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Økonomisk bidrag til CREEs underleverandører 

1  Bakgrunn 
På styremøtet 17.9.2013 drøftet styret finansiering av CREEs kjerneforskning (Sak S-13/11). 
Spørsmålet ble også tatt opp på styremøtet 17.12.2013 ifm. budsjettet for 2014 (SAK S-13/16); da ba 
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.»   

CREEs forhold til de to teknologileverandørene ble behandlet i notat til styremøtet 17.9.2013: «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.»  

 

2  Vurdering av teknologimiljøene 
I CREEs prosjektbeskrivelse, som inngår i kontraktsgrunnlaget med Norges forskningsråd, omtales 
samarbeidet med de to teknologimiljøene, bl.a. i forbindelse med presentasjonen av arbeidspakke 3: 
«we will extend the LIBEMOD model by including more of the special characteristics of Norway as a 
major energy supplier placed at a geographical outpost that demands more transfer capacities, etc. We 
will collaborate with our partner SINTEF Energy, which developed and runs the The Power Market 
Simulator (see e.g. Wolfgang et al., 2009), which is a detailed model of the supply and demand for 
electricity in Norway for both a 24-hour period and a year, in order to improve our more aggregated 
models for Norway and the international energy markets.”  

Videre begrunnes samarbeid med teknologimiljøene som følger: “Collaboration with experts on 
technology is also important if we want to perform relevant energy research. Therefore, we will 
engage SINTEF Energy Research and IFE (Institute for Energy Technology) as subcontractors. 
SINTEF Energy has a long experience in modeling electricity markets and their researchers will be 
included in WP3 (regulation and market) and WP5 (the next generation of numerical models). IFE 
possesses a deep knowledge about different technologies, e.g. through their development and use of 
the energy system models MARKAL and TIMES, which have been developed in a cooperative 
multinational project over a period of almost two decades by the Energy Technology Systems 
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Analysis Programme (ETSAP) of the International Energy Agency (IEA). This knowledge will be an 
important part of the work in WP5, particularly in the Model Forum.” 

Erfaringene med de to miljøene er blandet. SSB har bestilt teknologiorienterte rapporter fra IFE. 
Rapportene har blitt levert som avtalt, og har inneholdt ønsket informasjon. Videre har IFE deltatt i 
mange CREE aktiviteter, samt i flere CREE søknader.  

SINTEF har i langt mindre grad enn IFE vært synlige – noe av forskjellen kan skyldes geografisk 
avstand. Videre har det vært krevende å utforme samarbeidsprosjekter med SINTEF. Mens CREE har 
ønsket hjelp til å forbedre energimarkedsmodellen LIBEMOD, spesielt mht. datagrunnlaget for 
fornybar energi, har SINTEF ønsket at de to miljøene skal være sidestilt. Både muntlig og skriftlig har 
SINTEF understreket at de ikke ønsker å lage data for andre modeller enn sine egne, i hvert fall hvis 
dataarbeidet ikke kan være til nytte for deres eget modellarbeid. For å komme ut av en vanskelig 
situasjon foreslo CREE et prosjekt der deler av inputen og outputen fra LIBEMOD kjøringer brukes 
som input i en europavariant av SINTEFs samkjøringsmodell. Formålet med prosjektet er å 
identifisere hvorfor output som kraftpriser og – kvanta avviker mellom samkjøringsmodellen og 
LIBEMOD.  

Mens IFE har en klar positiv holdning til samarbeidet med CREE, oppleves SINTEF som krevende – 
det pågående fellesprosjektet har en viss interesse for CREE, men svarer ikke til våre opprinnelige 
forventninger til samarbeidet. Det er heller ikke enkelt å se hva fremtidig samarbeid med SINTEF kan 
bestå i etter at det pågående prosjektet er sluttført. Alt i alt tilsier forholdene ovenfor å fortsette 
samarbeidet med IFE når kontrakten utløper 30.6.2014, mens det frarådes å inngå ny kontrakt med 
SINTEF (fra 1.1.2015). Ettersom et viktig grunnlag for opprettelsen av CREE var samarbeid med 
teknologer, anbefales det å bruke deler av de frigjorte midlene til å styrke samarbeidet med IFE. Det 
anbefales å bruke noe av de frigjorte midlene til andre aktiviteter av to grunner. For det første er 
månedssatsene til begge teknologileverandørene langt over satsene i CREE; output per krone er derfor 
noe lav for teknologileverandørene. For det andre tilsier den pressede økonomien i CREE at andre 
aktiviteter bør prioriteres, se nedenfor.  

 
3  Anbefalinger - omdisponering av midler 
Det anbefales at nytt kontraktsbeløp med IFE økes med kr. 200.000 per år; da blir aktiviteten på 
samme nivå som det pågående samarbeidet med SINTEF (kr. 400.000 per år). Det resterende beløpet 
(kr. 200.000) kan brukes til en rekke (konkurrerende) formål: Økt forskertid ved Frischsenteret eller 
SSB (gjennomsnittlig månedssats ved de to enhetene er hhv. kr. 160.000 og kr. 105.000), frikjøp av ØI 
ansatte (gjennomsnittlig månedssats er rundt kr. 150.000) eller finansiering av flere II’er stillinger ved 
Frischsenteret (kostnaden for en full 19 % II’er stilling ved Frischsenteret varierer fra kr. 206.000 til kr. 
303.000 avhengig av akademisk kompetanse og relevant prosjekterfaring). Styret kan behandle bruk 
av de resterende kr. 200.000 ifm. 2015 budsjettet.  


