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Innledning 
CICERO Senter for klimaforskning er en forskningsstiftelse opprettet av Universitetet i Oslo etter et regjeringsvedtak i 

1990. Mandatet er todelt: Å drive forskning og formidling om klimaspørsmålet. CICERO er lokalisert 

Forskningsparken i Oslo. 

 

Fjoråret var preget av stor aktivitet både på forsknings- og informasjonssiden, og med en høy publiseringsgrad. Etter at 

2012-2014 viste negative driftsresultater viste 2016 i likhet med 2015 et positivt driftsresultat. Ordinært resultat før 

skatt ble på 4,2 prosent.  

Forskning og publisering 

Forskning 

CICERO har forskere med bakgrunn fra forskjellige natur- og samfunnsvitenskapelige felt, og mange av prosjektene er 

tverrfaglige. CICERO var i 2016 delt inn i fire forskningsenheter med fokus på klimaøkonomi, klimasystemet, 

klimaomstilling og klimapolitikk. Forskningsstaben kunne også i 2016 vise til stor innsats på prosjektutvikling og høy 

suksessrate i konkurransen om prosjektmidler, med deltakelse i rundt 90 eksterne forskningsoppdrag med både 

nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.  

 

CICERO gikk videre til runde to i Forskningsrådets fjerde utlysning av Sentre for Fremragende Forskning, i samarbeid 

med NILU, UiO og met.no. 

 

CICERO fikk svært god uttelling i Forskningsrådet utlysning om midler fra programmet KLIMAFORSK i september. 

Av 61 mottatte søknader ble 12 finansiert, og hele fire av disse var ledet av CICERO-forskere: Forskerprosjektene 

«From targets to action - public responses to climate policy instruments (ACT)» ledet av Arild Vatn (med Marianne 

Aasen), «Local transformation towards a low emission society (TRANSFORM)» ledet av Helene Amundsen, 

«Understanding the international CONtext for Norway's low-emission EConomy Transition (CONNECT)» ledet av, 

Guri Bang og kompetanseprosjektet «The SHARing ecONomy -motivations, barriers and effects (SHAR(e)ON)» ledet 

av Hege Westskog. Samtlige prosjekter har oppstart i 2017.  

 

CICERO-forsker Glen Peters figurerte på Thomson Reuters liste over "Highly Cited Researchers" for 2016, en årlig 

opplisting over verdens ledende forskere innenfor sine felt. Mediebyrået Thomson Reuters publiserer årlig en liste over 

de mest siterte forskerne i deres forskningsdatabase "Web of Science". Listen er basert på den øverste prosenten av de 

aller mest siterte artiklene, og forfatterne med flere av disse ansees for å være blant verdens mest innflytelsesrike. Glen 

Peters har i tillegg lyktes med å publisere en artikkel i Science: Anderson, K; Peters, Glen Philip. The trouble with 

negative emissions. Science 2016 ;Volum 354.(6309) s. 182-183 
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Publisering og formidling 

CICERO har en sterk akademisk profil og er blant de instituttene som har høyest publiseringsrate i Norge, og ligger 

vesentlig høyere enn de andre miljøinstituttene. CICEROs publiseringspoeng i 2016 anslås før endelig rapportering til 

1,52 poeng per forskerårsverk, og 34% av publikasjonene i 2016 ble publisert i tidsskrifter og forlag på nivå 2. Styret er 

fornøyd med at antallet og kvaliteten på publikasjoner ligger på et så høyt nivå også i 2016.  

 

Den store etterspørselen etter CICERO-forskere som foredragsholdere og kommentatorer til dagsaktuelle hendelser var 

også gjeldende i 2016.   

Forskningssamarbeid 

CICERO har et utstrakt nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, både på formelt og uformelt plan. 

Viktige deler av dette er etablert gjennom arbeidet i IPCC og gjennom EU-finansierte prosjekter. CICERO både mottar 

og initierer henvendelser om samarbeidsprosjekter. Det er et løpende samarbeid med institusjoner i utviklingsland, 

tradisjonelt hovedsakelig i Kina og India, og i senere år også med ICIMOD i Nepal, samt samarbeidsprosjekter i 

Tanzania. 

 

Forskningsleder/spesialrådgiver Jan S. Fuglestvedt har siden 2015 vært Vice Chair i arbeidsgruppe 1 i IPCC. 

 

På nasjonalt plan har CICERO både formelle og uformelle samarbeidsforbindelser, utover de formelle tilknytningene til 

institutter i Miljøalliansen, CIENS, Norsk klimasenter og Fram-senteret. 

Kommunikasjon og samfunnskontakt 

I 2016 etablerte CICERO en ny møteplass for klimaforskere og ledende globale investorer og opprettet et Advisory 

Board for CICERO Climate Finance. Formålet er å øke forståelsen i finanssektoren for framtidens klimarisiko- og 

muligheter samtidig som CICERO får større innsikt i finanssektorens beslutningsprosesser. Styret gir innspill til 

utvikling av verktøy som bidrar til å integrere klimarisiko i framtidens investeringer, skreddersydd til investorenes 

behov og basert på den siste klimaforskningen. 

 

CICERO har innledet et samarbeid med Fafo og ForUM om FNs bærekraftmål. Sammen med Fafo og ForUM 

arrangerte vi frokostmøte i slutten av mai om og et seminar under Arendals-uka. 

 

CICERO var ellers godt synlig på Arendalsuka. Blant annet tok vi initiativ til en duell mellom Karl Eirik Schjøtt-

Pedersen fra Norsk olje og gass og Kristin Halvorsen, samme dag som oljeindustrien presenterte deres framtidsscenario 

samt klimastrategi. 

 

CICERO var tilstede med seks forskere og én kommunikasjonsrådgiver under COP22 i Marrakech. Steffen Kallbekken 

leverte en spalte til Dagsvisen hver dag i den andre uken. Vi publiserte også daglige videoer på Facebook hvor 

Kallbekken forklarte framdriften i forhandlingene. 

 

Kristin Halvorsen ble invitert til å representerte CICERO ved 70 tilstelninger, blant annet et høynivå-arrangement om 

klimafinans ved Norway House i Brussel, utvalgsmøter i Statens pensjonsfond og Statkraft Climate Roundtable.  

 

I 2016 holdt ansatte ved CICERO over 210 eksterne foredrag og arrangerte 35 seminarer, workshops og konferanser. 
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Det populærvitenskapelige magasinet KLIMA blir distribuert til om lag 9.000 mottakere. I 2016 produserte og 

publiserte vi 75 artikler som ble lest 56.000 ganger. 

 

CICEROs nettside hadde 156.000 besøkende. CICEROs Twitter-konto har 8.300 følgere og Facebooksiden har 7.500 

følgere. Innleggene på Facebook hadde en rekkevidde på 476.000. CICERO ble nevnt 1.681 ganger i trykte og online-

medier. 

Personal 
Bemanningen ved CICERO de siste ni årene framgår av tabellen nedenfor. 
 

Antall 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Ansatte i løpet av året 72 69 77 88 92 93 81 79 74 

Ansatte per 31.12 71 65 67 73 87 85 77 71 69 

Årsverk 59,0 54,8 58,5 66,2 69,8 66,9 64,2 59,7 52,8 

Forskerårsverk 41,4 37,3 40,6 48,7 51,5 48,8 44,4 40,8 34,9 

 

Av de 72 personene som var tilsatt ved CICERO i løpet av året har én sluttet. Dette gir en utskiftning i staben på 1,4 

prosent (i 2015 5,6 prosent). Av CICEROs 43 ansatte ved årsskiftet i vitenskapelige stillinger (i hovedstilling), inkludert 

forskningsledere, har 37 doktorgrad. Syv doktorgradsstipendiater var ansatt ved CICERO i 2016. To stipendiater 

disputerte i løpet av 2016. 

Arbeidsmiljø 

Styret vurderer arbeidsmiljøet ved CICERO som godt uten behov for å gjennomføre særskilte tiltak. Sykefraværet i 

2016 var på 2,9 prosent (mot 3,0 i 2015). Av dette utgjorde egenmeldt fravær 43 prosent og legemeldt fravær utgjorde 

57 prosent. Arbeidsmiljøundersøkelsen AMIS er fulgt opp med en overordnet handlingsplan for CICERO, og 

handlingsplaner for enhetene. Neste arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres i april 2017. Den ble noe utsatt da vi 

ønsket å vente til flytting til nye lokaler var gjennomført. CICERO er IA-bedrift, og CICERO bruker Stamina Helse 

som bedriftshelsetjeneste. Vi benytter oss mest av de forebyggende tjenestene de tilbyr, og har årlig tilbud om 

ergonomigjennomgang for alle ansatte. I tillegg holdes det årlig kurs i bruk av hjertestarter. 

 

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Utslippene av CO2 forbundet med tjenestereiser foretatt av CICEROs 

medarbeidere, blir kompensert gjennom kjøp av Golden Standard prosjekter hos MyClimate. Det er ikke rapportert om 

skader eller ulykker ved arbeidsplassen i løpet av året. 

Likestilling og arbeid for å hindre diskriminering 

De totale årsverkene på 59 fordelte seg med 28,8 på kvinner og 30,3 på menn. Fire av senterets syv doktorgrads-

stipendiater i 2016 var kvinner. Av åtte som arbeidet deltid ved CICERO i 2016, medregnet bistillinger, er fem menn og 

tre kvinner. Tre menn og én kvinne var ansatte i bistilling som professor II, de resterende hadde redusert stillingsprosent 

av ordinær stilling. 
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I kommunikasjonsenheten ble 50 prosent av årsverkene utført av kvinner, mens tallet for administrasjonsenheten var 

55,6 prosent. Av 41,4 forskerårsverk som ble utført ved CICERO i 2016, ble 19,0 utført av kvinner og 22,4 av menn. 

CICEROs ledergruppe har fra januar 2015 bestått av fire menn og tre kvinner. CICERO tilstreber å få en lik kjønns-

messig fordeling i de ulike stillingskategoriene. Styret som ble oppnevnt for perioden 2016-2019 besto av fire kvinner 

(to styremedlemmer og to varamedlemmer) og fire menn (to styremedlemmer og to varamedlemmer). Det ble foretatt et 

bytte for ansattes representant i juni 2016, og det er per dato fem kvinner (tre styremedlemmer og to varamedlemmer) 

og tre menn (to styre-medlemmer og ett varamedlem).  

 

Lønnede foreldrepermisjoner i 2016 utgjorde 4,1 årsverk, hvorav 2,8 årsverk ble tatt ut av kvinner og 1,3 av menn. 

Ulønnede permisjoner utgjorde 0,8 årsverk. 

 

CICERO arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, 

nasjonal opprinnelse, språk, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, livssyn eller seksuell orientering. I 

2016 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for som fikk i oppgave å foreslå likestillingspolitikk og forbedret system for 

likestillingsarbeid. I 2017 gjennomføres det en kartlegging av likestillingsutfordringer. Resultatene fra kartleggingen vil 

sammen med resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen som gjennomføres 2017 danne grunnlag for å utarbeide en 

handlingsplan for likestilling. Det opprettes også et permanent likestillingsutvalg. Lønnsoppgjøret i 2016 ga tilnærmet 

lik gjennomsnittlig lønnsøkning for menn og kvinner. 

Økonomiske nøkkeltall 
Regnskapet for 2016 er gjort opp med et resultat på kr. 3.421.970 før skatt. CICERO fikk i 2016 tilbakebetalt  

kr. 2.561.639 i for mye innbetalt skatt i årene 2009-2011. Overskuddet på kr. 6.456.643 tilføres annen egenkapital, som 

da blir på kr. 26.950.324. CICERO har ved utgangen av 2016 en egenkapital på kr. 27.000.324. Omsetningen i 2016 var 

tilnærmet lik som i 2015. CICERO oppnådde i 2016 et driftsresultat på kr. 2.939.988 kr. sammenlignet med  

kr. 2.030.867 for 2015. Basisbevilgningens andel av samlede inntekter utgjorde i 2016 14,6 prosent, mot 11,7 prosent i 

2015. CICERO har god likviditet og soliditet. 

 

Styret anser årets resultat før skatt på 4,2 prosent (i 2015 2,7 prosent) av omsetningen som bra. Gjennom fokus på 

kostnadssiden og ikke minst på økt og mer differensiert inntjening vil CICERO være godt rustet til å levere resultater på 

plussiden i årene framover. 

 

Inntekter fra internasjonale oppdragsgivere utgjorde i 2016 6,4 prosent av totale driftsinntekter (i 2015 16,9 prosent). 

Norges forskningsråd utgjorde den største kilden når det gjelder driftsinntekter (72,4 prosent i 2016 mot 67,2 prosent i 

2015). 

 

CICERO har levert selvangivelse siden skatteåret 2008. Skatteetaten har vurdert CICERO til å være skattepliktig. 

Vedtaket om skatteplikt ble påklaget i 2009, og endelig vedtak i skatteklagenemnda forelå 11. september 2014. 

CICERO har fått tilbakebetalt kr. 1.371.650 i for mye innbetalt skatt tidligere. For mye innbetalt skatt for årene 2009-

2011 på kr. 2.561.639 (eksklusiv renter) ble tilbakebetalt i 2016. 

 

Forutsetningen om fortsatt drift ligger til grunn for avleggelsen av årsregnskapet. 
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Framtidsutsikter 
CICERO er et forskningsinstitutt med et sterkt akademisk omdømme og har et viktig samfunnsansvar i å bidra til 

løsninger på klimaproblemene. Det er et viktig mål å styrke samarbeidet med ulike partnere og å bidra til relevant 

forskning som kan styrke klimakompetansen hos beslutningstakere. Ett bidrag til dette vil være å utvide arbeidet med 

oppdragsforskning, samtidig som forskningen videreutvikles med høy kvalitet. Styret har fått innspill til dette gjennom 

rapport fra et eksternt panel, og det arbeides nå med å følge opp dette. 

 

Styret mener det er viktig at hele CICEROs organisasjon arbeider systematisk for å gjennomføre CICEROs strategi og 

handlingsplanen i praksis. Styret mener at dette også er viktig for å sikre større bredde i finansieringen av CICERO. Det 

vil være stor konkurranse nasjonalt så vel som internasjonalt om midler til klimaforskning. Styret anser at med de 

omstillingstiltak som er igangsatt vil CICERO kunne stå bedre rustet til å hevde seg i denne konkurransen. Det arbeides 

målrettet mot å identifisere nye finansieringskilder og utvikle søknader mot disse. CICERO hadde et overskudd i 2016 

på 4,2 prosent før skatt. Tilsvarende var overskuddet i 2015 2,7 prosent i før skatt. Dette gir en solid egenkapital og 

handlingsrom til nye satsinger i budsjettet for 2017. 

Styret 
Universitetet i Oslo oppnevner CICEROs styre. Funksjonstid for sittende styre er fra 2016 til 2019. Styret hadde i 2016 

følgende sammensetning:  

 

Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef, Umoe (styreleder), professor Kristin Asdal, UiO (nestleder), avdelingsdirektør Audun 

Rosland, Miljødirektoratet, Hanne Rønneberg, konserndirektør, SINTEF Byggforsk, og forsker Marianne Aasen 

(ansattes representant). Styret hadde følgende vararepresentanter: Professor Per Gunnar Røe, UiO, Guri Melby, 

nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen og gruppeleder for Venstre, Oslo kommune, og forsker Kristin Linnerud 

(ansattes vararepresentant). Bjørn Hallvard Samset fratrådte som ansattes vararepresentant fra juni 2016 og ble erstattet 

av Kristin Linnerud.  

 

Styret hadde i 2016 fem møter. 

 

Oslo, 17. mars 2017 

 

   
 Jens Ulltveit-Moe Kristin Asdal Hanne Rønneberg 

 Styrets leder Nestleder Styremedlem 

 

    
 Marianne Aasen Audun Rosland Kristin Halvorsen 

 Ansattes representant   Styremedlem Direktør 
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Oslo, 17. mars 2017 

Styret, CICERO Senter for klimaforskning 

 

   
Jens Ulltveit-Moe Kristin Asdal  Hanne Rønneberg 

Styrets leder Nestleder  Styremedlem 

 

   
Marianne Aasen Audun Rosland  Kristin Halvorsen 

Ansattes representant   Styremedlem  Direktør 
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