
CREE budsjett for 2014 

Budsjettet for 2014 avviker marginalt fra tidligere langtidsbudsjett. Som en tommelfingerregel 
mottar CREE 8 millioner hvert år fra Norges forskningsråd. Mottatt beløp avviker litt fra 8 
millioner fordi faktisk inntekt fra Forskningsrådet svarer til senterets faktiske kostnader, som 
avspeiler at noen planlagte aktiviteter har blitt forskuttert eller utsatt. Som tidligere er det lagt 
til grunn at senteret mottar 500.000 fra Universitetet i Oslo, samt 600.000 fra tre av 
brukerpartnerne.  

Utgiftene til aktiviteter hos andre enn i de tre basismiljøene er langt på vei som tidligere: 
250.000 til forskningspartneren Tilburg Sustainability Centre, 500.000 til senter for utvikling 
og miljø, 600.000 til de to teknologiunderleverandørene IFE og SINTEF, samt 100.000 til jus, 
UiO. I 2012 støttet vi MILEN forskerskole med 95.000, men etter at MILEN gikk inn i UiO: 
Energi omfatter CREEs støtte kun bidrag til gjennomføring av kurs og konferanser i form av 
arbeidsinnsats.  

Oppstillingen av budsjettet er en del endret fra tidligere; det er lagt vekt på å få frem 
hovedbildet fremfor en rekke detaljer.  Forskningsinnsatsen til senterlederen er nå ført som 
forskertid, ikke som administrasjon slik som tidligere (historiske tall er korrigert for denne 
endringen), og det er utarbeidet en tabell som viser forskningsmånedsverk fordelt på ulike 
grupper (forskere ved Frischsenteret, forskere i SSB, teknologileverandørene, post.doc, 
stipendiat og II’ere).  

Som tidligere omfatter budsjettet tall både for førstkommende år og alle resterende år frem til 
2019. Med utgangspunkt i styrets ønske fra forrige styremøte om å klargjøre virkninger av 
budsjettomfordelinger, har vi beregnet konsekvenser, målt i utførte månedsverk, av to mulige 
endringer. For det første at det ikke ansettes en ny post.doc etter at perioden til den nåværende 
post.doc utløper i 2016, dvs. antall post docs. reduseres fra to til en. For det andre at de årlige 
midlene til teknologileverandørene reduseres (f.o.m. 2015) fra 600.000 til 400.000. Det er 
styrets oppgave å vurdere om disse tiltakene alt i alt styrker senteret. Beslutning om det andre 
tiltaket må tas i løpet av 2014.  

 

 


