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Møtereferat - styremøte for CREE S-II.14 
  
Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly 
Energy, kl. 15:30-17:30, 23. sep. 2014 på Lysebu, Lysebuveien 12, 0712 Oslo. 
 
Styrets medlemmer som var til stede:  

Einar Hope 
Oddbjørn Raaum 
Karine Nyborg 
Taran Fæhn 
Guro Børnes Ringlund 
Kjell Berger   vara for Tor Kartevold 

 
Fra administrasjonen 
 Snorre Kverndokk (senterleder) 
 Jørg M. Gjestvang (koordinator) 
  
Fra Norges Forskningsråd (NFR) 

Einar Wilhelmsen (observatør) 
 
Forfall 
 Tor Kartevold 
Referent 
 Jørg Gjestvang. 
 
 
 
 
 
 
 
Sak S‐14/7  Godkjenning av innkalling og saksliste  
   
  Vedtak: Godkjent 
 
 
Sak S-14/8  Godkjenning av referat fra forrige møte  
  Ett vedlegg  
 
  Vedtak: Godkjent 
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Sak S-14/9  Orienteringssaker 
  Disse sakene krever ingen vedtak 
  Kverndokk informerte: 
       
  a. Søknader (ENERGIX , KLIMAFORSK, EU) 
  CREE har sendt inn flere søknader. 7 til KLIMAFORSK, 3 til ENERGIX. I tillegg 
  er det blitt sendt 1 til FRIHUMSAM. 
 

En av utfordringene denne gangen har vært at store deler av ENERGIX-midlene 
krever støtte fra næringslivet. Dette var noe man ikke klarte å skaffe i denne 
runden. Bedre kontakt med næringslivet er noe CREE og Frischsenteret vil jobbe 
med framover. 

    
  Rolf Golombek jobber med en søknad til EUs HORIZON2020. I den  sammenheng 
  er det sendt en søknad til NFR til støtte for søknadsskriving.  Det er også blitt 
  innvilget 350.000 kr fra UiO Energi til denne søknadsprosessen. 
   
  b. Ekstrabevilgninger 

Det er blitt tildelt 30.000 kr. til et doktorgradskurs på Senter for utvikling og miljø 
og 40.000 kr. til Karine Nyborg. Dette er til et eksperiment som også vil få 
tilsvarende støtte fra ESOP.  

 
      c. Arbeidet med budsjett for 2015  
  Ett vedlegg 

To II-er stilinger vil bli avsluttet. En fra 2015 og en fra 2016. I tillegg blir 
kontrakten med Sintef ikke forlenget. Dette gir en total innsparing på CREE frem 
til avslutning i 2019 på ca 2,5 mill. Administrasjonen vil komme tilbake med et 
forslag om hvorvidt vi skal ansette en ny Post Doc når mot slutten av 
senterperioden.    

   
  d. Ny stipendiat 
  Fra 1. sept. 2014 er Henning H. Wahlquist ansatt på Frischsenteret som CREE 
  stipendiat. 
   
  e. Rapportering til FME-evalueringen 

CREE (forskningspartnere, vertsinstitusjon og brukerpartnere) skal sende inn 
evalueringspapirene innen 15. jan. 2015 til NFR. Administrasjonen har startet 
arbeidet med å innhente den informasjonen som trengs. Dette er ikke bare en 
faglig evaluering, men også en evaluering av hvordan senteret fungerer. 

   
  f. Aktiviteter denne høsten 

Golombek har vært initiativtager til en workshop i Trondheim. Dette er i 
samarbeid med de to andre samfunnsvitenskapelige FMEene. Det er deltagelse 
etter invitasjon. 

 
  Minibrukerseminar, se sak S-14/10 
 
  Golombek vil holde en workshop i forbindelse med søknad til HORIZON2020.  
 

I 2014 vil det ikke bli holdt noe modellforum. Brita Bye som har hatt 
hovedansvaret for dette er i USA denne høsten. Det ble dessuten holdt to 
modellforum i fjor.  
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  Vedtak: Styret tar sakene til orientering. 
 
 
Sak S-14/10  Minibrukerseminar 10. november - hvordan skal vi legge det opp? 
          Her har vi ingen forslag til vedtak, men ønsker innspill 
 
  Vi fikk gode tilbakemeldinger på formen det hadde i fjor, men man børe spisse 
  temaene.  
 

Vedtak: Styret anbefaler Kverndokk i samarbeid med ledergruppen om å 
velge ut 8-10 aktuelle temaer som CREE jobber med nå.  Det skrives 3-4 
linjer om hvert tema. Dette sendes til brukerpartnere som ut i fra dette 
kommer med ønske og råd om hva temaene på minibrukerseminaret bør 
være. 2-3 av disse temaene diskuteres på seminaret. 
 

 
Sak S-14/11 EAERE 2017 - skal vi søke arrangementet? 
  Ett vedlegg  

Kverndokk informerte om arbeidet med en eventuell søknad om å arrangere 
EAERE konferansen i 2017. EAERE er organisasjon for miljø- og 
ressursøkonomer i Europa. De holder en årlig konferanse. Denne holdes i 
forskjellige land hvert år. Norge hadde denne i Oslo i 1999. De fleste 
medlemmene fra Norge holder til i og rundt Oslo. Norge har stor deltagelse på 
disse konferansene. 

 

Et foreløpig anslag tilsier at dette vil koste 2,3 mill. Mye vil dekkes gjennom 
konferanseavgifter, men man trenger minst 0,5 mil i sponsormidler. 
Sponsormidler kan være den største utfordringen. I 2016 vil det avholdes en 
lignende konferanse i Bergen (IAEE) hvor noen av våre brukerpartnere er 
sponsorer. Det er mye usikkerhet knyttet til budsjettet, dels hvor mange 
deltagerne som skal betale og hvor mange som betaler full pris. 

 

Man ser for seg at arrangørene vil være et samarbeid mellom CREE, CICEP, 
og UiO Energi.  Økonomisk institutt må antagelig være formell 
kontraktspartner bl.a. pga. av tilgang på lokaler på UiO, men man kan lage en 
kontrakt mellom partnerne om fordeling av eventuelle underskudd.  

           
Vedtak: CREE styret vil ta en avgjørelse gjennom sirkulasjon på e-post. 
Skal en eventuell søknad behandles må følgende være avklart:  
UiO må ha sagt ja til å være søker, og det må avklares hvorvidt det blir 
Økonomisk institutt eller UiO Energi som blir formell kontraktspartner. 
Det må være en dedikert person på Økonomisk institutt som ønsker å 
delta i arbeidet. UiO Energi må avklare mer konkret hva de skal bidra 
med. Budsjettet må være bedre gjennomarbeidet.   
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