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Notat vedr. konsekvensændring i Geocenter Danmark Statut.
Geocenter Danmarks rammer, samarbejdsområder, opgaver og ledelsesbestemmelser er fastlagt i Statut for Geocenter Danmark af 1. juni 2008. Statutten er tiltrådt af parternes bestyrelser og departementscheferne for Klima- og Energiministeriet og for Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling.
Etableringen af Geocenter Danmark bygge på regeringsbeslutning som led i ”det nye forskningslandskab” (2006) og er forudsat i Lov om GEUS.
Formålet er at skabe et nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højtinternationalt plan.
Københavns Universitet har ved bestyrelsesbeslutning fusioneret Institut for Geografi og Geologi, der er part i Geocenter Danmark med dele af Skov & Landskab, til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN).
Geocenter Danmarks Centerledelse har ønsket at statutten konsekvensrettes i forhold til institutændringen, samt navneskift for Geologisk Institut ved Aarhus Universitet til Institut for
Geoscience, for at sikre klarhed af hvem centrets parter er.
Fusionen af IGG og dele af Skov & Landskab til IGN ændrer ikke ved centrets formål og bestemmelser i øvrigt. Center for Skov & Landskab har eget formål og strategi og er adskilt fra
Geocentret. Center for Skov & Landskabs bestyrelse har ikke indflydelse på Geocentret opgaver, strategier m.m.
Centerledelsen vil inddrage de forskere eller forskergrupper fra Skov & Landskab ved konkrete, længerevarende initiativer i det omfang disse forskere bedriver geovidenskabelig forskning
eller aktiviteten falder indenfor centerets formål. Det er Centerledelsen for Geocenter Danmark, der træffer beslutning herom efter §7.
Efter §14, stk .3 er det centerledelsen der fremsætter forslag til statutændringer og forelægger
disse til godkendelse i de respektive ledelser.
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Centerledelsen er af den opfattelse, at ovenstående ændringer alene vedrører konsekvensrettelser og at ændringerne derfor ikke behøver en forelæggelse for de respektive bestyrelser.
Såfremt dekanener og GEUS’ bestyrelsesformand er enige heri, vil vi foretage konsekvensændringer som anført i vedlagte statut.
En tilbagemelding på vedlagte konsekvensændringer modtages gerne i første uge af det nye år.
Formandskabet for Geocentrets Centerledelse overgår pr. 1. januar 2013 til institutleder Søren
Bom Nielsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, efter enstemmig beslutning i Centerledelsen.

Glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Johnny Fredericia
Formand for Centerledelsen
Administrerende direktør for GEUS

