemme er fire år, og det er anledning til gjenoppnevning.
Som bakgrunn og hovedbegrunnelse for forslag til endring er det vist til at modellen med
valgkomité/styreoppnevningskomité er benyttet innenfor instituttsektoren som arbeider med bl.a.
miljøspørsmål og at CICERO finner det hensiktsmessig at vedtektene for stiftelsen endres for å
harmonisere praksis for styreoppnevning med det som gjelder ved de øvrige miljøinstituttene.
Videre vises det til at CICERO har som et strategisk mål å øke andelen av oppdragsforskning noe,
og at dette krever og innebærer mer og bredere kontakt med brukerpartnere, blant annet i
næringslivet.
Det vises til at endringen CICERO foreslår innebærer en substansiell endring av stiftelsens
organisasjon ved at et nytt organ etableres, og at UiO ikke lenger skal ha rollen med å oppnevne
CICEROs styre. Det vises videre til at CICEROs styre er ansvarlig for stiftelsens drift i så vel faglige
som administrative spørsmål, jf. CICEROs vedtekter § 5. Den vedtatte vedtektsendringen om å
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opprette en styreoppnevningskomite som gis myndighet til å velge styremedlemmer, er i tråd med
bestemmelsen i stiftelsesloven § 36 hvor det fremgår at det i vedtektene kan bestemmes at
stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder som skal ha myndighet til å velge
styremedlemmer, jf. stiftelsesloven § 36 første og andre ledd.
Det påligger valgorganet et særlig ansvar for at stiftelsen får et styre som ivaretar stiftelsens formål
på en relevant måte. Formålet for CICERO er inntatt i vedtektene § 2:
«Stiftelsens oppgave er å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte
nasjonale og globale miljøspørsmål og nasjonal og internasjonal klimapolitikk med sikte på å
fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og styrke det internasjonale
klimasamarbeidet.»
UiO har bedt om å bli representert i styreoppnevningskomitéen med ett medlem for å kunne
ivareta bredden i stiftelsens formål. Den vedtatte styreoppnevningskomitéen, jf. ny § 4 i
vedtektene, skal bestå av fem medlemmer: et medlem oppnevnt av Klima- og
miløverndepartementet, et medlem oppnevnt av UiO og tre medlemmer oppnevnt av næringslivet
og relevante organisasjoner. Universitetsdirektøren finner at styreoppnevningskomitéens
sammensetning vil kunne ivareta stiftelsens formål på en relevant måte ved oppnevning av styre.
Vedtektsendringer (omdanning) skal i henhold til gjeldende vedtekter for CICERO § 6 fremmes av
styret og vedtas med 2/3 flertall blant styrets medlemmer. Universitetsstyret ved Universitetet i
Oslo og Klima- og miljødepartementet har uttalelsesrett. Omdanning skal godkjennes av
Stiftelsestilsynet.
Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter
Vedtektsendringene får ikke økonomiske eller administrative virkninger for UiO.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Universitetet i Oslo slutter seg til vedtektsendringene for CICERO.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Kristel Jæger Skorge
avdelingsdirektør

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Gjeldende vedtekter for stiftelsen CICERO Senter for klimaforskning
Brev fra CICERO til UiO 15. september 2020
Brev fra UiO til CICERO 1. oktober 2020
Brev fra CICERO til UiO 6. oktober 2020 med vedtektsendringer for CICERO vedtatt av
CICEROs styre
5. Protokoll fra CICEROs styremøte 01.10.20-06.10.20
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