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Møtereferat - styremøte for CREE S-III.13 
Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly 

Energy, kl 13.00-15.00, 17. desember 2013, i Statistisk sentralbyrå, Kongens gate 6, 0153 

Oslo. 

 

Styrets medlemmer som var til stede: 

  

Einar Hope 

Oddbjørn Raaum 

Karine Nyborg 

Taran Fæhn 

Tor Kartevold  

Kjell Berger    vara for Guro Børnes Ringlund 

 

 

Fra administrasjonen 

 Rolf Golombek (senterleder) 

 Jørg M. Gjestvang (koordinator) 

 

Fra Norges Forskningsråd 

Arnhild Wartiainen (obervatør) 

 

Frafall 

 Guro Børnes Ringlund 

 

Referent 

 Jørg Gjestvang. 

 

 

 

Sak S‐13/13  Godkjenning av innkalling og saksliste  

  

Vedtak: Godkjent 

 

Sak S-13/14  Godkjenning av referat fra forrige møte  
  Ett vedlegg  

 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak S-13/15  Informasjonssaker 

        

1. Søknader 

Golombek informerte om diverse søknader. Flere CREE relevante programmer 

ble avsluttet rundt 2012, og disse har hatt utlysninger i 2013. Som meldt 

tidligere fikk Frischsenteret ett prosjekt fra ENERGIX programmet tidligere i 

år. SSB fikk ett prosjekt fra PETROSAM 2 programmet i desember; dette 

prosjektet har en viss tematisk tilknytning til CREE. Det nye 
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klimaforskprogrammet hadde søknadsfrist i oktober, og CREE miljøet er med 

på totalt 10 søknader, bl.a. tre fellessøknader med CICEP. 

 

Statistisk sentralbyrå har sendt tre søknader til det europeiske Joint Program 

Initiative (JPI); dette programmet finansieres av de nasjonale 

forskningsrådene. ENOVA bekreftet i høst at de kan delfinansiere et CREE 

prosjekt; det arbeides nå med utforming av et slikt prosjekt.   

 

UiO: Energi arrangerte i desember en workshop om EU programmet 

HORIZON 2020. Utlysningen rommer prosjekter innenfor bl.a. energikonsum, 

kraftmarkedet og det europeiske energisystemet. Golombek vil tidlig på nyåret 

ta initiativ til en workshop med deltakere fra bl.a. UiO og kraftbransjen. 

Formålet med møtet er å sondere grunnlaget for at norske miljøer kan delta i 

konsortier som søker om energimarkedsprosjekter under HOROZON 2020.  

 

 

2. CREE rapporteringer til Norges forskningsråd i desember 

Golombek informerte om CREE rapportering i desember; det er 

fremdriftsrapportering, inklusive opplisting av publikasjoner og 

formidlingstiltak, innen 1. desember, og innsending av arbeidsplan for 2014 

innen utgangen av året. 

 

3. Brukermøter og modellforum 

CREE har hatt to fellesarrangementer med de to andre FME S’ene; ett 

modellforum med CenSES i november hvor miljøene presenterte og 

sammenlignet numeriske modeller, og ett med CICEP om modellering av 

internasjonalt klimasamarbeid.  

 

CREE deltok på OEDs dialogmøte med de tre FME S’ene i oktober. Da mye 

av møtetiden gikk med til faglige presentasjoner, tok Golombek initiativ til et 

nytt møte med OED i desember der CREE ble presentert og mulige 

fellesprosjekter ble luftet.    

 

I oktober arrangerte CREE et stort brukermøte der alle senterets syv brukere, 

samt Finansdepartementet, Miljøverndepartementet og ENOVA var invitert. 

På møtet ble det orientert om nåværende og planlagte aktiviteter i de fem 

arbeidspakkene, og hver arbeidspakke ble kommentert av to brukere. Generelt 

var brukerne godt fornøyd med møtet, men tiden som var til disposisjon var 

noe knapp, og forumet var ikke egnet for å drøfte fellesprosjekter mellom 

brukerne og CREE. Styret drøftet kort ulike modeller for fremtidige 

brukermøter, bl.a. mer tematisk spissing og parallelle sesjoner.  

 

4. Annet 

Styreleder Hope spurte om det var andre forhold som styret burde informeres 

om. Golombek opplyste at til tross for at betydelige ressurser er stilt til 

disposisjon er (deler av) arbeidspakken om numeriske modeller forsinket. 

Ettersom ytterligere ressurser vil bli tilgjengelige i 2014 forventet Golombek at 

denne arbeidspakken vil være i rute i løpet av 2014. Golombek minnet om at 

da senteret ble etablert hadde Norges forskningsråd, med henvisning til 

ekspertpanelet som vurderte FME søknadene, signalisert at utvikling av 

numeriske modeller burde prioriteres.  
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Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. Styret ønsker å komme 

tilbake til en modell for neste års brukermøte.  

 

 

Sak S-13/16  CREEs budsjett for 2014 og langtidsbudsjettet 

To vedlegg (budsjettnotat og budsjett). Golombek informerte om budsjettet. 

Inntektene for 2014 er på 9,6 millioner inklusive tildelingen fra Norges 

forskningsråd på 8,5 millioner kroner. I likhet med tidligere år budsjetteres det 

med støtte fra UiO på 0,5 millioner. Formelt er dette en bevilgning til Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet; det forventes at styret ved dette fakultetet også i 

2014 viderefører bevilgningen til Økonomisk institutt, som igjen viderefører 

beløpet til CREE. Brukerpartnerne bidrar med 0,6 millioner kroner. Utgiftene for  

2014 er i stor grad tilsvarende som i 2013. Administrasjonen har arbeidet med en 

forenklet oppstilling av budsjettet, samt presentasjon av aktivitetene uttrykt i 

månedsverk.  

 

Det var også utarbeidet et alternativt langtidsbudsjett der to tiltak for å styrke 

kjerneforskningen ble analysert: reduksjon i antall post. docs fra to til en, samt 

reduserte overføringer til teknologiunderleverandørene fra 0,6 til 0,4 millioner 

kroner. De frigjorte midlene var fordelt likt mellom økt forskningstid ved  

Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå.  

 

Styret drøftet budsjettet, langtidsbudsjettet og mulige omdisponeringer. 

  

 

Vedtak: Styret godkjenner budsjettet for 2014 og tar langtidsbudsjettet til 

orientering. Som del av budsjettet for 2014 skal det ansettes en stipendiat fra 

august 2014. Styret overlater til Frischsenteret, Statistisk sentralbyrå og 

Økonomisk institutt å avgjøre hvilken institusjon som skal være arbeidsgiver 

for stipendiaten. Videre ber styret om at administrasjonen, i samarbeid med 

Norges forskningsråd, avklarer om det er formelle forhold som tilsier at 

antall post. docs ikke kan reduseres fra to til en. Endelig ber styret om at 

administrasjonen til neste styremøte forbereder et notat om omdisponering 

av midler til de to teknologileverandørene. Alternative modeller for bruk av 

de frigjorte midlene skal presenteres, bl.a. at noe av midlene benyttes til 

frikjøp ved Økonomisk institutt og/eller utvidelse av II-er ordningen for 

ansatte ved Økonomisk institutt.   

 

 

Sak S-13/17 Vara for styreleder Einar Hope 

  Ett vedlegg 

   

Vedtak: Styret godkjenner Tor Kartevold som vara for styreleder Einar 

Hope i denne valgperioden. 

 

 

Sak S-13/18  Eventuelt 

  Neste styremøte blir onsdag 26. mars, kl. 9.00-11.00 på Frischsenteret. 

 


