
1 

 

 
18 desember 2012 
 
 
Møtereferat Styremøte for CREE S-III.12 
(Leveres til godkjenning på neste styremøte 01/2013 - 12. mars 2013) 
 
Referat fra styremøtet i CREE-Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy, 
kl 10.00-12.00 11. des. 2012, møterom Max på Frischsenteret, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo 

 
 
Styrets medlemmer som var til stede: 

Einar Hope  
Oddbjørn Raaum  
Karine Nyborg  
Taran Fæhn  
Tor Kartevold  
Guro Børnes Ringlund  
 

Fra administrasjonen:   
 Kverndokk 
 Jørg Gjestvang 
 
Fra Norges Forskningsråd (NFR): 
 Ingen. 
 
Referent 
 Jørg Gjestvang 
 
 
Sak S‐12/18  Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Formannen fremsatte forslag om å behandle sak S-12/23 etter sak S-12/20, og 
behandle sak S-12/20 punkt 1.(Siste versjon av Strategiplan og 
Kommunikasjonsplan) etter sak S-12/23. 

 
Det ble ytret ønske om informasjon i sakspapirene om hva styret skal ta stilling til 
i hver enkelt sak. 

 
Kverndokk delte ut side 4 og 5 i konsortium avtalen, dvs. de sidene som 
omhandler styre og administrasjon. Dette gjelder behandling av sak S-12/23. 

 
Vedtak: Sak S-12/23, CREE-styrets oppgaver og rolle, blir behandlet etter S-
12/20. S-12/20 punkt 1 (Siste versjon av Strategiplan og 
Kommunikasjonsplan) blir behandlet etter S-12/23. Ellers godkjent. 
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Sak S-12/19  Godkjenning av referat fra forrige møte  
   
  Vedtak: Godkjent  
 
 
Sak S-12/20  Informasjonssakene        

1. Siste versjon av Strategiplan og Kommunikasjonsplan   
Det vises til andre avsnitt i S 12/23.  
 

  2. Rapportering til NFR 1.12 
Det ble diskutert hva avgrensingen av rapporteringsrunnlaget skal være. Skal man 
kun ta med den rapporteringen hvor arbeidet er betalt direkte av CREE midlene, 
eller skal også det som er dekket av egenfinansieringen være med. Det kom frem 
at NFR har uttrykt at alt skal være med og styret sluttet seg til dette 
 
Det kom også en anmodning til administrasjonen om å minne forskerne på å nevne 
CREE i sine vitenskapelige arbeider. 
 
Styret ga uttrykk for at NFR rapporteringen inneholdt en imponerende liste av 
arbeider, både vitenskapelige og populærvitenskapelige i formidlingen av 
resultater fra forskningen. 

 
  3. Datoer for arrangementer neste år 
  Foreløpige forslag: 
  Brukerkonferanse 16. april.   
  Modellforum: 16. april, dvs. samme dag som brukerkonferansen. 
  Workshop: 16-17. september. 
 
  4. Søknadsprosesser 

Kverndokk informerte om at i løpet av 2012 har CREE fått to prosjekter; et EU-
prosjekt (ENTRACTE) og et NFR prosjekt som skal støtte det vitenskapelige 
arbeidet på ENTRACTE. Det har ellers ikke vært prosjektutlysninger fra NFR i 
2012 rette mot samfunnsvitenskapelig energi- og miljøforskning.  
 
CREE miljøet har startet et godt samarbeid for søknader i 2013. Det er to søknader 
i gang til NFR, i tillegg arbeides det både med en EU søknad og det er sendt en 
søknad om et polsk-norsk samarbeid. 

    
Vedtak: CREE administrasjonen bes om å minne forskerne på å få med sin 
tilknytting til CREE i sine vitenskapelige arbeider. Ellers tok styret  
informasjonen til orientering. 

 
 
Sak S-12/21  Minibrukerseminarer/Årsseminar for brukerne  
  Under sak S-12/21 ble det diskutert utformingen av minibrukerseminarene. 

I Kverndokks forslag var det foreslått tre seminarer på tre forskjellige dager rettet 
mot de forskjellige brukerpartnermiljøene.  Under behandlingen av saken kom det 
frem et klart ønske om at det en gang i året bør arrangeres ett, samlet seminar for 
alle brukerne/sponsorene av CREE der det blir anledning å vurdere framdriften i 
programmet og der brukerne kan gi tilbakemelding på oppnådde resultater /funn 
og planene for de neste årene. Dette seminaret blir således den viktigste arena for 
brukerne til å påvirke den framtidige innretningen for programmet.    
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Det ble også understreket at årsseminaret  bør utformes slik at brukerne gis god 
anledning til å komme med  kommentarer og innspill. 
 
Seminaret  bør struktures med  utgangspunkt i arbeidspakkene; hva som er skjedd 
til nå og hvilke planer som er lagt. For at planene for neste år skal kunne 
diskuteres bør seminarene holdes om høsten. 
 
Seminarene er i først rekke ment å være for CREEs avtalefestede brukerpartnere. 

 
Vedtak: Det arrangeres et årlig brukerseminart  slik  at representanter fra 
alle brukerpartnere  har mulighet til å delta. Seminaret går gjennom 
oppnådde resultater for alle arbeidspakkene og planer for de neste årene. 
Seminaret  utformes slik at brukerne får anledning til å komme med 
kommentarer og innspill. Brukerseminarene blir dermed den viktigste arena 
for brukerne til å påvirke innretningen av forskningsinnsatsen.  

 
 
Sak S-12/22  Budsjett for CREE 

  1. Endringer i budsjettet for 2013 
  Gjestvang informerte om noen mindre endringer i det vedtatte budsjettet for 2013. 
   
  2. Langtidsbudsjett 

Kverndokk informerte om hovedkonsekvensen av budsjettet.  Da bevilgningene er 
i et fast nominelt beløp per år, og det er årlig lønns- og prisjusteringer i 
tildelingene, vil ressursinnsatsen til postene Modellarbeid og Forskermånedsverk 
bli redusert . Det er disse to postene  som vil gå direkte til forskning. De andre 
postene er bestemt av avtalen med NFR og kan i mindre grad endres, for eksempel 
underleverandører, post. doc og stipendiater. 

  
Under diskusjonen kom det frem bekymring for at det ikke lå muligheter til noe 
vekst i budsjettet. Det ble fra styrets side gitt uttrykk for at administrasjonen burde 
melde fra om disse bekymringene, og  ta kontakt med NFR om dette. Det ble 
nevnt at CREE tildelingen kan sees på som en tildeling til senterinfrastruktur som 
skal skape andre og nye prosjekter og at langtidsbudsjettet og omfanget av 
virksomheten fremover bør sees i lys av dette. 
 
Det ble også fra styrets side gitt uttrykk for at denne fallende reduserte 
bevilgninger i reelle termer  kan vanskeliggjøre   oppgaven med å opprettholde de 
målene  som ligger bak CREE tildelingen og ønske om å sikre en forsvarlig 
økonomi.   
 
Som under diskusjonen i sak S-12/23 kom det frem at det kan være vanskelig å 
forholde seg til hva de forskjellige budsjettene er. Dvs. hva som er 
kjerneaktiviteten som dekkes av NFR tildelingen og brukerpartnernes bidrag, og 
hva som er den aktiviteten som dekkes av egenfinansieringen. 
 
Det kom under diskusjonen også frem et ønske om å spesifisere hva 
potten ”Forskning” utgjør i månedsverk. Det ble også spurt om det er riktig å 
bruke 5 % inflasjon i langtidsbudsjettet når det gjelder kostnadene. Det siste kunne 
forsvares med tanke på at det meste er lønnsutgifter. 
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3. Økonomisk oversikt for CREE i 2012 
Ble ikke gjennomgått. 
 
Vedtak: Budsjettet for 2013 vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 
Utkastet til langtidsbudsjettet tas til orientering i denne omgang. Mulige 
løsninger på budsjettproblemene blir et tema for neste styremøte. 
Administrasjonen ble bedt om å skissere mulige hovedalternativer. 
 

 
Sak S-12/23  CREE-styrets oppgaver og roller 

Notatet utarbeidet av Kartevold og Ringlund ble diskutert. Kartevold informerte 
om notatets formål og innhold. Under arbeidet med notat har de også fått innspill 
fra Grete Håkonsen Coldevin i NFR. 
 
Det ble foreslått at Kverndokk skulle gå igjennom Strategiplanen i etterkant av 
møtet og sørge for at det som står i strategiplanen om styrets oppgaver stemmer 
overens med notat om styrets oppgaver og styrets drøfting av dette, se sak S 12/20. 
 
A Generelle føringer om ansvar 
Gjennom sitater fra NFRs skriv ”Krav og retningslinjer” beskrives 
hovedoppgavene til styret, nemlig å sikre at CREE fungerer i henhold til avtalene 
mellom NFR, CREE, vertsinstitusjonen og brukerpartnerne.  
 
B konkrete oppgaver  
1. Sørge for at den løpende forskningsvirksomheten er i tråd med Forskningsrådets 
forutsetninger. 

Det ble forslått å sløyfe ordet ”evaluering” av forskningsaktiviteten og 
begrense seg til ”oppfølging”. Kartevold og Ringlund ga utrykk for at det 
viktigste var en mulighet til oppfølging og å kommentere både hva som er 
gjort og hva som planlegges i året/årene framover. . Godt planlagte 
brukerseminarer med kommentarer og innspill fra brukerne vil legge til 
rette for oppfølging og påvirkning.  Det ble også nevnt at CREEs 
arbeidsplaner bør være et av de dokumentene som nevnes under punkt C.  

 
2. Sikre at CREE drives på en økonomisk forsvarlig måte 

Her ga Kartevold og Ringlund uttrykk for at det er vanskelig å definere 
styrets oppgaver, på grunn av kompleksiteten i sammensetningen av 
CREEs finansieringsportefølje. CREEs budsjett inneholder både direkte 
midler fra NFR og brukerpartnere, men også egenfinansiering.  
 
Under diskusjonen ble det presisert at det er Frischsenteret som har 
hovedansvaret for økonomiforvaltningen for CREE. Det kom forslag om at 
det ble utarbeidet en beskrivelse av økonomien til CREE, hvor man 
forklarer forskjellen mellom kjerneaktiviteten til CREE og 
egenfinansieringen. Det ble fra styret side gitt uttrykk for at selv om styrets 
hovedansvar for budsjett- og økonomioppfølging er knyttet til den direkte 
FME-finansieringen, er det viktig at styret følger nøye opp 
økonomiforvaltningen av hele virksomheten til CREE. 

 
 

3. Sikre at senteret opprettholder et sterkt og vedvarende brukerfokus 
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Her er hovedhensikten å sikre god kommunikasjon mellom forskerne og 
brukerpartnerne.  
 
En av styrets oppgaver blir å sørge for at brukerpartnernes interesser også 
blir tatt vare på. Her ble det nevnt at hovedarenaen for brukerpartnernes 
innflytelse bør være på det årlige brukerseminaret.. 
 
Kartevold ga uttrykk for at avsnitt 2 i dette punktet kunne strykes. 

 
 
4. Brukerpartnernes representasjon i CREE’s styre 

Under diskusjonen om denne delen ble det vist til et notat som var vedlagt 
styrepapirene Kverndokk informerte at valget av to brukerrepresentanter i 
styre var en avveining mellom et funksjonelt styre og innflytelse for alle 
brukerpartenerne. Dvs. at man ønsket at det totale antall 
styrerepresentanter ikke skulle bli for stort.  
 
Man ser for seg at brukerpartnerne kommuniserer seg imellom på 
brukerseminarene eller andre fora, både når det gjelder valg av nye 
representanter til styret, men også i andre saker. 
 
 

Under diskusjonen kom det også frem at det er litt uklart når styret er 
vedtaksdyktig. Det står at når over halvparten av medlemmene er til stede, men er 
det med eller uten styreleder? Administrasjonen ble bedt om å presisere forståelsen 
og praktiseringen av dette til neste møte. Administrasjonen ble også bedt om å se 
på styrets rolle i forhold til en eventuell konflikt mellom eksempelvis 
brukerpartnerne og samarbeidspartnerne.  
 

 
C Styrets oppgaver ifm CREEs strategi‐ og planprosesser 
Under drøftingen av dette punktet ble det henvist til notatet om Styringsstruktur – 
CREE, der det fremgår hvilke saker som styret skal vedta, henholdsvis godkjenne. 
Det ble for øvrig vist til bestemmelser i Konsortiumavtalen for opprettelsen av 
CREE 
 
Vedtak:  
Styret anmoder Kverndokk og Raaum om å lage et nytt styringsdokument 
basert på notatet ”Styringsstruktur-CREE”, notatet fra Kartevold og 
Ringlund og Konsortiumavtalen.  Kverndokk bes om å se igjennom 
strategiplanen slik at den er i overenstemmelse med notatet om styrets 
oppgaver og styrets drøfting av dette.  

 
 
Sak S-12/24  Arbeidsplan for 2013 
 

Kverndokk informerte om at arbeidsplanen for 2013 var ikke helt ferdig, da den 
mangler timefordelingene. 

 
Styret ga uttrykk for ønske om at arbeidsplanen skal inneholde mer om planene for 
det kommende virksomhetsåret og legge mindre vekt på orientering om hva som 
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