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Møtereferat - styremøte for CREE S-I.15 
Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy, kl. 

9:00-11:00, 9. mars 2015 på CIENS Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. 

 

Styrets medlemmer som var til stede:  

Einar Hope 

Oddbjørn Raaum 

Karine Nyborg 

Taran Fæhn 

Guro Børnes Ringlund 

Tor Kartevold 

 

Fra administrasjonen 

 Snorre Kverndokk (senterleder) 

 Jørg M. Gjestvang (koordinator) 

  

Fra Norges Forskningsråd (NFR) 

Einar Willhelmsen 

 

Fra kommende styre. 

 Lars Bergman, Stockholm School of Economics (HHS).  

Ellen Skaansar, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  

 Lars Svindal, Statnett SF 

 

Referent 

 Jørg Gjestvang. 

 

 

Sak S‐15/1  Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Sak S-15/3 Presentasjon av nytt styre flyttes foran sak 15/2. 

   

  Vedtak: Innkalling godkjent 

 

 

Sak S-15/3  Presentasjon av nytt styre (fra juli 2015) 
  Det nye styre består av: 

  Lars Bergman HHS.- Styreleder 

  Ellen Skaansar NVE. - Brukerrepresentant   

  Lars Svindal, Statnett - Brukerrepresentant 

  Karine Nyborg, UiO 

  Taran Fæhn, SSB 

  Oddbjørn Raaum, Frisch 

  

Ståle Åkenes, Gassnova - vare for begge brukerrepresentantene 

Jon Vislie, UiO - vara for Karine Nyborg 

Cathrine Hagem, SSB - vara for Taran Fæhn 

Knut Røed, Frisch - vara for Oddbjørn Raaum 

 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering 
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Sak S-15/2  Godkjenning av referat fra forrige møte  
  - Vedlagt: Referat fra styremøtet 12 des. 2014 

 

I referatet, under sak S-14/18 Oppdatert strategiplan, er det nevnt at Statoil skal ta 

initiativ til et møte om brukerpartnernes involvering i CREE. Det ble spurt om dette er 

blitt fulgt opp. Kartevold informerte at dette dessverre ikke er blitt fulgt opp. 

Hovedårsaken til dette er at Statoil har vurdert sin rolle i CREE og ikke lenger ønsker 

å støtte det finansielt. De vil likevel ta initiativ til et slikt møte nå. 

 

  Vedtak: Referatet godkjent 

   

Sak S-15/4 Evalueringsmøtet 4. mars - synspunkter?  
 

  CREE ble evaluert av et panel bestående av: 

 

Professor Mary O'Kane, Australia, Generalist and Panel leader 

Dr. Peter Svensson, programme manager, VINNOVA, Sweden, Generalist 

Professor Runar Brännlund, University of Umeå, Scientific expert 

Professor Thomas Sterner, University of Gothenburg, Scientific expert 

Professor Jim Watson, University of Sussex, Scientific expert 

 

Kverndokk informerte om evalueringen. Han sitter igjen med et godt inntrykk. Fra 

panelets side ble det utrykk noe bekymring om begrensede muligheter for 

nyansettelser innenfor fagområdet. Det var også tema hvordan samspillet mellom 

brukerne og forskermiljøet fungerte. CREE ga utrykk for at vi er bekymret for 

manglende finansiering til forskning innenfor miljø- og energiøkonomi. Noe som kan 

rette på dette er innretningen på KPN-er hvor det nå stilles krav til pengebidrag fra 

næringslivet. Andre programmer i NFR har ikke et krav om pengebidrag, men 

tidsbruk teller også inn. En endring i innretningen på KPN-ene vil kunne øke 

mulighetene for å få til slike søknader.   

 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering 

 

Sak S-15/5 Orienteringssaker 

- Seminar i Miljødirektoratet 24. mars 

I samarbeid med Miljødirektoratet vil CREE holde et seminar for dem. 

Kverndokk informerte om at hvis noen av de andre brukerpartnerne ønsker det, vil 

CREE også tilby seminarer hos dem.  

 

- CREE workshop 14-15. september 

Dette er en av CREEs faste arrangementer. Datoen er valgt for at Scott 

Barrett, Columbia University, også skal kunne delta.  

 

- Nye prosjekter og søknader 

CREE miljøet har fått tildelt to prosjekter. Et større prosjekt på ENERGI X med flere 

underleverandører og et mindre fra Grønn skattekommisjon.  

Vi er involvert i en Nordic Flagship Projects søknad. Her er det 96 søkere til 

anslagsvis 4 prosjekter. 

 

- Medieseminar i august/september 

Rettet mot journalister, brukere og andre interesserte i forkant av Paris møtet i 

desember.  
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