VEDTEKTER
FOR
DEN NORSK-TYSKE WILLY BRANDT-STIFTELSEN
Innledning
Tidligere Forbundskansler Willy Brandts livsverk og politiske gjerning var av stor betydning for
oppbyggingen og utviklingen av forholdet mellom Norge og Tyskland etter 2. verdenskrig. For
å hedre hans virke opprettes Den norsk-tyske Willy Brandt Stiftelse.
§ 1 – Formål
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen er etablert for å fremme de bilaterale forbindelser
mellom Norge og Tyskland, ved å bidra til økning av gjensidig kunnskap om og forståelse for
samfunnsliv, kultur, språk, natur- og miljøvern og næringsliv i de to land.
Stiftelsen skal i Willy Brandts ånd særlig støtte oppgaver som tjener fred og forståelse mellom
folkene; fremme den samfunnsmessige dialog, særlig når det gjelder den sosiale,
samfunnsmessige og økonomiske utvikling i Norge og Tyskland; fremme en økologisk
bærekraftig miljø- og ressurspolitikk, derunder håndtere grenseoverskridende problemer
gjennom samarbeid med Norges og Tysklands naboland i Barentsregionen og i
Østersjøregionen.
Stiftelsen skal støtte utvekslingsprogrammer mellom Norge og Tyskland.
Stiftelsen skal utdele Willy Brandt priser.
Stiftelsen står til rådighet som et felles forum for offentlige og private initiativer til fremme av
de norsk-tyske forbindelser. Dette skal gjenspeiles i Stiftelsens Styre og Råd.
Stiftelsen er partipolitisk uavhengig.
Stiftelsen har en søsterorganisasjon i Tyskland, som skal arbeide for de samme formål som
Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelse.
§ 2 – Offentlig stiftelse
Stiftelsen er en offentlig stiftelse, underlagt de lover og regler som gjelder for offentlige
stiftelser i Norge.
§ 3 - Styret
Stiftelsens styre består av leder og nestleder fra de to land, samt inntil fire styremedlemmer,
like mange fra hvert land. Styret skal være ansvarlig for løpende arbeid og utpeker
forretningsfører/sekretariat.
Stiftelsens styre velges av Rådet.
Det enkelte styremedlem har en funksjonstid på fire år og kan gjenvelges.
Styret møter så ofte det anser det nødvendig eller når ett norsk og ett tysk styremedlem
forlanger det ved skriftlig henvendelse til Styrets leder.
Styrets leder eller den han/hun utpeker, forbereder sakene som skal behandles av Styret.
Gyldig vedtak i Styret krever tilslutning fra minst tre av Styrets medlemmer.
Stiftelsen forpliktes ved underskrift av Styrets leder sammen med ett norsk og ett tysk
styremedlem (evt. med skriftlig samtykke fra ett norsk og ett tysk styremedlem).

I styremøter føres protokoll over de saker som blir behandlet og beslutninger som fattes.
Protokollen underskrives av dem som er tilstede.
§ 4 – Stiftelsens Råd
Stiftelsen skal ha et Råd som skal møtes minst en gang hvert år.
Medlemmene av det første Råd oppnevnes av Organisasjonskomiteen for Den norsk-tyske
Willy Brandt-stiftelsen. Deretter er Rådet selvsupplerende. Rådet velger selv sin leder og
nestleder som også skal være Styrets leder og nestleder.
Styret kan innkalle Rådet til ekstraordinært møte med tre ukers skriftlig varsel.
Rådet skal bestå av representanter for bidragsytere, representanter for Kanzleramt og
Statsministerens kontor. Vinnere av Willy Brandt-prisen, som også har forslagsrett til
prisvinnere, blir rådsmedlemmer fram til neste prisutdeling. De to lands ambassadører skal
være medlemmer av Rådet. Rådet kan, etter forslag fra Styret, oppnevne særlige
ressurspersoner som medlemmer av Rådet.
Rådet skal på sitt årlige møte:
1.
2.
3.
4.
5.

Ta stilling til Styrets årsrapport
Vedta årlige budsjetter
Godkjenne Styrets forslag til langtidsbudsjett og virksomhetsplan
Velge, etter forslag fra Styret, årets Willy Brandt-prisvinner
Behandle andre spørsmål av viktighet for Stiftelsen
§ 5 - Tillitsverv

Tillitsverv i Råd og Styre er uten godtgjørelse.
§ 6 – Stiftelsens kapital
Stiftelsens grunnkapital er på NOK 250.000,-.
Stiftelsen skal etablere et fond på grunnlag av bidrag fra næringslivet, offentlige og private
institusjoner og organisasjoner, og privatpersoner. Fondet er ikke en del av Stiftelsens
grunnkapital.
Avkastningen av grunnkapitalen og fondet skal i sin helhet benyttes til Stiftelsens formål.
§ 7 – Stiftelsens sete
Stiftelsen skal ha sete i Oslo.
§ 8 – Willy Brandt prisen
Stiftelsen skal jevnlig, helst hvert år, dele ut en ærespris som kalles ”Willy Brandt Prisen”, til
en tysk og en norsk person eller institusjon som har utført et særlig fortjenestefullt arbeid for
tysk-norske forbindelser. Prisen skal bestå av en statuett utformet av kunstneren Nils Aas, og
et diplom.
§ 9 – Andre tiltak
Stiftelsen skal, når det er økonomisk mulig, dere ut stipender til norske og tyske statsborgere
som ønsker å sette seg inn eller forske i samfunnsmessige, økonomiske, politiske, kulturelle,
næringsmessige, yrkesmessige og/eller språklige forhold i henholdsvis Tyskland og Norge.
§ 10 – Forvaltning av stiftelsens midler
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Stiftelsens midler skal forvaltes etter de regler som gjelder etter norsk lov for offentlige
stiftelser.
Stiftelsens styre kan beslutte å søke om Fylkesmannens samtykke til å plassere Stiftelsens
midler på annen måte enn bestemt i lov, forskrift eller andre pålegg fra det offentlige.
§ 11 – Regnskap og revisjon
Det skal føres eget regnskap for Stiftelsen. Regnskapet skal revideres av statsautorisert
revisor. Regnskapet skal følge kalenderåret. Revisor oppnevnes av Stiftelsens Råd.
§ 12 – Årsberetning
Styret skal hvert år utarbeide en beretning om Stiftelsens virksomhet, disponering av
stiftelsens midler og hvilke personer eller formål som er tilgodesett og med hvilke beløp.
Årsberetningen er offentlig.
§ 13 – Omdanning og endring av vedtektene
Stiftelsen kan omdannes, herunder vedtektene endres, av Styret, i samsvar med
Stiftelseslovens kap. VI.
§ 14 – Opphør av Stiftelsen
Ved to tredjedels flertall av Styret og Rådets medlemmer kan Stiftelsen oppløses.
Ved opphør skal midlene benyttes til Stiftelsens formål etter godkjennelse av det norske
Utenriksdepartement.
Berlin, 19. september 2000
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