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Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret —permanente regler

Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok å opprette et klimaforskningssenter ved Universitetet i Bergen i
2010 (sak 51/10). Senteret ble kalt Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD).
Det ble forutsatt at forslag til permanente vedtekter for sentret skulle fremmes så snart som
mulig. Senterets styre ble oppnevnt for en interimsperiode, frem til 1.12.2012. Senterets styre
rapporterer til universitetsstyret. SKD er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni
Research AS, Nansensenteret for miljø og fjernmåling og Havforskningsinstituttet. Senteret
fikk tildeling i statsbudsjettet på 20 mill kroner årlig i 12 år fra 2010, denne ble økt til 25 mill
kroner i budsjettet fra og med 2013. Forskningsrådet skal gjennomføre midtveisevaluering.

I sak 27f/13 ble årsrapporten for Senter for klimadynamikk behandlet, nå fremmes forslag til
permanente vedtekter for senteret.

Midlertidige vedtekter og forslag til permanente regler
I vedlegg 1 finnes de midlertidige reglene. Styret for Senter for klimadynamikk har foreslått
noen endringer i de midlertidige reglene, se vedlegg 2. Styret for senteret foreslår seks
endringer i de midlertidige vedtektene. Dette gjelder punkt 3, hvor møtefrekvensen i styret
reduseres til minst en gang per halvår. I punkt 5 foreslås det presisert at styret skal beslutte
organiseringen av senteret, etter forslag fra senterets ledelse. Styret foreslår at det skal gi
anbefaling om tilsetting av senterleder, i stedet for å innstille for universitetsstyret (kulepunkt
6). Styret foreslår også å stryke punktene om tilsetting av stipendiater og postdoktorer og
innstilling til administrative og tekniske stillinger. Det foreslås også å kutte presiseringen om
at det vitenskapelige råd skal ha 5 medlemmer.

Universitetsdirektørens kommentarer
I sak 51/10 gjennomgås bakgrunnen for etableringen av Senter for klimadynamikk og
universitetets og universitetsstyrets rolle i styringen av senteret. Universitetsstyret vedtar
vedtekter for senteret, oppnevner styre, tilsetter senterleder og behandler årsrapport fra
senteret før oversending til Kunnskapsdepartementet. Universitetet forvalter bevilgningen fra
departementet ved å oversende den til senteret for at senterets styre, som har
representasjon fra de fire samarbeidende institusjonene, skal forvalte ressursene.

Senteret ble etablert etter en omfattende prosess hvor de fire partnerne og departementet i
ganske stor detalj drøftet og forhandlet om vedtektene. Det punktet i vedtektene som gjaldt
ekstern styreledelse var et punkt det var enighet om at skulle vurderes når Bjerknessenteret
som senter for fremragende forskning skulle avsluttes som SFF ved utgangen av 2012.

I mai 2013 foreslo styret for Senter for klimadynamikk noen endringer av vedtektene for
senteret (jf. vedlegg 2). Før etableringen var styrets sammensetning tema, spesielt hvorvidt
det var ønskelig å ha en styreleder som ikke kom fra de samarbeidende institusjonene.
Sittende styre har foreslått at denne ordningen skal videreføres i minimum et år til. Det
foreslås at ordningen fortsetter inntil det eventuelt foreslås å endre denne, for eksempel etter
at det er gjennomført midtveisevaluering.
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Forslaget om å endre mandatet slik at styret skal anbefale i stedet for å innstille overfor
universitetsstyret om tilsetting av faglig leder av senteret, kan oppfattes som en språklig
endring. Når tilsettinger skal skje i universitetsstyret, må noen gi innstilling, det vurderes som
riktig at dette er styret, med representasjon fra samarbeidende institusjoner. Det vil sikre
senterets autonomi, sammen med bestemmelsene om ressursallokering og bruk.

Da senteret ble etablert, var intensjonen at senterlederen, som tilsettes av universitetsstyret i
den særlige stillingstypen professor 1401, skulle gis myndighet til å prege senterets faglige
utvikling, blant annet gjennom å få rett til å innstille ved tilsetting av personell ved senteret.
Styret fikk fullmakt til å ansette i faglige stillinger og til å innstille til ansettelser for tekniske og
administrative stillinger som finansieres av den øremerkede bevilgingen fra KD til senteret.

Det kan være gode grunner for at styret ikke skal tilsette i stillinger som stipendiater og
postdoktorer, men det vurderes som viktig at senterlederen bør ha rett til å innstille for
stillinger ved senteret. Det gjelder særlig midlertidige rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger.
Når senterlederen har denne funksjonen, kan det være hensiktsmessig, særlig av hensyn til
tidsbruk i tilsettingsprosessen, at de ordinære organene ved universitetet for tilsetting i så vel
vitenskapelige, som administrative og tekniske stillinger får tilsettingsmyndighet. Det
vurderes imidlertid som prinsipielt riktig at senterlederen innstiller for tilsetting. Dette
prinsippet bør også gjelde tekniske og administrative stillinger. Endringene er innarbeidet i
vedlagte forslag til vedtekter (vedlegg 3).

Det reviderte forslaget til regler i vedlegg 3 er drøftet med senterlederen, som innhenter
kommentarer til forslaget i vedlegg 3 fra styret. Senterleder og lederen for senterstyret er
enig i det forslaget som legges fram, eventuelle andre kommentarer fra styrets medlemmer
vil bli tatt med til møtet i universitetsstyret.

Med dette fremmes følgende forslag til

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner vedtekter for Senter for klimadynamikk ved
Bjerknessenteret, slik disse er formulert i forslaget i vedlegg 3

10.09.2013 Silje Christine Nerheim

fvfi- 13
Vedlegg:
1. Midlertidige vedtekter2. Senterets forslag til vedtekter
3. Forslag til vedtekter
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Revidert utkast til
vedtekter

for styret i det nye klimaforskningssentereti Bergen
Fastsatt av Universitetet i Bergen ved Universitetsstyretxx 2010

Senteret opprettes av Universitetet i Bergen

Senteret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret oppnevnes av Universitetsstyret
og rapporterer til dette. Universitet i Bergen innhenter forslag fra partnerinstitusjonene
om styreleder, styremedlemmeneog varamedlemmene.

Det føres protokoll over saker som er til behandling i styret. Protokollen underskrives
av styrets medlemmer.Styret skal ha møte etter behov, men minst en gang i
kvartalet.

Styret gis følgende sammensetting:
Ekstern styreleder oppnevnt i samråd med partnerne
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra UiB
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Havforskningsinstituttet
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Nansensenteret
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Uni ResearchAS

Styrets leder, medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for tre år.

5. Styret gis følgende oppgaver:
Å påse at virksomheten ved senteret drives innenfor rammen av gitte bevilgninger
og de til enhver tid gjeldende lover, bestemmelserog instrukser
Å godkjenne faglig strategi, planer, samarbeidsavtaler og større investeringer
etter forslag fra senterets daglige ledelse, samt å overvåke resultatene i forhold til
disse. Som del av dette å godkjenne rammer for kjøp av forskningstjenester fra
partnerinstitusjonene
Å vedta budsjett for senteret og ha ansvar for det fremlagte regnskapet og svare
på revisjonsantegnelseri prinsipielle spørsmål på fullmakt fra Universitetsstyret
Å avgi årsberetningfor foregående år innen utgangen av mars måned
Å vedta organiseringen av virksomheten
Å innstille overfor Universitetsstyretom ansettelse av daglig leder
Å foreta innstilling i vitenskapelige stillinger som stipendiater og postdoktorer som
blir finansiert gjennom Kunnskapsdepartementetsbevilgning for de respektive
partnerne i senteret.
Å foreta innstilling i administrative og tekniske stillinger som blir finansiert gjennom
Kunnskapsdepartementetsbevilgning, for tilsetting i universitetets ordinære
tilsettingsråd
Å utpeke medlemmeneav et vitenskapelig råd (Scientific Advisory Committee) for
senteret. Medlemmeneav SAC skal komme fra eksterne institusjoner. Rådet
møtes én gang pr. år. Medlemmene i rådet kan også enkeltvis brukes som
rådgivere for virksomheten. Rådet bør ha fem medlemmer.

14.09.10



i VEDL. SAK NR.:

Vedlegg 1. De midlertidige vedtektene
Kommentar i rød kursiv angir hvor endringer er gjort

Senteret opprettes av Universitetet i Bergen.

Senteret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret oppnevnes av
Universitetsstyret og rapporterer til dette. Universitet i Bergen innhenter forslag fra
partnerinstitusjonene om styremedlemmene og varamedlemmene.

Det føres protokoll over saker som er til behandling i styret. Protokollen
underskrives av styrets medlemmer. Styret skal ha møte etter behov, men minst
en gang i kvartalet. Endres til minst en gang hvert halvar".

Styret gis følgende sammensetting:

Ekstern styreleder oppnevnt i samråd med partnerne
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra UiB
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Havforskningsinstituttet
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Nansensenteret
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Uni Research AS

Styrets leder, medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for tre år.

5. Styret gis følgende oppgaver:
Å påse at virksomheten ved senteret drives innenfor rammen av gitte

bevilgninger og de til enhver tid gjeldende lover, bestemmelser og instrukser
Å godkjenne faglig strategi, planer, samarbeidsavtaler og større investeringer

etter forslag fra senterets daglige ledelse, samt å overvåke resultatene i forhold til
disse. Som del av dette å godkjenne rammer for kjøp av forskningstjenester fra
partnerinstitusjonene

Å vedta budsjett for senteret og ha ansvar for det fremlagte regnskapet og svare
på revisjonsantegnelser i prinsipielle spørsmål på fullmakt fra Universitetsstyret

Å avgi årsberetning for foregående år innen utgangen av mars måned
Å vedta organiseringen av virksomheten Det legges til "...etter forslag fra

senterets ledelse"
Å innstille overfor Universitetsstyret om ansettelse av daglig leder "Innstille

overfor- endres til "gi anbefalinger for"
Å foreta tilsettinger i vitenskapelige stillinger som stipendiater og postdoktorer

som blir finansiert gjennom Kunnskapsdepartementets bevilgning etter delegasjon
fra Universitetsstyret Punktet strykes

Å foreta innstilling i administrative og tekniske stillinger som blir finansiert
gjennom Kunnskapsdepartementets bevilgning, for tilsetting i universitetets
ordinære tilsettingsråd Punktet strykes

Å utpeke medlemmene av et vitenskapelig råd (Scientific Advisory Committee)
for senteret. Medlemmene av SAC skal komme fra eksterne institusjoner. Rådet
møtes én gang pr. år. Medlemmene i rådet kan også enkeltvis brukes som
rådgivere for virksomheten. Rådet bør ha fem medlemmer. Siste setning strykes
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Vedlegg 3 Forslag til permanente vedtekter for SKD
(endringer er vist med store bokstaver)

Senteret opprettes av Universitetet i Bergen.

Senteret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret oppnevnes av
Universitetsstyret og rapporterer til dette. Universitet i Bergen innhenter forslag fra
partnerinstitusjonene om styremedlemmene og varamedlemmene.

Det føres protokoll over saker som er til behandling i styret. Protokollen underskrives av
styrets medlemmer. Styret skal ha møte etter behov, men minst
en gang HVERT HALVÅR.

Styret gis følgende sammensetting:
Ekstern styreleder oppnevnt i samråd med partnerne
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra UiB
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Havforskningsinstituttet
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Nansensenteret
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Uni Research AS
Styrets leder, medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for tre år.

5. Styret gis følgende oppgaver:
Å påse at virksomheten ved senteret drives innenfor rammen av gitte
bevilgninger og de til enhver tid gjeldende lover, bestemmelser og instrukser
Å godkjenne faglig strategi, planer, samarbeidsavtaler og større investeringer
etter forslag fra senterets daglige ledelse, samt å overvåke resultatene i forhold til
disse. Som del av dette å godkjenne rammer for kjøp av forskningstjenester fra
partnerinstitusjonene
A vedta budsjett for senteret og ha ansvar for det fremlagte regnskapet og svare
på revisjonsantegnelser i prinsipielle spørsmål på fullmakt fra Universitetsstyret
A avgi årsberetning for foregående år innen utgangen av mars måned
Å vedta organiseringen av virksomheten ETTER FORSLAG FRA SENTERETS
LEDELSE
Å innstille overfor Universitetsstyret om ansettelse av daglig leder
Å utpeke medlemmene av et vitenskapelig råd (Scientific Advisory Committee) for
senteret. Medlemmene av SAC skal komme fra eksterne institusjoner. Rådet møtes
én gang ÅRLIG. Medlemmene i rådet kan også enkeltvis brukes som rådgivere for
virksomheten.

6. OM SENTERLEDERS OPPGAVER

Å DISPONERE budsjettet GITT I det årlige tildelingsbrevet etter vedtak i
universitetsstyret OG SENTERSTYRETS PRIORITERINGER
Å foreta INNSTILLING i vitenskapelige stillinger som stipendiater og postdoktorer
som blir finansiert gjennom Kunnskapsdepartementets bevilgning ELLER AV
EGENANDEL FRA UlB
Å foreta innstilling i administrative og tekniske stillinger som blir finansiert
gjennom Kunnskapsdepartementets bevilgning ELLER FRA EGENANDEL FRA UlB,
for tilsetting i universitetets ordinære tilsettingsråd


