Vedtekter for stiftelsen CICERO Senter for klimaforskning
Vedtatt av CICEROs styre 16.06.17.
Godkjent Universitetet i Oslo ved brev datert 20.08.17
Godkjent av Klima- og miljødepartementet ved brev datert 11.09.17
Godkjent av Norges forskningsråd ved brev datert 10.07.17
Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet ved brev datert 21.12.17
Fastsatt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo i møte 05.04.90 med
endringer 04.09.90, 21.05.96, 26.08.97, 11.12.00, 19.04.07 og 20.08.17.

§ 1 Organisering
Stiftelsen CICERO Senter for klimaforskning er opprettet av Universitetet
i Oslo som et tverrfaglig senter med en grunnkapital på kr. 50.000.

§ 2 Formål
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 å styrke det
internasjonale klimasamarbeidet.

§ 3 Styret
Stiftelsens styre består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret
oppnevnes av Universitetet i Oslo for en periode av 4 år. Blant styrets
medlemmer utpeker Universitetet i Oslo styrets leder og nestleder. De
ansatte innstiller et styremedlem samt et personlig varamedlem for
ansattes representant.
Styret skal gis en sammensetning som avspeiler tverrfagligheten og de
store samfunnsutfordringene i senterets forsknings- og utredningsarbeid.
Ved oppnevning av styremedlemmer og varamedlemmer bør Universitetet
i Oslo rådføre seg med forsknings- og næringslivsmiljøer som er spesielt
relevante for senterets virksomhet.
Stiftelsens direktør har rett og plikt til å delta i styrets møter. Direktøren
har tale- og forslagsrett, men kan ikke stemme. Faglig og administrativt
personale for øvrig kan innkalles etter behov.
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 4 Stiftelsens ledelse
Stiftelsen skal ha en direktør som har den daglige ledelse av virksomheten.
Stiftelsens direktør skal tilsettes av styret, som også fastsetter instruks.
Stiftelsens direktør tilsetter stiftelsens personale på grunnlag av
tilsettingsreglement fastsatt av styret.

§ 5 Styrets oppgaver
Styret er ansvarlig for stiftelsens drift i så vel faglige som administrative
spørsmål. Styret har ansvaret for at virksomheten drives innenfor rammen
av basisbevilgningen fra Norges forskningsråd og øvrige inntekter.
Økonomisk ansvar som grunner seg på stiftelsens virksomhet kan bare
gjøres gjeldende overfor stiftelsen.
Styret fastsetter stiftelsens budsjett og avgir dets regnskap.
Den årlige revisjonsrapporten oversendes Universitetet i Oslo, med kopi til
Klima- og miljødepartementet, sammen med årsregnskap og styrets
beretning.
Styret kan nedsette utvalg eller arbeidsgrupper etter behov.

§ 6 Omdanning
Styret kan fremme søknad om omdanning, herunder vedtektsendringer og
opphevelse. Vedtak om dette kan skje med 2/3 flertall blant styrets
medlemmer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo og Klima- og
miljødepartementet har uttalelsesrett. Omdanning skal godkjennes av
Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Ved opphevelse skal stiftelsens midler anvendes på måter som ligger
innen rammen av bestemmelsen i § 2.

