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CREE arbeidsplan og budsjett for 2017 

Arbeidsplanen omfatter dels prosjekter som ble igangsatt i 2016 eller tidligere og som ikke 

var sluttført ved utgangen av 2016 (ca. 40 prosjekter). Disse spriker mye mht. både hvor langt 

de har kommet og hvor stor andel av månedsverkene som har vært finansiert av CREE; 

mange prosjekter har hatt liten eller ingen CREE-finansiering. Videre omfatter arbeidsplanen 

fire store prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet som CREE-miljøet fikk tildelt i 

desember 2016. Endelig blir det igangsatt flere prosjekter som avspeiler ønsker fra brukerne. 

Disse har blitt identifisert gjennom en rekke møter mellom sentrale CREE-forskere og 

brukerne (i november/desember og i januar), samt det utvidede styreseminaret i desember.  

Arbeidsplanen er nå strukturert etter flaggskip, ikke etter arbeidspakker. Det lanseres fire 

flaggskip som hver adresserer et viktig tema knyttet til miljøvennlig energi: Radikale 

utslippsreduksjoner i ETS-sektorene, miljøvennlig transport, grønne reguleringer og bruk av 

smarte teknologier, samt scenarioer mot lavutslippssamfunnet.  

Det er lagt opp til betydelig brukermedvirkning på flere av prosjektene. Videre er omfanget av 

flerfaglige aktiviteter økt gjennom høyere budsjettrammer til våre tre underleverandører; 

SUM (antropologer), IFE (teknologi) og Juridisk fakultet, UiO. Budsjettet avspeiler også den 

nye (foreslåtte) strategien for internasjonalt samarbeid: Hvert flaggskip skal ha samarbeid 

med minst én utenlandsk forsker (De fleste flaggskipene kommer til å ha samarbeid med flere 

utenlandske forskere). I budsjettet fremkommer denne endringen som en økning i posten 

«Eksterne II-ere».  

Det er videre lagt opp til en svak økning i rammen for forskning utført ved SSB og 

Frischsenteret (ca. 200.000 sammenliknet med 2012-2015). For forskere som er fast ansatt 

ved ØI er omfanget av II-er stillinger ved Frischsenteret økt med ca. 25 prosent. Noen er 

finansiert med CREE-midler, mens øvrige er finansiert med andre Forskningsråd-prosjekter.  

I perioden 2011-16 tok fem CREE-forskere doktorgraden, og én forsker var post.doc ved ØI. 

Videre er én CREE-forsker i sluttfasen av sin doktorgrad. Det er ikke lagt opp til å igangsette 

en ny doktorgrad med CREE-finansering (En PhD koster 3,1 millioner kroner). Etter forslag 

fra Forskningsrådet har CREE-ledelsen tatt opp med brukerne om de har ansatte som kan 

være aktuelle for en nærings PhD eller en offentlig sektor PhD. I budsjettet er det imidlertid 

lagt inn finansiering av en fem månedsverk for en PhD student ved ØI slik at vedkommende 



får fire år ved ØI, inkludert sitt pliktarbeid. En nærmere redegjørelse for hva CREE kan bidra 

med til forskerutdanning vil bli gitt på styremøtet.  

Styret må ta stilling til fordeling av midler mellom i) fast ansatte forskere ved de tre 

basisinstitusjonene, ii) utenlandske forskere (eksterne II-ere), iii) underleverandørene 

(representerer flerfaglighet), og iv) forskerutdanning. Det er CREE-lederens klare anbefaling 

at de foreslåtte nivåene til eksterne II-ere og underleverandørene blir i hovedsak fulgt. Videre 

fraråder CREE-lederen at senteret finansierer en ny PhD eller en ny post.doc. Etter CREE-

lederens oppfatning er det fremlagte budsjettet et godt utgangspunkt for å følge opp kritikken 

som ble fremsatt av det internasjonale evalueringspanelet våren 2015.  


