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Finansiering av CREEs kjerneforskning 

 

1  Bakgrunn 
På styremøtet 20.3.2013 drøftet styret strategier for å opprettholde nivået på kjerneforskningen ved 
CREE (Sak S-13/04). Bakgrunnen for diskusjonen er at senteret mottar årlig åtte millioner kroner fra 
Norges forskningsråd, slik at realverdien av tildelingen faller over tid. I et notat av senterleder Snorre 
Kverndokk ble fire mulige grep skissert:  

1. Bruke midlene fra Forskningsrådet til først og fremst å finansiere administrasjon 
(forskningsinfrastruktur) og forskerutdanning. Dette innebærer at senterets 
forskningsambisjoner reduseres. 

2. Midlene til forskerutdanning reduseres. 

3. Antall underleverandører reduseres. 

4. Finansieringen styrkes gjennom midler fra brukerpartnere. 

Styret drøftet de fire alternativene og pekte på betydningen av styrking av forskningsaktivitetene 
gjennom tilgang på nye prosjekter, spesielt fra Norges forskningsråd. Videre ba styret «Golombek 
utarbeide et notat som angir hvilke føringer senteret står overfor, herunder kontraktsmessige 
forpliktelser. Videre skal notatet drøfte budsjettmessige implikasjoner av ulike strategier for å øke 
forskningsaktiviteten i CREE miljøet».   

 

2  Generelle føringer 
En gjennomgang av CREEs kontrakter med Norges forskningsråd, underleverandører og 
brukerpartnere viser at senteret står overfor få forpliktelser som er relevante for problemstillingen som 
drøftes i dette notatet. Den viktigste føringen er at Norges forskningsråd dekker inntil 75 prosent av 
senterets kostnader – øvrige kostnader må senteret finansiere med andre midler.  

I paragraf 6 i kontrakten med Forskningsrådet er det presentert en finansieringsplan for senterets 
samlede aktiviteter (finansiering fra Forskningsrådet, andre offentlige midler, private midler, 
internasjonale midler og egenfinansiering). Videre inneholder kontrakten en fordeling av de samlede 
kostnadene etter kategori (lønnskostnader og indirekte kostnader, kjøp av FoU tjenester, utstyr, andre 
driftskostnader), samt fordeling etter kostnadskode (instituttsektoren, universiteter og høyskoler, 
utlandet, annet). I prosjektbeskrivelsen, som er en del av kontraktsgrunnlaget med Forskningsrådet, er 
støtten fra Forskningsrådet, UiO og brukerpartnerne (totalt 9,1 mill per år) fordelt på både ulike 
kostnadstyper (administrasjon, konferanser, phD/post.docs, forskningspartnere og underleverandører) 
og aktiviteter (forskning, administrasjon, utstyr, reiser, konferanser/seminarer).  

I kontrakten med Forskningsrådet og i bakgrunnsdokumenter fra Forskningsrådet er 
finansieringsplanen og ulike fordelinger av kostnader/aktiviteter referert til som planer, ikke som 
direkte kontraktsmessige forpliktelser, noe som er rimelig siden de dekker perioden helt frem til 2019. 
Dette tilsier at senteret står relativt fritt til å justere aktivitetene. På den annen siden vil redusert 
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aktivitet påvirker produksjonsvolumet/leveransene, og dermed ha betydning for hvor høyt CREE 
scorer iht. Forskningsrådets suksesskriterier for de samfunnsvitenskapelige FME sentrene (forskning, 
relevans og brukernytte, internasjonalisering, samt forskerutdanning og rekruttering).    

 
3  Strategier 

I dette kapittelet drøftes effekter av de fire strategiene som ble skissert i kapittel 1, samt virkninger av 
økt brukerfinansiering. 

 

3.1 Reduserte forskningsambisjoner 
Som angitt ovenfor vil CREE motta det samme nominelle beløpet fra Forskningsrådet hvert år.1 For å 
illustrere inflasjonseffekten legger vi til grunn en årlig inflasjonsrate på tre prosent i prosjektperioden. 
Etter syv år er da realverdien av den årlige støtten redusert med 19 prosent. Uten noen prioriteringer 
vil derfor realverdien av midlene som stilles til disposisjon for hver aktivitet ha falt med 19 prosent når 
de siste 12 månedene i prosjektperioden sammenliknes med de 12 første månedene.  

For å illustrere effekter av ulike prioriteringer tar vi utgangspunkt i CREEs langtidsbudsjett. Vi 
sammenlikner midlene til ulike aktiviteter de første tolv månedene i prosjektperioden med midlene de 
siste 12 månedene når enkelte aktiviteter prioriteres; for disse legger vi til grunn at realverdien som 
stilles til disposisjon de siste 12 månedene er like stor som for de første 12 månedene. Hvis realverdien 
av midlene til administrasjon og forskerutdanning holdes konstant, vil realverdien av midlene som er 
disponible for andre aktiviteter - forskning, underleverandører og konferanser - reduseres med 27 
prosent når de siste 12 månedene i prosjektperioden sammenliknes med de 12 første månedene. 
Ettersom forskning er hovedaktiviteten til CREE, frarådes en slik strategi.  

 

3.2 Redusert forskerutdanning 
I CREEs langtidsbudsjett utgjør midler til Phd studenter og post.docs 16 prosent av budsjettet. Disse 
midlene skal i løpet av prosjektperioden finansiere to PhD studenter og to post.docs. I tillegg kan 
forskningspartnerne bruke CREE midler til å finansiere PhD studenter eller post.docs; høsten 2011 
ansatte SSB en PhD student som er delfinansiert av CREE, mens vår internasjonale forskningspartner 
Tilburg Sustainability Centre bruker for tiden sine CREE midler til å delfinansiere en post.doc.   

ØI ansatte en PhD student i 2011 og en post.doc i 2012, og planen er å engasjere ytterligere to 
personer etter at kontraktsperioden for de to nåværende ansatte utløper. Hvis imidlertid kun én person 
ansettes, spares omtrent 2,9 millioner. Dersom disse pengene brukes til å styrke forskningen utført av 
de tre (norske) forskningspartnerne i tre år, øker deres budsjett (til forskning) i denne treårsperioden 
med rundt 20 prosent. Dette er et grep som kan anbefales, i hvert fall hvis senteret i begrenset grad 
lykkes med å skaffe eksterne forskningsmidler (se nedenfor).   

                                                            
1 CREE søkte om 10 millioner kroner årlig, men fikk i likhet med de to andre FME Samfunn sentrene tildelt åtte 
millioner kroner årlig. På den annen side fikk CREE anledning til å sende inn revidert prosjektbeskrivelse som 
kunne ta høyde for nedskjæringen. CREE fakturerer Norges forskningsråd i tråd med senterets faktiske kostnader, 
som så langt har vært noe lavere enn den akkumulerte verdien av åtte millioner kroner årlig. Prinsipielt bør det 
skilles mellom realverdien av den samlede bevilgningen fra Forskningsrådet og ønsket profil for årlig 
aktivitetsnivå, målt i realverdi. 
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3.3 Færre underleverandører 
CREE har tre avtaler med enheter ved UiO. For det første har senteret to underleverandøravtaler; 
Senter for utvikling og miljø (SUM) har en treårsavtale med CREE (fra 1.7.2011) med en årlig ramme 
på kr. 500.00, mens Juridisk fakultet har en treårsavtale med CREE (fra 1.7.2011) med en økonomisk 
ramme på kr. 100.000 til driftsmidler. Begge avtalene angir at «Det vil reforhandles ny avtale i løpet 
av det tredje året». Videre har CREE en avtale om å yte kr. 95.000 i økonomisk støtte i 2012 til 
MILENs forskerskole2. Denne avtalen angir at «CREE har en intensjon om å støtte forskerskolen også 
i 2013». CREE har så langt ikke mottatt forespørsel fra MILENs forskerskole om støtte for 2013.  

CREEs avtaler med enheter ved UiO må ses på som en del av en større pakke der UiO gir 500.000 
kroner i årlig støtte til CREE mot at CREE bidrar til aktiviteter ved UiO som er definert som viktige 
for FME sentrene, bl.a. tverrfaglige forskning og forskerutdanning. Det er god grunn til å tro at 
avtalene vil bli forlenget så lenge UiOs leveranser er tilfredsstillende, men fremtidige beløp kan bli 
justert.  

CREE har også to teknologiunderleverandører; IFE og SINTEF Energi AS. Begge har en 
treårskontrakt med CREE: IFE har en kontrakt som løper fra 1.7.2011 på 200.000 kroner årlig, 
inkludert 100.000 for å delta på CREE arrangementer, mens SINTEF Energi har en kontrakt som løper 
fra 1.1.2012 med en ramme på 1,2 millioner kroner for tre år, inkludert 100.000 for å delta på CREE 
arrangementer.  

CREE har ingen formelle forpliktelser til å videreføre disse kontraktene. På den annen side ble det før 
etableringen av de samfunnsvitenskapelige FME sentrene gitt klare signaler fra initiativtakeren OED 
om at det var ønskelig med samarbeid mellom samfunnsvitenskapelige og teknologiske miljøer. I 
Forskningsrådets suksesskriterier heter det også at senteret skal ivareta «en god kopling mellom 
samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning». Dette tilsier at CREE bør samarbeide med minst én 
av de to underleverandørene. Prinsipielt kan dette skje gjennom videreføring av nåværende CREE 
kontrakter og/eller gjennom samarbeid på nye forskningsprosjekter, for eksempel under programmene 
ENERGIX og KLIMAFORSK.  

Det anbefales at når kontrakten med IFE nærmer seg utløp, evalueres samarbeidet med både IFE og 
SINTEF Energi. Hvilke kontrakter som bør forlenges, og med hvilke beløp, bør avhenge av både det 
faglige utbyttet av samarbeidet de første tre årene og hvilke eksternfinansierte fellesprosjekter som er 
igangsatt eller søkt. Hvis samarbeidet med en underleverandør har fungert bra, og miljøene deltar i et 
eksternfinansiert prosjekt, kan en ny CREE kontrakt omfatte kun deltakelse på CREE arrangementer.   

 
3.4 Økt brukerpartnerfinansiering 
CREE har i dag syv brukerpartnere; Gassnova, Miljødirektoratet (tidligere KLIF) , NVE, OED, 
Statkraft, Statnett og Statoil. Det var meget arbeidskrevende å få de fleste av disse enhetene som 
brukerpartnere, og arbeidet med en felles konsortieavtale var utfordrende. Foruten at OED reelt 
finansierer CREE midlene gjennom Norges forskningsråd (8 millioner årlig), bidrar tre av 
brukerpartnerne med til sammen 600.000 kroner årlig.  

                                                            
2 MILENs forskerskole var knyttet til MILEN, som var et nettverk av forskere innen bærekraftig energi og miljø 
ved UiO. Fra 2013 ble MILEN og MILENs forskerskole en del av UiO Energi – et program som skal styrke og 
støtte forskning, utdanning og innovasjon på energi på tvers av fagdisipliner ved UiO. 
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Vi har ikke tatt opp med noen av brukerpartnerne om det er mulig å øke deres finansiering, men basert 
på erfaringene rundt etableringen av CREE og kontakten med enhetene etter at CREE ble etablert er 
det neppe mye penger å hente. Derimot kan det være mer aktuelt med fellesprosjekter, for eksempel 
kompetanseprosjekter i regi av Norges forskningsråd. Vinteren 2013 ble det tatt kontakt med to 
brukerpartnere med sikte på å utarbeide en kraftmarkedssøknad til ENERGIX. Begge forsøkene 
strandet fordi brukerpartnerne ikke var tilstrekkelig interessert; de hadde lite midler og var allerede 
knyttet til andre FME miljøer.   

Brukerpartnerfinansieringen kan alternativt økes ved å få nye partnere. Vi har så langt hatt møte med 
én potensiell ny brukerpartner - ENOVA - der vi har orientert om CREE, og videre invitert ENOVA til 
CREEs brukerpartnermøte i oktober. Vi har også invitert Miljøverndepartementet (MD) til 
brukerpartnermøtet i oktober. Det er mulig at både ENOVA og MD kan være interessert i å bli 
brukerpartnere, men det er neppe mye midler å hente fra disse to miljøene. Derimot kan det være 
muligheter for prosjektoppdrag, særlig fra ENOVA.      

 

3.5 Økt eksternfinansiering 
Som angitt ovenfor må minst 25 prosent av CREEs kostnader dekkes med andre midler enn FME 
tildelingen fra Norges forskningsråd. Senteret må derfor sørge for eksternfinansierte bidrag. Hvis 
forskningsmiljøene bak CREE henter inn midler som svarer til 25 prosent av CREEs totale kostnader 
(3 millioner kroner per år), vil dette være langt mindre enn det miljøene har skaffet av midler fra 
Norges forskningsråd de siste 5-10 årene; i CREEs langtidsbudsjett er det lagt til grunn et årlig 
aktivitetsnivå på 20.050 millioner kroner, inklusive bidraget på 8 millioner kroner fra Norges 
forskningsråd. Innhenting av prosjekter som faller innenfor CREEs temaområder er derfor essensielt, 
både for CREE og for CREEs forskningspartnere. Hvis miljøene lykkes med å innhente 
eksternfinansierte prosjekter i tråd med senterets langtidsbudsjett, er neppe den manglende 
inflasjonsjusteringen av FME tildelingen fra Norges forskningsråd et veldig stort problem – 
eksternfinansierte prosjekter kan finansiere forskere, forskerutdanning og samarbeidsprosjekter med 
CREEs underleverandører og brukerpartnere.  

 

4  Anbefalinger 
Senteret må kontinuerlig arbeide for å innhente eksternfinansierte prosjekter. Både 
forskningsprosjekter i regi av Norges forskningsråd og prosjekter der brukerpartnere har en rolle er av 
interesse. Senterlederen, bistått av arbeidspakkelederne, har her et hovedansvar. 

Ved eventuell omfordeling av midlene mellom CREE aktiviteter skal det ikke tas midler fra 
forskningen som de tre basismiljøene utfører.  

Før kontrakten med IFE utløper (30.6. 2014) bør det vurderes om CREE skal fortsette med to 
teknologiunderleverandører eller gå ned til én. Omtrent samtidig kan en vurdere om CREE skal ha 
totalt to Phd studenter og to post.docs i prosjektperioden.  

 


