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Tiltaksdokument for CREE 
Formål 
Dette dokumentet er utarbeidet av ledelsen i CREE på grunnlag av vedtak i styret. Formålet 
med dokumentet er å oppsummere hvilke tiltak som er iverksatt for bedre å oppfylle 
suksesskriteriene for FME-S, samt konkrete planer for ytterligere forbedringer. Dokumentet 
ble opprinnelig utarbeidet høsten 2015, og er nå oppdatert med status for tiltak pr. februar 
2016. 

Bakgrunn 
Midtveisevalueringen av FME-S og Forskningsrådets behandling av denne påpeker flere 
områder hvor CREE ikke tilfredsstiller suksesskriteriene for et FME-S senter. I hovedsak går 
kritikken ut på: 

1. Brukerpartnerne er ikke i stor nok grad involvert i forskningen. 
2. Manglende addisjonalitet, integrering og flerfaglighet i forskningen. 
3. Senteret mangler konkrete mål for det internasjonale samarbeidet. 
4. Administrasjonen og ledelsen må vise vilje og evne til å fremme flerfaglighet og 

brukerinvolvering. 

Styret og ledelsen i CREE har merket seg kritikken og tar den på største alvor.  

Forbedringspunkter 
Nedenfor oppsummeres de tiltak som allerede er igangsatt, samt planlagte tiltak styret og 
ledelsen i CREE anser vil kunne styrke senterets måloppnåelse innenfor temaene påpekt i 
midtveisevalueringen. 

Brukerinvolvering 
Forskningsrådet skriver i vedlegg nr. 1 til DSE-sak 26/15: «Brukerpartnere må involveres i 
langt sterkere grad i utforming av forskningsagendaen i senteret. Dette innebærer at det må 
legges godt til rette for toveiskommunikasjon og dialog. Involvering av brukerpartnere i 
arbeidet med strategi og arbeidsplaner må være reell. Senteret må legger fram konkrete 
planer for involvering av brukerpartnere, og et element i en slik plan bør være at 
styremøtene utvikles til en arena for dette, ref praksisen i CICEP.» 

Styret og ledelsen innser at man ikke har lykkes godt nok med aktiv involvering av brukere i 
alle faser av forskningsprosjektene, særlig når det gjelder brukerpartnerne i næringslivet. 
Dette ble innarbeidet i utkast til ny strategiplan vinteren 2015, og det ble derfor satt i verk 
flere tiltak allerede første halvår 2015 for å styrke involvering av brukerpartnerne i CREE og 
øvrige relevante brukere. Dette har blant annet skjedd i forbindelse med: 
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• Vi har hatt samarbeidsprosjekter med brukere som har krevd et aktivt samspill som for 
eksempel i Grønn skattekommisjon og i Energi Norges utredning om klimakutt hjemme 
eller ute. Det foregår også et utstrakt samarbeid og kursprogram i Finansdepartementet i 
forbindelse med overgang til ny modellplattform for generelle likevektsmodeller, noe 
som har vært et satsingsområde for CREE. 

• Det har blitt sendt flere prosjektsøknader i 2015 hvor det ble etablert referansegrupper 
med brukere og hvor det ble lagt spesiell vekt på å få til en KPN (Kompetanseprosjekt for 
næringslivet). Dette vil vi også fortsette med i 2016. I forbindelse med søknadene har vi 
et nært samarbeid med både brukerpartnere i CREE og andre brukere, fra offentlig 
forvaltning såvel som fra privat næringsliv, hvorav mange er nye for CREE. Dette arbeidet 
har så langt bl.a. resultert i at CREE lyktes med å få et KPN-prosjekt sammen med 
Transportøkonomisk institutt (TØI) og Universitetet i Leuven, Belgia. Prosjektet heter 
ELECTRANS og ser på sammenkoblingen mellom elektrifisering av transportsektoren i 
Norge og kraftmarkedet. Brukere involvert i dette er Energi Norge, Statkraft, NVE, 
Vegdirektoratet, Ringerikskraft og Meshcrafts AS. Uten nettverket skapt gjennom CREE 
ville det vært vanskelig å etablere et KPN. 

• Utvidelse av representasjon og dialog i CREE-styret. Fra september 2015 er styret utvidet 
slik at alle brukerpartnerne som ønsker det, er representert i styret (Statoil og Olje- og 
energidepartementet har av forskjellige grunner ikke ønsket å sitte i styret). Det nye 
styret skal involvere seg mer i den løpende forskningen i form av tettere dialog med 
forskningspartnerne. 

• Samarbeid med JGCRI (Joint Global Change Research Institute), University of Maryland 
om et brukerorientert prosjekt med tittelen «The economic and environmental 
implications of the Paris Climate Agreements». Dette innebærer tre workshops i USA, 
Europa og Japan. Det ble gjennomført et idéseminar med brukere og CenSES i september. 
CREE og CenSES har inngått et samarbeid med JGCRI om prosjektet, og CREE har holdt av 
kr 500.000 på budsjettet denne våren. Hvis CREE får videre finansiering vil ytterligere 
500.000 bli øremerket høsten 2016. JGCRI vil gjerne at CREE er vertskap for workshopen 
som skal arrangeres i Europa høsten 2016, og det er kontakt med ulike sponsorer på 
norsk side for å skaffe penger og tilgang på brukerkompetanse til dette. Så langt er KLD 
med på dette, og Statoil har vist stor interesse og har bl.a. vært på besøk på JGCRI i 
forbindelse med prosjektet. 

• Gjesteseminar hos brukere. Det ble avholdt et seminar for Miljødirektoratet i mars 2015, 
og ett for Energi Norge i januar. Det er inngått avtale med Olje- og energidepartementet 
om et tilsvarende seminar, og det planlegges også ett for NVE. Dette kommer i tillegg til 
mange prosjekt-initierte dialogmøter og presentasjoner for brukere og publikum.    

I tillegg til de tiltak som allerede er satt i verk, skal blant annet følgende gjennomføres: 

• Hospiteringsordning hos brukerpartnere, der forskere oppholder seg hos partnerne over 
en periode på 1 til 2 uker. Denne ordningen er under planlegging og vil tre i kraft dersom 
CREE får forlenget finansiering. 
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• Minst to Ph.D-er innenfor de ordningene som Forskningsrådet har for nærings-Ph.D og 
offentlig sektor Ph.D i løpet av de neste fire årene. Det har vært dialog flere brukere om 
dette, og det vil jobbes videre for å få til en slik ordning dersom CREE får videre 
finansiering.  

• Minst to masteroppgaver med temaer basert på innspill fra brukere. Brukerpartnerne er 
blitt informer om muligheten til å foreslå masteroppgaver ved Økonomisk institutt, og 
representanter for CREE deltok på møtet for nye masterstudenter på Økonomisk institutt 
4. februar i år og informerte studentene om mulighetene.  

• Opprettelse av tydeligere forskningsteam i CREE (se under) med relevante brukere 
knyttet opp til disse. Det er opprettet slike forskerteam på enkeltprosjekter, blant annet 
for KPN-prosjektet som er omtalt ovenfor. Opprettelsen av ytterligere forskerteam med 
brukerkontakt avventes inntil videreføringen av CREE er avklart. 

• Basert på innspill fra brukere vil hjemmesidene utvikles med tanke på å gjøre dem mer 
tilgjengelig og nyttige for brukerne. Det har vært foretatt forberedende arbeid – blant 
annet med hensyn til kostnader ved å engasjere ekstern hjelp – men iverksettelse 
avventer avklaring av videre finansiering. 

Addisjonalitet, integrering og flerfaglighet 
Forskningsrådet skriver i vedlegg nr. 1 til DSE-sak 26/15: «Det er i liten grad belyst hvilken 
merverdi det har vært å etablere CREE som et senter, framfor en samling av uavhengige 
enkeltprosjekter». 

Videre skriver de: «Det må utarbeides en revidert plan for forskningsaktivitetene for den 
gjenværende perioden. En viktig intensjon i etableringen av de samfunnsvitenskapelige FME-
ene var å fremme flerfaglighet i forskningen og et styrket samarbeid mellom teknologisk 
forskning og samfunnsvitenskapelig forskning. CREE må legge fram konkrete planer for 
hvordan de vil styrke dette arbeidet i den siste del av senterperioden. Planen skal beskrive 
hvordan og de ulike arbeidspakkene skal samvirke, vise tverrfaglighet og vise hvordan 
framtidig forskning ved senteret framstår som noe mer enn enkeltstående prosjekter.» 

Til tross for et økende antall tverrfaglige prosjekter og stor vekt på å trekke inn andre 
fagmiljøer med annen faglig kompetanse i nye søknader, innser styret at CREE ikke har 
kommet langt nok på dette området. Det er derfor satt i gang følgende tiltak: 

• Arbeid med nye søknader med blant annet SINTEF Byggforsk, IFE og TØI, samt deltagelse 
i flere EU-søknader. Alle søknadene er av tverrfaglig karakter og inneholder annen 
samfunnsvitenskapelig (psykologi, sosialantropologi), juridisk, humanistisk, teknologisk 
og/eller naturvitenskaplig kompetanse. Dette arbeidet har som nevnt medført 
finansiering av et større KPN-prosjekt fra ENERGIX samt noen småprosjekter så langt. 

• Styrke samarbeidet med IFE gjennom flere prosjektsøknader og bedre utnyttelse av IFE 
som underleverandør til CREE. IFE har fra og med 2015 fått økt overføringene fra CREE, 
og IFE er med på flere prosjektsøknader og fellesprosjekter. Et konkret resultat av denne 
innsatsen er en fellesartikkel skrevet av forskere fra CREE og IFE. 
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• Revisjon av forskningsstrukturen i senteret i samarbeid med brukere og andre fagmiljøer. 
Prosessen skal også gi bedre interaksjon mellom de enkelte arbeidspakkene og forsterke 
samarbeidet mellom forskningspartnerne. I forbindelse med arbeidsplanene for 2016, 
som ble sendt inn til Forskningsrådet i desember, ble arbeidspakkestrukturen revidert. 
Arbeidspakken for numeriske modeller avsluttes, da modellbyggingen stort sett er 
fullført, og oppmerksomheten fremover rettes mot å bruke modellene til ulike analyser i 
de øvrige arbeidspakkene. I tillegg skilles det nå mellom globale og regionale studier. 
Denne omleggingen gir en større interaksjon mellom arbeidspakkene, i og med at det 
samme modellverktøyet brukes i flere arbeidspakker, og fordi flere prosjekter dekker 
problemstillinger som tas opp i flere arbeidspakker. Dersom vi får tilsagn om videre 
finansiering, vil det også bli lagte en ny plan for den kommende treårsperiode (2016-19). 

Selv om senterdannelsen utvilsomt har ført til et tettere samarbeid mellom de tre store 
forskningsmiljøene i Oslo innenfor samfunnsøkonomisk energi- og klimaforskning, finnes det 
klare forbedringspunkter. Følgende er derfor iverksatt: 

• Vi arbeider for å øke den interne mobiliteten mellom forskningspartnerne, blant 
annet ved at forskere oppholder seg periodevis ved en av de andre 
forskningspartnerinstitusjonene. Det er nå en ganske god intern mobilitet mellom de 
norske forskningspartnerne, ved at rom stilles til disposisjon ved de ulike 
sentrene/instituttene for kortere eller lengere gjestebesøk. Disse benyttes ofte. 

• Vi ønsker å etablere tydeligere prosjektgrupper eller -team for 
enkeltprosjekter/beslektede prosjekter på tvers av institusjoner, fagbakgrunn og 
metodekompetanse, som i større grad integreres gjennom diskusjonsmøter, 
syntetisering av resultater og økt samlokalisering/utveksling. Brukerinvolvering på 
team-nivå er naturlig (se også ovenfor). Vi har kommet et godt stykke på vei med 
dette, og det er etablert prosjektgrupper for alle prosjekter. Disse gruppene har 
regelmessige møter, der man diskuterer fremdrift og løsninger. Det ovenfor nevnte 
KPN-prosjektet er et eksempel på hvordan slike grupper kan organiseres på en måte 
som også ivaretar tverrfagligheten og brukerinvolveringen. 

• Det er laget en synteserapport som viser hvordan enkeltprosjektene hører sammen 
og svarer på problemstillingene i CREEs prosjektbeskrivelse. Rapporten for årene til 
og med 2015 er utarbeidet i forbindelse med årsrapporten for 2015. Ved videre drift 
av CREE vil vi bygge videre på intensjonene om å styrke og kommunisere 
sammenhengen mellom prosjektene på tvers av forskningspartnere, 
samarbeidspartnere, metoder, brukere, fagfelt, landegrenser og institusjoner. 

 

Internasjonalt samarbeid 
Evalueringspanelet skriver: «A recommendation is that CREE should strengthen its 
international collaboration at the Centre level (as opposed to the level of individual 
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researchers). The evaluation team is impressed by individual researchers’ international 
profile, connections and activities. But at the Centre level, the lack of an explicit strategy is 
problematic. Such a strategy should be developed and implemented to guide the future 
prioritisation and targeting of international collaborations.» 

Dette ankepunktet følges opp av Forskningsrådets administrasjon i vedlegg nr. 1 til DSE-sak 
26/15: «Senteret må utvikle en strategi for internasjonalt samarbeid på senternivå, ikke kun 
basert på enkeltforskeres nettverk og kjennskap. Dette innebærer at det må settes konkrete 
mål for det internasjonale samarbeidet. Det må gå tydelig fram av planen hvordan de 
internasjonale samarbeidspartnerne bidrar til å nå senterets mål.» 

Som evalueringspanelet skriver har senterets forskere et omfattende internasjonalt nettverk. 
Senteret har likevel økt sitt internasjonale samarbeid den siste tiden ved 

• å inkludere flere nye internasjonale samarbeidspartnere i søknader til Forskningsrådet, 
• å ta hovedansvaret for en EU-søknad til Horizon 2020. 

CREE vil fortsette denne satsingen i form av prosjektsamarbeid, utveksling av stipendiater og 
forskere, og gjennom å arrangere og delta på workshops og konferanser. Samarbeid på 
prosjekter foregår på senternivå ved at kontrakter skrives hvor de utenlandske forskerne 
inngår i team med forskere fra CREE. Det internasjonale nettverket til forskerne har kommet 
hele miljøet til gode, særlig gjennom seminarpresentasjoner av internasjonale forskere, samt 
den årlige CREE-workshopen som har vært et vellykket møtested for norske og 
internasjonale forskere. CREE sin deltagelse i EU-prosjektet ENTRACTE har også vært viktig 
for ytterligere internasjonal nettverksbygging, et samarbeid som har blitt styrket og 
forlenget som følge av senteret. De ulike møtepunktene har blant annet ført til nye søknads- 
og prosjektsamarbeid og forskningsopphold for stipendiater. 

I tillegg har følgende tiltak blitt iverksatt: 

• Vi har etablert målbare suksesskriterier for internasjonalt samarbeid. Vi vil fra 2016 
systematisk samle inn tall for oppfyllelse av målene:  
• Sterk internasjonal deltakelse på den årlige workshopen, med minst en tredjedel av 

presentasjonen fra utlandet, derav minst én fra CREE-partner Tilburg Sustainability 
Center, og minst én fra andre utenlandske institusjoner. (2015: 6 av 16). 

• Minst en tredjedel internasjonale presentasjoner i den løpende seminarserien. (2015: 
9 av 20). 

• Minst tre ansatte utenlandske forskere i bistilling i tillegg til den internasjonale 
partneren Tilburg (2015: tre bistillingshavere). 

• Utenlandske medforfattere på minst en tredjedel av publikasjonene. (2015: 8 av 24 
arbeidsnotater, 9 av 24 vitenskapelige tidsskriftartikler). 

• Utenlandske deltakere som aktive forskere eller rådgivere i halvparten av prosjektene 
og som rådgivere i ytterligere en fjerdedel. (Planer for 2016: 22 av 50 prosjekter med 
aktive, flere med rådgivere). 
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• Aktiv medvirkning på internasjonale prosjektsøknader. (2015: koordinator på én og 
deltaker på én annen søknad til EU/Horizon 2020). 

• Deltakelse fra CREE-forskere i internasjonale organisasjoner innen miljø- og 
energiforskning. (2015: to styremedlemmer i norsk avdeling av International 
Association for Energy Economics (IAEE), to programstyremedlemmer og flere 
abstract-evaluatorer for 39th IAEE international conference 2016 og EAERE 2015). 

• Aktiv deltakelse som redaktør- og referee i internasjonale tidsskrifter (2015: minst to 
associate editor, flere editorial board og mange referee-oppdrag).  

• Medvirke til at CREE-forskere får forskningsopphold i utlandet (2015: to halvårlige og 
flere kortere opphold). 

• Aktiv deltakelse og presentasjoner på internasjonale konferanser (2015: mange). 
 

• Samarbeidet med Kina styrkes. Representanter for senteret vil reise til Beijing for å 
forsterke et gryende samarbeid med CAEP (anvendt forskningsinstitutt for energi og 
miljø i Kina) som ble påbegynt i 2014. Reisen er fortsatt på vent som følge av det kjølige 
samarbeidsklimaet mellom kinesiske og norske myndigheter. To kinesiske forskere (fra 
andre institusjoner) deltok ikke desto mindre på CREE-workshopen i september. Det 
forventes en intensjonsavtale med NCSC/NDRC og Renmin University of China basert på 
samtaler i etterkant av CREE-workshopen og kontakt via Kari Kveseth ved Universitetet i 
Oslo. 

• Det er tatt initiativ til flere nye prosjektsamarbeid med utenlandske 
forskningsinstitusjoner. 

• Nærmere samarbeid med forskningspartner Tilburg Sustainability Centre utover det som 
allerede ligger i dagens avtale. Instituttleder ved Department of Economics, University of 
Tilburg (som er knyttet til Tilburg Sustainability Center), Reyer Gerlagh, besøker Oslo i 
begynnelsen av mars for å konkretisere fremtidige samarbeidsplaner. 

• Avtaler om forskningssamarbeid og utveksling med internasjonale sentere, som 
Grantham Institute ved London School of Economics og JGCRI, University of Maryland. 
Det er etablert kontakt med Grantham Institute og et samarbeid om et 
prosjektsamarbeid er innledet med JGCRI (se ovenfor). Forøvrig er det inngått en rekke 
avtaler med utenlandske institusjoner om enkeltprosjekter som er en del av CREE-
porteføljen. 

Administrasjon og ledelse av senteret 
Forskningsrådets skriver (i vedlegg nr. 1 til DSE-sak 26/15) at «Senteret må gjennomgå 
ressurs- og rollefordeling på nytt, også med hensyn på rollen som senterleder. Senteret må 
ha en ledelse med vilje og egenskaper som bidrar til å fremme  

• Høykvalitets flerfaglig forskning og utvikling av flerfaglige team 
• Reell involvering av brukerpartnerne i senterets aktiviteter»  

Evalueringspanelet har flere generelle anbefalinger til de tre FME-Sene: 
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«That the centre boards as well as having the tasks of endorsing strategy, ensuring 
management delivery on work plan, and checking financials, be the primary venue for user 
partners to discuss their views and priorities, and to give input to the work of the centre. It is 
recommended further that these boards should have an independent chair. 

That all centres in the scheme establish International Scientific Advisory Boards comprising 
with 3-4 eminent scholars and that such boards be gender balanced and meet annually at 
the centre, providing the centre with a written report on its current performance in 
international terms and suggested improvements for the following period. » 

I tillegg har evalueringspanelet mer spesifikke anbefalinger for CREE: 

• «That the Centre consider adopting some aspects of the CICEP Board operating model. 
However it is recommended that CREE retain an independent Board Chair. 

• That the Centre revisit its assignment of senior roles given the need to address the 
program success criteria. It is important that whoever is Director be interested in a) how 
to promote high- quality, multidisciplinary research and develop multidisciplinary teams 
and b) user partner engagement. » 

Styret har merket seg kritikken og anbefalingene og anser det som avgjørende at CREE har 
en optimal organisering, ledelse og administrasjon, særlig med tanke på gjennomføringen av 
de tiltak som er omtalt i dette notatet. Styret har derfor satt i gang en fullstendig 
gjennomgang av organiseringen, ledelsen og administrasjonen av senteret, herunder 
personalsammensetningen. I dette arbeidet vil det trekkes på erfaringer fra de øvrige 
FMEene. 

Følgende er allerede gjennomført: 

• Oppnevnelse av Lars Bergman, professor og tidligere rektor ved Handelshögskolan i 
Stockholm, samt tidligere president i IAEE (International Association for Energy 
Economics), som ny styreleder 

• Utvidelse av styret, slik at alle brukerpartnere er representert (se ovenfor) 
• Intern egenevaluering av ledelse og administrasjon 
• Utarbeidelse av ny strategiplan (vedtatt av styret i november 2015), særlig med tanke på 

de utfordringer som er avdekket i forbindelse med midtveisevalueringen.  

Ytterligere tiltak vil bli gjennomført dersom CREE videreføres utover den første 
femårsperioden: 

• Opprettelse av et International Scientific Advisory Board (ISAF) 
• Gjennomgang av senterets organisering på alle nivåer, inkludert arbeidspakker og 

forskerteam. Som nevnt ovenfor, er dette arbeidet delvis påbegynt, men det vil bli 
ytterligere utvidet ved videre drift av CREE. 

• Gjennomgang av administrative og ledelsesmessige funksjoner og ressursbruk, særlig 
med hensyn til senterledelsen. 
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