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Møtereferat – styremøte for CREE S-IV.15 

 
Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy, kl. 

13:15-15:05, 23. november 2015, møterom Ciens Aqua, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo 

 

Styrets medlemmer som var til stede: 

 Lars Bergman 

 Taran Fæhn  

 Jon Vislie, vara for Karine Nyborg 

 Oddbjørn Raaum 

 Ellen Skaansar 

 Christina Stene Beisland, vara for Ellen Skaansar (obervatør) 

 Ståle Aakenes 

 Jan Bråten 

 Kenneth Birkeli, vara for Guro Børnes Ringlund 

 Kjell Steinar Berger 

 

Fra administrasjonen 

 Snorre Kverndokk 

  

Fra Norges Forskningsråd (NFR). 

 Einar Wilhelmsen 

 

Referent: 

 Gry Nystrøm 

 

Sak S-15/28  Godkjenning av innkalling og saksliste  
  Sakslisten ble endret og godkjent. 

Sak S-15/35 Eventuelt før sak S-15/34 Innspill fra brukerne NVE og Statnett. Det ble 

også lagt til ett punkt om arrangementer under Sak S-15/30 Informasjonssaker. 

   

Sak S-15/29  Godkjenning av referat fra forrige møte  
  Referat fra styremøtet 15. september S-III.15 ble godkjent.  

Det ble påpekt en endring i etterkant for Sak S-15/24 hvor framgangsmåten var 

motsatt, slik at det var forskerne som ble gitt muligheten til å lese brukernes innlegg i 

forkant av seminaret. 

     

Sak S-15/30  Informasjonssaker 

  a) Nytt styremedlem fra Statnett ble presentert, Jan Bråten ønskes velkommen. 

b) Kverndokk informerte om Dialogseminaret og deltakerne kom med synspunkter. 

Det var stemning for å fortsette med seminaret etter modellen som ble brukt i år. 

Kverndokk informerte også om nye arrangementer; seminar i Statoil, julegløgg og 

seminar for Energi Norge. 

c) Norges forskningsråd representant var ikke tilstede under dette punktet. NFR 

avviste vår klage på vedtaket om å avkorte prosjektmidlene med tre år. NFR har 

videresendt klagen til det eksterne klageutvalget som vil behandle denne på møtet 14. 

desember. 

d) Det er inngått samarbeid med Ringerikskraft på to prosjekter, ett KPN-prosjekt som 

er til behandling i Forskningsrådet, og ett prosjekt som er støttet av ENOVA. I tillegg 

har CREE blitt invitert av JGCRI (University of Maryland) til å være med som en 

europeisk partner på prosjektet «Implications of Paris». CREE har også invitert 
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CenSES med. CREE har også igangsatt et samarbeidsprosjekt med 

Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet om gjennomføring av Norges 

2030-mål. 

e) Brukerinstitusjoner gis anledning til å presentere konkrete temaer på info møte på 

Økonomisk institutt i februar for masterstudenter som skal skrive oppgave fra høsten 

eller senere. Det kan følge et stipend med temaet på kr 20 000 og evt biveileder men 

det er ikke et krav. Det er fint hvis brukerne melder fra til Snorre Kverndokk om de 

ønsker å delta på dette. 

f) Det var vedlagt svar fra NFR med tydeliggjøring av hva som ligger i kritikken fra 

evalueringspanelet og NFR på internasjonale kontrakter på senternivå.  

 

Sak S-15/31 Økonomisk prognose for 2015 og budsjettet for 1. og 2. halvdel 2016 

Gitt videreføring får CREE overført fra NFR kr 8,7 millioner og 0,85 millioner fra 

UiO og brukerpartnere i 2015. Mye av rammen er bundet i underleverandører, 

forskerutdanningen, masterstudenter, toerstillinger og administrasjon.  

 

Budsjettet for 2016 er delt i to pga usikkerheten om videreføringen av senteret. Den 

totale inntektsrammen for 2016 er kr 9,1 millioner der kr 4,7 millioner er første halvår 

og kr 4,4 millioner for andre halvår. Rammen fra NFR er kr 8,3 millioner med kr 4,3 

millioner i første halvår og kr 4,0 millioner i andre halvår. 

 

Vi tar sikte på å finansiere en ¼ av en stipendiatperiode fra høsten 2016. 

 

Vi er invitert av en av våre internasjonale samarbeidspartnere til å delta i et nytt 

prosjekt «The Implications of Paris» og det er avsatt i budsjettet for 2016 totalt kr 1 

millioner. Et annet FME senter, CENSES vil også delta i dette samarbeidet.  

 

Vedtak: 

Prognose 2015: CREE øker den administrative delen av senterleders tid med ett 

månedsverk for 2015. Styret tar prognosen for 2015 til orientering.  

 

Budsjett 2016: Styret godkjenner budsjettet for første halvdel av 2016 med en 

tildeling på 0,5 millioner til prosjektet «The Implications of Paris».  

 

Under forutsetning av at CREE får videreført de tre siste årene, blir også andre 

halvdel av budsjettet for 2016 godkjent. Dette inkluderer de første tildelingene til 

et fjerde år som stipendiat og øker 0,5 millioner til prosjektet «The Implication of 

Paris».    
    

Sak S-15/32 Ny strategiplan 

Strategiplanen bes om å spisses mer både når det gjelder målsettinger og tiltak. Det 

bør fokuseres på hva som er nye tiltak.  

 

Vedtak: Strategiplanen for 2015-19 godkjennes med de merknader som fremkom 

på møtet. 

 

Sak S-15/33  Arbeidsplanen for 2016 

Det ble foreslått å endre formen til en mer overordnet plan som er kortere og ha en 

prosjektkatalog som vedlegg. 
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