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Til medlemmene av Styret for CREE ‐ Oslo Centre for Research on Environmentally 

friendly Energy 

 

Einar Hope 

Oddbjørn Raaum 

Karine Nyborg 

Taran Fæhn 

Tor Kartevold  

Guro Børnes Ringlund 

 

Fra:  Rolf Golombek 

Kopi:  Tone Ibenholt og Arnhild Wartiainen, Forskningsrådet 

*** 

Styremøte i CREE ‐ Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy 

 

Det innkalles med dette til styremøte 

   17. september 2013 kl  15:30 – 17:30 

på Lysebu, Lysebuvn. 12. 0712 Oslo 

 

      *** 

Sak S‐13/08  Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Sak S-13/09  Godkjenning av referat fra forrige møte  
  Ett vedlegg  

 

Sak S-13/10  Orientering om driften 

  - Høstens CREE aktiviteter 

  - Søknader 

  - CREE leder       

  Ett vedlegg 

 

Sak S-13/11  Finansiering av CREEs kjerneforskning 

  To vedlegg 

 

 

Sak S-13/12  Eventuelt 

  Dato for neste møte 
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25 april 2013 

 

 

Møtereferat styremøte for CREE S-I.13 

 

Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly 

Energy - 20. mars 2013, kl. 10.00-12.00, møterom Max på Frischsenteret, Gaustadalleen 21, 

0349 Oslo 

 
 

 

Styrets medlemmer som var til stede: 

 

Tor Kartevold  

Karine Nyborg 

Taran Fæhn 

Guro Børnes Ringlund 

 

Forfall: 

 Einar Hope 

 Oddbjørn Raaum og hans vara Knut Røed 

 

 Pga. av forfall fra Einar Hope var Tor Kartevold blitt bedt om å lede styremøtet. 

 

 Ringlund måtte forlatte møtet før Sak S-13/07 Eventuelt ble tatt opp. 

 

Fra administrasjonen: 

  Snorre Kverndokk 

 Jørg M. Gjestvang 

 Rolf Golombek 

 

Fra Norges forskningsråd: 

 Grete Coldevin 

 

Referent: 

 Jørg M. Gjestvang. 

 

 

Sak S‐13/01  Godkjenning av innkalling og saksliste  
  Siden innkallingen med saksliste er lang ble det ytret ønske om en presisering om 

  hva som er nytt. Deler av papirene er blitt forelagt styret tidligere. 

 

  Vedtak: Godkjent. 
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Sak S-13/02  Godkjenning av referat fra forrige møte  

  Det ble kommentert at referatet var langt. 

 

  Vedtak: Godkjent. 

 

 

Sak S-13/03  Informasjonssaker 

  Disse sakene krever ingen vedtak       

1. Arbeidsplan for 2013 (vedlegg) 

Kverndokk informerte at siste versjon av arbeidsplanen inkluderer tabeller 

som viser finansiering av aktivitetene i hver arbeidspakkes. Det ble diskutert 

om beskrivelsene av arbeidspakkene burde være likere. Enkelte påpekte at 

det ville vært en fordel om det ble gitt mer informasjon om arbeidspakkenes 

planlagte aktiviteter og output. 

 

2. Regnskapsrapportering for 2012 (vedlegg) 

Gjestvang gjennom gikk de viktigste avvikene fra budsjettet.  

 

3. Økonomisk oversikt for CREE i 2012 (ble ikke gjennomgått sist) 

(vedlegg) 

Gjestvang gjennomgikk den grafiske fremstillingen av CREEs midler, som 

også inngår i CREEs årsrapport for 2012. Kartevold ba om at figuren justeres 

slik at den korresponderer bedre med tilhørende tabell. 

    

4. Budsjettet for 2013 (vedlegg, samme som for punkt 2) 

Kverndokk informerte om at JUS har fått en ekstrabevilgning på NOK 

55 000,- til ferdigskriving av to oppfølgingspapere. 

 

 

5. Søknadsprosesser 

Golombek opplyste at CREE miljøet har sendt fire prosjektsøknader til 

Norges Forskningsråd under programmet ENERGIX. CREE miljøet har i 

tillegg søkt om midler til fire forprosjekter – en fellessøknad med BI er 

innvilget. 

 

Fæhn informerte om noen utredningsprosjekter; en søknad til 

Finansdepartementet ble innvilget. En annen søknad er sendt til Fremtiden i 

våre hender. 

 

Kverndokk opplyste at CREE har sendt inn en EU søknad der en 

forskergruppe i Portugal er initiativtakere. Dessuten har vi sendt en søknad til 

Norges forskningsråd under et polsk-norsk program. En videreføring av 

programmet NORDKLIMA – KLIMAFORSK - er på trappene og CREE vil 

sende inn søknader. Første utlysning er forventet før sommerferien.  

 

Styret uttrykte at de innsendte søknadene ga lovende muligheter for 

egenfinansieringen i CREE.   

    

 

6. Program for brukerkonferansen (ett vedlegg) og modellforum 

Kverndokk informerte om brukerkonferansen (fellesarrangement med 

CICEP) og modellforum. Begge aktivitetene gjennomføres 16. april. 
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7. Ny leder av CREE 
Golombekk informerte kort om sine tanker rundt etårsvikariatet som leder av 

CREE. Han vil primært videreføre den linjen som Kverndokk har igangsatt. 

 

 

  Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

Sak S-13/04  Langtidsbudsjett (ett vedlegg) 

Realressursene til CREEs kjerneforskning, finansiert av midlene fra Norges 

Forskningsråd, vil falle over tid. Fire mulige grep kan være: 

  

1. CREEs forskningsambisjoner reduseres. Dermed vil midlene fra Norges 

forskningsråd primært finansiere administrasjon og forskerutdanning. 

2. Midlene til forskningsutdanningen reduseres. 

3. Redusere antall underleverandører. 

4. Øke brukerpartnerfinansieringen. 

 

Styret drøftet de fire alternativene, og pekte også på betydningen av at den 

samlede forskningsaktiviteten styrkes gjennom tilgang på nye prosjekter, spesielt 

forskerprosjekter og kompetanseprosjekter fra Norges forskningsråd.  

 

Vedtak: Styret ber 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, bl.a. alternativene ovenfor. For øvrig 

ble notatet tatt til orientering. 

 

 

Sak S-13/05  Styringsdokument for CREE 

Dokumentet er basert på notat fra Kartevold og Ringlund fra forrige styremøte og 

Kverndokks notat ”Styringsstruktur-CREE”. 

    

 

  Vedtak: Styret godkjenner notatet med visse små justeringer. 

 

 

Sak S-13/06  Årsrapport for 2012 (to vedlegg) 

   

Kverndokk informerte om årsrapporten for 2012. Sammenliknet med årsrapporten 

for 2011 er det to nye temaer; finansiering og samarbeid med andre FME’er. 

 

 

Vedtak: Årsrapporten for 2012 godkjennes under forutsetning om at 

administrasjonen inkluderer noe mer informasjon om arbeidspakkene. 

Fremtidige årsrapporter bør inkludere mer informasjon om arbeidspakkenes 

aktiviteter og resultater. 
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Sak S-13/07  Eventuelt 

 

  Cathrine Hagem overtar som vara for Knut Einar Rosendahl.  

  Neste styremøte er 17. september. 

 

 

 

 

Tor Kartevold       Karine Nyborg  

 

 

 

 

Taran Fæhn      Guro Børnes Ringlund 



CREE aktiviteter høsten 2013 
August  

 
•    27 aug CREE lunch + seminar 
•    28 aug Fellesmøte Klimaforsk 

 
 

September 
 

•       4 sep Petrosam 2 søknadsfrist 
•       6 sep   SFFE Strategirapport 
• 9-13 sep  Milen forskerskole 
•     16 sep CREE workshp 
•     17 sep CREE workshop + styremøte 
•     19 sep Site Visit 

 
 

 
Oktober 

 
•       9 okt CREE Brukermøte 
•     10 okt Dialogmøte OED – 3 FME S 
•     23 okt CREE lunch + seminar 
•     24 okt Modellmøte CREE/CenSES 
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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. 



3 

 

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.  

 



Langtidsbudsjett CREE
BUDSJETT, tusen kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budsjett Prognose Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Post
INNTEKTER

Forskningsrådet 8 919 8 919 5 947 8 045 8 454 8 000 8 000 8 000 4 000

UiO 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Sponsorer 600 600 600 600 600 600 600 600 300

Overført fra året før 0 0 0 ‐239 ‐30 572 752 942 1 150

Inntekter i alt 10 019 10 019 7 047 8 906 9 524 9 672 9 852 10 042 5 950

UTGIFTER

Administrasjon 1 621 1 621 1 000 1 703 1 788 1 877 1 971 2 069 1 110

Konferanser 300 300 17 315 331 347 365 383 402

Forskerutdanning 1 582 1 608 25 1 627 1 673 1 822 1 695 1 140 733

Masterstipendier 40 40 40 60 60 60 60 60 60

Frisch ‐ forskning 1 664 1 975
1

1 024 1 327 1 341 1 175 1 155 1 341 549

SSB ‐ forskning 1 538 1 538 0 1 395 1 202 1 030 1 003 1 181 465

ØI ‐ forskning 1 101 1 101 507 960 1 008 1 058 1 111 1 167 613

TSC 250 250 0 250 250 250 250 250 125

Underleverandører 1 825 1 825 100 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 650

Totalt 9 922 10 259 2 714 8 936 8 952 8 919 8 910 8 892 4 707

Overføres til neste år 98 ‐239 4 333 ‐30 572 752 942 1 150 1 244

UTDELING TIL FORDELING NASJONALE PARTNERE OG UNDERLEVERANDØRER

Frisch vertskap 2 898 2 898 1 565 2 965 3 110 3 263 3 423 3 591 2 138

Frisch partner 1 664 1 975 1 024 1 327 1 341 1 175 1 155 1 341 549

SSB 1 538 1 538 0 1 395 1 202 1 030 1 003 1 181 465

ØI 1 747 1 773 25 2 1 699 1 749 1 902 1 779 1 228 779

TSC 250 250 0 250 250 250 250 250 125

Underleverandører 1 825 1 825 100 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 650

Sum partnere og underleverandører 9 922 10 259 2 714 8 936 8 952 8 919 8 910 8 892 4 707
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FORDELING PÅ DE ULIKE POSTENE

Administrasjon

‐ senterleder 949 949 604 997 1 047 1 099 1 154 1 212 636

‐ sekretær 607 607 390 638 669 703 738 775 407

‐ styret 35 35 1 37 39 41 43 45 47

‐ utvikle web‐verktøy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

‐ diverse utgifter 30 30 5 32 33 35 36 38 20

‐ refusjon dobbeltføring admin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konferanser 300 300 17 315 331 347 365 383 402

Forskerutdanning

Post Doc inkl drift 742 782 40
2 4 764 4 785 4 909 4 1 108 4 1 140 4 733 4

Stipendiat inkl drift 840 826 ‐14
2 5 863 5 888 5 913 5 587 5 0 5 0 5

Mastergradsstudenter

‐ Stipendier 40 40 40 60 60 60 60 60 60

Frisch ‐ forskning

Eksterne II‐ere

‐ Carbone 67 67 45 70 74 78 82 86 45

‐ Strøm 197 197 131 206 217 227 239 251 132

‐ Programmerer Strøm 0 0 0 0 0 0 0

Øremerket pott til modellarbeid 415 725
1

321 0
1

0 0 0 0 0

Øvrige forskermånedsverk  986 986 527 1 050 1 050 870 835 1 005 373

SSB ‐ forskning

Eksterne II‐ere

‐ Liski 69 69 0 72 76 80 84 88 46

‐ Böhringer 69 69 0 72 76 80 84 88 46

Øremerket pott til modellarbeid 600 600 0 200 0 0 0 0 0

Øvrige forskermånedsverk  800 800 0 1 050 1 050 870 835 1 005 373
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ØI ‐ forskning

Interne II‐ere

‐ von der Fehr 353 353 197 370 389 408 428 450 236

‐ Førsund 158 158 86 166 174 183 192 202 106

‐ Harstad 158 158 0 166 174 183 192 202 106

‐ Hoel 176 176 164 185 194 204 214 225 118

‐ Brekke 91 91 61 0 0 0 0 0 0

Eksterne II‐ere

‐ Baldursson 69 69 0 72 76 80 84 88 46

Øremerket pott til modellarbeid 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Øvrige forskermånedsverk  96 96 0 0 0 0 0 0 0

TSC 250 250 0 250 250 250 250 250 125

Underleverandører 1 825 1 825
3

100 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 650

Totalt utgifter 9 922 10 259 2 714 8 936 8 952 8 919 8 910 8 892 4 707

Kommentarer:

Tallene blir inflasjonsjustert med 5% pr år.

Noter:
1 Frischmiljøet velger å bruke modelpootten for 2014 på NOK 300 i 2013.

2

3

4 Det er budsjettert med 1 post doc i 75% stilling fra 13.08.12 til 12.08.16 og 1 post doc i 100% stilling fra 15.08.16 til 14.08.19

5 Det er budsjettert med 1 stipendiat fra 15.08.11  til 15.08.14 og 1 fra 15.08.14 til 14.08.17

For å unngå dobbeltføring av adm. sekr. er Frischsatsene redusert noe. Dvs at dekningsbidraget er satt litt lavere ved beregning av CREEs utgifter. adm sekr.

Utgiftene til post doc og stipendiat i 2012 ble litt høyere enn foventet. Dette belastes 2013

Opprinnelig fordeling er: SINTEF 400', Jus 100' IFE 200'  Senter for utvikling og miljø(SUM) 500' og MILEN 100'  ‐ MILEN ba bare om 95'. Fra 2012 har SUM fått lov til å 

overføre 250' til 2013, SINTEF overfører 220 357. 
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