Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Arkivsak:
16/00966

Deres ref.:

Dato:
7. desember 2017

RETNINGSLINJER FOR SENTER FOR KLIMAREGULERT PLANTEFORSKNING (SKP)
Retningslinjene er vedtatt av NMBUs prorektor for forskning og innovasjon den
11.12.2017 i samsvar med bestemmelsen i universitets- og høyskoleloven § 8-2
annet ledd.
1) Senter for klimaregulert planteforskning skal:
a) Tilby NMBU, Campus Ås og andre eksterne kunder infrastruktur knyttet
til forskning med behov for klimaregulerte anlegg, samt arealer og utstyr
til forskning på friland
b) Tilby oppdatert kompetanse, teknisk bistand og veiledning innenfor
forskning i klimaregulerte anlegg og på friland
c) Sørge for at anlegg og tjenester som inngår i SKPs ansvarsområder, driftes etter fastsatte kvalitetskriterier
d) Videreutvikle enheten som en foretrukken arena innenfor relevant forskning, innovasjon og prosjektsamarbeid
e) Bidra i forvaltning av bygninger og spesiallaboratorier tilknyttet enheten.
2) Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) er organisatorisk underlagt
NMBUs forskningsdirektør, innenfor samarbeidsavtalen med NIBIO, og rapporterer til prorektor via forskningsdirektør. Senterleder er daglig leder, og
sekretær for driftsstyret.
3) Driftsstyrets funksjonsperiode skal tilpasses universitetsstyrets funksjonsperiode.
4) Driftsstyret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer, som oppnevnes slik:
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a) 2 medlemmer oppnevnes av prorektor etter forslag fra interne brukere
b) 2 medlemmer fra NIBIO oppnevnes av NIBIOs direktør
c) 1 medlem oppnevnes av og blant senterets ansatte.
5) Prorektor oppnevner leder og nestleder blant driftsstyrets medlemmer.
Driftsstyret konstituerer for øvrig seg selv.
6) Driftsstyret følger NMBUs generelle forretningsorden for møtevirksomheten
så langt de passer, og kan supplere dette med egne rutiner etter behov.
7) Driftsstyret skal:
a) Initiere og utvikle mål og handlingsplaner for SKP i samsvar med NMBUs
overordnede mål og strategier
b) Legge til rette for at SKP kan tilby kompetanse og fasiliteter på internasjonalt nivå for forskning innenfor plantevitenskap
c) Legge til rette for at SKPs tilbud i størst mulig grad tilpasses behovet hos
interne og eksterne oppdragsgivere og aktuelle forskningsmiljøer
d) Arbeide for å etablere nettverk og opprettholde god dialog med forskningsmiljøer som kan ha behov for SKPs tjenester.
e) Sikre at SKP utvikler og følger gode kvalitetsrutiner for vedlikehold og
drift av anlegg
f) Sørge for at SKP implementerer NMBUs vedtatte kvalitetssikringssystemer
g) Sørge for at senterets virksomhet er i samsvar med norsk lovverk,
NMBUs regler og retningslinjer, samt prinsipper for god forvaltningsskikk
og god økonomistyring
h) Sørge for at senterets resultatmål og strategier oppfylles, og anbefale
handlingsplaner for gjennomføring i tilfelle avvik
i) Kontrollere senterets økonomiske utvikling, herunder budsjett og regnskap for senteret
j) Holde seg orientert om senterets samlede virksomhet, og rapportere til
prorektor via forskningsdirektør for rapporteringsperioder som fastsettes av NMBU
k) Sørge for at senteret er hensiktsmessig og effektivt organisert og følger
NMBUs organisatoriske strategier
l) Bidra til at senteret følger opp NMBUs arbeid med verdigrunnlag og organisasjonskultur
m) Bidra til at SKP fyller gjeldende krav til internkontroll.
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Vedlegg 1:

Forslag til sammensetning av SKPs driftsstyre.
Gjeldende fra 01.12.2017 og den kommende rektorperioden (4 år).
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
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Bjørn Langerud, NIBIO (vara: Inger Sundheim Fløistad)
Susanne Eich-Greatorex, MINA/NMBU (vara: Olav Høibø)
Dag Ragnar Blystad, NIBIO (vara: Dan Aamlid)
Sissel Torre, IPV/NMBU (vara: Odd Arne Rognli)
Lars Morten Opseth, ansattrepresentant (vara: Jens Andreas Randem)

