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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 i Forskningsparken i Oslo. 
 
CICERO er det ledende nordiske klimaforskningsinstituttet, og blant de ledende på verdensbasis. 
CICERO arbeider både for å styrke tilpasning til klimaendringene, for å redusere utslipp og for 
bedre å forstå hvordan klimaet endrer seg. CICERO har et omfattende nasjonalt og internasjonalt 
forsknings-samarbeid.  
 
Til tross for pandemien og tiltak for å begrense den, har CICERO hatt et svært høyt aktivitetsnivå i 
2021 og levert et veldig godt økonomisk resultat. Det skyldes ikke minst en imponerende innsats 
fra dedikerte medarbeidere. CICERO gjennomfører klimaforskning i mange ulike forsknings-
prosjekter og oppdrag, finansiert av Norges forskningsråd, EU og andre oppdragsgivere. Vi har 
vunnet mange nye prosjekter og oppdrag i 2021.  CICERO har seks «unge forskertalent» prosjekter 
under arbeid og har hatt en sterk økning i antall EU-prosjekter de siste årene. CICERO har rekruttert 
mange nye medarbeidere i 2020 og 2021 og vil fortsatt rekruttere flere. Vår største utfordring er å 
ha tilstrekkelig kapasitet til å utføre og utvikle klimaforskning.  
 
CICERO er blant de instituttene med høyest akademisk kvalitet og hadde i snitt 2,12 publikasjons-
poeng pr. forskerårsverk i 2021.  CICERO bidrar også sterkt til arbeidet med FNs klimapanel, seks 
forskere tilknyttet CICERO har vært forfattere til den siste rapporten og en av våre medarbeidere er 
vice-chair i arbeidsgruppe 1.  
 
CICERO styre vedtok ny strategisk plan for årene 2021 – 2025 på styremøte i desember 2020.  

Forskning og publisering  

Forskning 

CICERO har forskere med bakgrunn fra forskjellige natur- og samfunnsvitenskapelige felt, og 
mange av forskningsprosjektene er tverrfaglige. Forskningen ved CICERO er delt i to avdelinger og 
sju forskningsgrupper.  Gruppene representerer faglige strategiske satsinger i CICERO, og er rettet 
inn mot klimasystemet, atmosfære, klimaeffekter, utslippsreduksjoner, lokale løsninger, 
klimapolitikk, og klimaøkonomi.  
 
CICERO har fått tilslag på flere nye forskningsprosjekter både fra Norges forskningsråd og fra EU i 
2021. Vi fikk tilslag på to nye prosjekter som Unge forskertalenter, og i tillegg startet tre slike 
prosjekt opp som hadde fått tildeling året før.  
 
CICERO har over tid prioritert EU-søknader og har utvidet sin portefølje betraktelig, med fjorten 
pågående prosjekter i 2021. CICERO har også satset på å øke oppdragsforskningen og har lykkes i 
å øke inntektene fra nasjonale oppdrag jevnt fra 1 mill. kr i 2015 og fram til 10,7 mill. kr i 2021. Vi 
fikk tilslag på en strategisk viktig rammeavtale med Utenriksdepartementet/Norad for forskning og 
utvikling for utenriks- og utviklingspolitikk 2021-2025 innen områdene klima, hav, miljø, 
matsystemer og grønn energi. Partnere er Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Vista Analyse og 
Norsk senter for havrett (NCLOS). CICERO har også fått midler fra Miljødirektoratet til å videreføre 
arbeidet med det globale karbonbudsjettet (Global Carbon Budget). Dette er et datasett over 
utslippskilder og opptak av CO2 som publiseres årlig i forkant av FNs årlige COP-møte, og er viktig 
for å måle framdrift mot nasjonale og internasjonale klimamål. Miljødirektoratets støtte skal også gå 
til å dekke CICEROs deltagelse i oppstarten av neste fase av Coupled Model Intercomparison 
Project (CMIP7), som vil bidra inn i neste hovedrapport fra FNs klimapanel.  
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CICERO deltar i omfattende nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid og bygger også opp 
samarbeidet med ulike aktører innfor næringsliv og offentlig sektor. 
 
CICEROs datterselskap, CICERO Shades of Green AS, leverer uavhengige vurderinger av grønne 
obligasjoner og andre tjenester til finanssektoren. Selskapet ble opprettet i 2018 og har gått med 
over-skudd fra dag én, samtidig som de fortsetter å vinne internasjonale priser som den største og 
kvalitativt beste tilbyderen av uavhengige vurderinger. Selskapet har utvidet virksomheten i 2021 
og fortsetter ekspansjon i 2022. 
 
CICEROs største utfordring i 2021 har vært å ha tilstrekkelig kapasitet. Tross kapasitetsutfordringer 
har vi hatt et høyt nivå på søkeraktivitet, prosjektarbeid og vitenskapelige publiseringer. Det har 
vært rekruttert et betydelig antall forskere for å øke kapasiteten. 

Publisering og formidling 

CICERO har en sterk akademisk profil og er blant instituttene som har høyest publiseringsrate i 
Norge, og har mange publikasjoner i høyt rangerte internasjonale tidsskrift. CICERO har registrert 
90 vitenskapelige publikasjoner i 2021, og publiseringspoeng for året anslås før endelig 
rapportering til 2,12 poeng per forskerårsverk. Over halvparten av publikasjonene i 2021 ble 
publisert i tidsskrifter og forlag på nivå 2. Rosie Fisher og Glen Peters er med på Clarivates liste 
over mest siterte forskere (Highly cited researchers) i 2021. For å komme med på lista, må man ha 
en artikkel som er blant de øverste 1 prosent mest siterte innen sitt fagfelt.  
  
CICEROs forskere bidro også i 2021 med andre publiseringer enn de rent vitenskapelige artiklene. 
Eksempler på dette er: 

• Offentlige innkjøp som klimapolitisk virkemiddel: potensialet for å kutte utslipp i 
matsystemet: CICERO og NIBIO undersøker i denne rapporten i hvilken grad offentlige 
innkjøp av mat og drikke kan benyttes som et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp. 
Hvor slagkraftig offentlige innkjøp er i å bidra til kostholdsendringer og reduserte 
klimagassutslipp er avhengig av hvilke mål som settes innenfor offentlig virksomhet og 
hvordan disse målene blir implementert. 

• Klar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge. Klimaregelverket er en 
sentral del av ‘Klar for 55’-pakken og EUs grønne giv (European Green Deal – EGD). I denne 
rapporten fokuserer vi på sentrale foreslåtte endringer av dette regelverket, og mulige 
implikasjoner for Norge. Rapporten er utarbeidet sammen med FNI, NIBIO og TØI.  

• Kristiansands klimagassutslipp mot 2030: Referansebane og tiltakspakker. CICERO og TØI 
har på oppdrag far Kristiansand kommune utarbeidet en beregningsmodell og et sett med 
framskrivinger for klimagassutslipp i Kristiansand kommune fram til 2030. Framskrivingene 
omfatter en referansebane og anslått effekt av en rekke ulike utslippsreduserende tiltak.   

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, og gjennom deltakelse i internasjonale nettverk og komiteer. CICERO 
både mottar og initierer henvendelser om samarbeidsprosjekter.  
 
Mange CICERO-forskere har bidratt til FNs klimapanels sjette hovedrapport. Jan S. Fuglestvedt er 
Vice Chair i arbeidsgruppe 1, mens Glen Peters, Elin L. Boasson, Christa Clapp, Bjørn Samset og 
Jana Sillmann har bidratt som koordinerende hovedforfattere (Coordinating Lead Author, CLA). I 
tillegg har Carley Iles og Kari Alterskjær bidratt som Chapter Scientists, og Marianne Tronstad Lund 
og Marianne Aasen har bidratt som Contributing Authors.  

https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2021/
https://cicero.oslo.no/no/publications/internal/3329
https://cicero.oslo.no/no/publications/internal/3329
https://cicero.oslo.no/no/publications/internal/3327
https://cicero.oslo.no/no/publications/internal/2923


4 
 

På nasjonalt plan har CICERO både formelle og uformelle samarbeidsforbindelser, utover de 
formelle tilknytningene til institutter i Miljøalliansen, CIENS, Norsk klimasenter, Fram-senteret og 
Norsk senter for klimatilpasning (NORADAPT). 
 
CICERO er representert i følgende porteføljestyrer i Forskningsrådet: Bjørn H. Samset i styret for 
klima- og polarforskning, og Kristin Linnerud i styret for Energi, transport og lavutslipp (Linnerud 
gikk over til NMBU våren 2021). 

Kommunikasjon og samfunnskontakt 
Gjennom 2021 har vi avholdt 29 åpne arrangementer med til sammen over 8 200 deltakere og 
seere. Spesielt arrangementene under Arendalsuka var godt besøkt både fysisk og digitalt. 
CICERO har videreført arbeidet med hybride arrangementer og på den måten nå mennesker i hele 
landet.  
  
I 2021 har CICERO bidratt til å opplyse politiske saker som har vært til behandling i Stortinget og 
ved to anledninger har vår kunnskap vært avgjørende for utfallet av komitebehandlingen. For å 
ivareta relevansen til forskingen vår har CICERO de siste årene profesjonalisert dialogen med 
samfunns- og næringslivspartnere. I 2021 hadde vi et formalisert samarbeid med 90 ulike 
samfunnsaktører. 
  
Klima kom ut med 11 nummer i 2021. Antall abonnenter har holdt seg stabilt gjennom året og cirka 
10 000 abonnenter mottar magasinet digitalt. Klima tar for seg ett tema hver måned og i 2021 
belyste vi et stort spekter: Hydrogen, Lokal tilpasning, Skog, Sirkulærøkonomi, Klimatoppmøtet, 
Mat og landbruk mm.   
  
Kristin Halvorsen har presentert CICEROs klimaforskning ved 55 ulike eksterne arrangementer i 
løpet av 2021. Dette er en sterk økning sammenliknet med i fjor. I 2021 ble CICERO nevnt over 
2000 ganger i trykte og online medier.   
  
CICEROs nettside hadde 216 812 besøkende. CICEROs Twitter-konto hadde ved utgangen av 
2021 over 13 000 følgere og Facebooksiden hadde også om lag 13 000 følgere 

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

Antall 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Ansatte i løpet av året 99 87 85 87 80 73 69 77 88 
Ansatte per 31.12 92 81 81 80 77 71 65 67 73 
Årsverk 72,2 70,9 67,5 65,1 64,3 59,0 54,8 58,5 66,2 
Forskerårsverk 49,9 50,0 47,8 46,6 45,8 41,4 37,3 40,6 48,7 

 
CICERO har i 2021 hatt det høyeste antall årsverk siden starten i 1990 med 72,16 årsverk.  
 
Av de 99 personene som var tilsatt ved CICERO i løpet av året har seks sluttet, og ti nye er ansatt i 
løpet av året. Av CICEROs 92 ansatte 31. desember hadde 59 doktorgrad (hvorav 54 i hoved-
stilling). Av disse var én disse ansatt i administrativ stilling og én i ledelsen. CICERO har ansatt fire 
nye stipendiater i 2021, og har totalt seks stipendiater. Fem av stipendiatene er kvinner. CICERO 
hadde fire professor II i bistilling i 2021, hvorav en kvinnelig. I tillegg hadde vi en kvinnelig leder av 
PLATON i bistilling.  
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Gjennomsnittsalderen for ansatte i 2021 er 42,4 for kvinner og 45,3 for menn. Dette inkluderer 
bistillinger og timelønnede. Det ble tatt ut totalt 20,8 månedsverk foreldrepermisjon i 2021, hvorav 
0,1 månedsverk av menn og 20,7 av kvinner. To av de ansatte i CICERO Shades of Green AS har 
hatt deltidsstilling i CICERO i 2021, hvorav den ene gikk over til kun å jobbe for Shades of Green AS 
fra januar 2022. Det er god kontakt og samarbeid mellom CICERO og CICERO Shades of Green AS, 
da vi deler lokaler. 

Arbeidsmiljø 

Styret vurderer arbeidsmiljøet ved CICERO som godt, og er fornøyde med at ledelsen har jobbet 
for å øke forskerstaben for å bedre kapasiteten. Det er planlagt en rekrutteringsstrategi for å sikre 
nok og riktig kompetanse framover. Sykefraværet i 2021 var på 2,52 prosent (mot 2,1 i 2020). Av 
dette utgjorde egenmeldt fravær 45,5 prosent og legemeldt fravær utgjorde 55,4 prosent.  
Arbeidsmiljøundersøkelsen AMIS ble gjennomført høsten 2021og følges opp utover våren i 2022. 
Det jobbes med oppfølging både avdelingsvis og på overordnet nivå i CICERO. CICERO er IA-
bedrift, og CICERO har Avonova som bedriftshelsetjeneste. Vi benytter oss av forebyggende 
tjenester, og bistand ved sykefraværsoppfølging. I 2021 har dialogen med Avonova i hovedsak 
vært knyttet til rådgivning knyttet til pandemien.  
 
Utslippene av CO2 forbundet med tjenestereiser foretatt av CICEROs medarbeidere blir for 2021 
kompensert ved kjøp av kvoter. CICERO har retningslinjer for reiser og reduksjon av utslipp, med et 
formål å redusere CICEROs fotavtrykk på grunn av arbeidsreiser, denne er planlagt revidert i 2022. 
Det har i de to siste årene vært minimalt med reisevirksomhet på grunn av pandemien og 
erfaringene fra pandemien vil bidra til større bevissthet rundt reiser også etter pandemien. Det er 
ikke rapportert om skader eller ulykker ved arbeidsplassen i løpet av året. 
 
CICERO har vært Miljøfyrtårnbedrift siden 2011. CICERO har siden flyttingen i 2016 lagt vekt på 
gjenbruk, og ca. 80 % av alle møbler er kjøpt brukt. Dette har en miljømessig gevinst, men også 
viktig for reduksjon av kostnader. CICERO har en matpolitikk som innebærer at ved servering av 
mat på CICEROs interne møter, julebord og sommerfester, skal ha en fordeling på 1/3 vegansk, 1/3 
vegetar og 1/3 fisk/kjøtt, men unngå rødt kjøtt. 

Likestilling og arbeid for å hindre diskriminering 

CICERO tilstreber å få en lik kjønnsmessig fordeling i de ulike stillingskategoriene og i funksjonen 
som gruppeleder. Det var noe dårlig kjønnsbalanse på gruppeledernivå i 2020, med overvekt av 
menn. Ledelsen, styret og de tillitsvalgte var enige om at det er viktig å jobbe for bedre 
kjønnsbalanse for denne gruppen. Dette er nå forbedret og vi har nå tre kvinnelige gruppeledere 
og fire mannlige. Styret som ble oppnevnt for perioden 2020-2023 besto av fem kvinner (tre 
styremedlemmer og to varamedlemmer) og tre menn (to styremedlemmer og ett varamedlem). Per 
31.12.21 besto styret av fire kvinner (tre styremedlemmer og ett varamedlem) og fire menn (to 
styremedlemmer og to varamedlemmer). 
 
CICERO arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av kjønn, alder, nedsatt 
funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, politisk syn, medlemskap i arbeidstaker-
organisasjon, livssyn eller seksuell orientering. Det ble i 2018 utarbeidet en likestillingspolitikk og 
en seniorpolitikk, disse gjennomgås årlig. CICEROs policydokumenter skal gjennomgås med de 
tillitsvalgte årlig, og presenteres for alle ansatte årlig. Fra 1. januar 2020 ble det endrede krav til 
redegjørelse for likestillingsarbeidet. Det er i samarbeid med AMU og SUC utarbeidet en egen 
redegjørelse og tiltaksplan for likestilling ved CICERO våren 2021. Hovedpunktene er tatt inn her. 
Redegjørelsen fra 2020 ligger tilgjengelig på www.cicero.oslo.no og oppdaterte tall for 2021 ligger 
i tabellen under. 
 

http://www.cicero.oslo.no/
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For hovedandelen av ansatte som er forskere ser det slik ut for 2021: forsker I – kvinner har 99,4 % 
(mot 98,5 % i 2020) av menns lønn, for forsker II er det 99,9 % (mot 98,7 % i 2020). CICERO har 
mange stillingskategorier med få ansatte, og noen ganger kun én person. I statistikken er det kun 
tatt med stillinger med fem eller flere. Tallene for 2021 er gode, der det er tilnærmet lik lønn i 
forskerstillingene. På overordnet nivå (alle ansatte) har kvinner en gjennomsnittslønn (uten 
funksjonstillegg) på |kr 670 010,- og menn Kr 760 004,-. Det vil si at kvinner har 88,2 % av menns 
lønn.  Vi mener det er gode forklaringer på lønnsforskjellene på overordnet nivå, da mange nye 
ansatte er yngre kvinner og vi har flere menn med lang erfaring og ansiennitet. 
 
De totale årsverkene på 72,2 fordelte seg med 41,9 på kvinner og 30,3 på menn. Fordelingen er 
nesten identisk med 2020. CICERO hadde seks doktorgradsstipendiater i 2021, fem kvinner og en 
mann. I 2021 var det fire som jobbet redusert stilling/deltid, hvorav en mann og tre kvinner. 
CICERO har ingen ansatte som jobber ufrivillig deltid. 
 

 Kjønnsbalanse 
totalt i 2021 

 

Andel av 
total 

% 

Midlertidige 
ansatte (antall) 
Per 31.12.21* 

Deltid ** Foreldre-
permisjon, 

Antall uker. 
Menn 30,3 årsverk 

(43 ansatte) 
42 % 3 1 0,4 

Kvinner 41,9 årsverk 
(56 ansatte) 

58 % 8 4 89,2 

* Fire av disse er PhD-stipendiater 
** Bistillinger, timelønnede og ansatte med hovedstilling annet sted er ikke medtatt. 

 
Av 50 forskerårsverk som ble utført ved CICERO i 2021, ble 28,9 utført av kvinner og 21,1 av menn. 
CICEROs ledergruppe besto i 2021 av to kvinner og tre menn. 

Økonomiske nøkkeltall 
Resultatregnskapet for 2021 er satt opp med to deler: Morselskap og Konsern. Under Morselskap 
ligger CICEROs regnskap sammenlignet med fjorår. Under Konsernoppstillingen ligger CICERO og 
CICERO Shades of Green AS konsolidert.  
 
CICEROs regnskap for 2021 er gjort opp med et driftsresultat på kr 12 041 258 mot kr 3 702 176 i 
2020. Ordinært resultat før skatt viser kr 15 301 008 mot kr 5 033 161 i fjor. Skattekostnaden i 2021 
er på kr 155 305 mot kr 93 256 i 2020. Overskuddet på kr 15 145 703 tilføres annen egenkapital. 
Egenkapitalen er med dette kr 56 024 117.  
 
Omsetningen i 2021 var kr 116 145 924. Grunnbevilgning 2021’s andel av omsetning utgjorde i 
2021 10,7 %. Grunnbevilgningens andel av omsetning etter fradrag av midler til andre, er 13 %. 
CICERO har god likviditet og soliditet. Egenkapitalandelen er 36,2 %. 
 
Årets resultat utgjør 13,2 % av omsetning. Resultatet er noe høyere enn normalt. Styret anser årets 
resultat som bra, men forventer lavere resultater i kommende år.  
 
Inntekter fra internasjonale oppdragsgivere utgjorde i 2021 18,1 % av totale driftsinntekter 
(tilsvarende andel i 2020 var 12,1 %). Norges forskningsråd utgjorde den største kilden til 
driftsinntekter med 66,3 % i 2021 (mot 67,4 % i 2020). 
 
CICERO har levert selvangivelse siden skatteåret 2008. Skatteetaten har vurdert CICERO til å være 
delvis skattepliktig. Forutsetningen om fortsatt drift ligger til grunn for avleggelsen av 
årsregnskapet. 
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Framtidsutsikter 
CICERO har tross pandemien og tiltak for å begrense den, levert et veldig godt økonomisk resultat 
for 2021, samtidig som vi har opprettholdt prosjekttilfanget og vitenskapelige publiseringer.  Det 
skyldes ikke minst svært dedikerte medarbeidere og god prosjektinngang. Gjennom 2020 og 2021 
har vi rekruttert mange nye medarbeidere. Et svært viktig arbeid i 2022 er å inkludere nye ansatte 
og å etablere et godt fellesskap og arbeidsmiljø etter at nesten alle ansatte i lange perioder har 
jobbet på hjemmekontor. Til tross for omfattende rekruttering i de foregående år, har vi fremdeles 
behov for å rekruttere nye medarbeidere. Det skal våren 2022 gjennomføres en kompetanse-
kartlegging og gjennomgang av kapasiteten i CICERO, dette skal brukes til å utforme en strategisk 
rekrutteringsplan for å sikre at vi dekker de sentrale og prioriterte områdene innenfor 
klimaforskning. 
   
CICERO er et forskningsinstitutt med høy akademisk kvalitet og har et viktig samfunnsansvar i å 
bidra til løsninger på klimaproblemene. I styrets strategiplan for 2021 – 2025 er det det høyt 
prioritert å samarbeide tettere med brukerpartnere for å bidra med forskningsbasert kunnskap til 
omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vår ambisjon er å utvikle tettere synergier mellom 
grunnforskning, målrettet forskning og oppdrag. En prioritert oppgave i 2022 er å bli mer 
systematiske og profesjonelle i samarbeidet med eksterne partnere i privat og offentlig sektor.  
  
CICERO har lang erfaring med tverrfaglig klimaforskning som vi ønsker å utvikle videre.  Omstilling 
til et lavutslippssamfunn og tilpasning til de klimaendringene som ikke kan avverges, vil kreve nye 
sammenstillinger av kunnskap og forskning fra ulike disipliner. CICERO ønsker å bidra sterkt i dette 
arbeidet både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.    
 
CICERO arbeider systematisk for å vinne nye forskningsprosjekter og oppdrag gjennom å utvikle 
gode prosjektideer og søknader til utlysninger i Norges forskningsråd, EU og ulike anbud. 
Gjennom de siste årene har vi lykkes i en stor økning i både antall EU-prosjekter og oppdrag. I 
2022 søker vi å videreføre dette på dagens nivå. 
 
En viktig del av CICEROs mandat er å formidle forskning til publikum og viktige samfunnsaktører. 
CICERO vil i 2022 jobbe mer systematisk med formidling opp mot viktige politiske prosesser og 
satsingsområder i omstillingen til lavutslippssamfunnet. 
 
CICERO har et omfattende internasjonalt forskningssamarbeid og styrkes også av å ha mange 
medarbeidere fra andre land enn Norge. CICERO bidrar sterkt til arbeidet med FNs klimarapport, 
både i ledelsen i IPCC og ved at mange forskere deltar som forfattere. I 2022 blir de siste 
rapportene ferdigstilt og CICERO vil bidra til å gjøre innholdet kjent i det politiske miljøet, 
forvaltningen, næringslivet og offentligheten for øvrig. Samtidig har dette arbeidet bidratt til å 
utvide vårt internasjonale forskningsnettverk og gitt faglig påfyll som det er viktig å utvikle videre.   
  
Det har vært omfattende endringer i instituttsektoren de seinere årene med fusjoner og konsern-
dannelser. Det er ikke aktuelt for CICERO å delta i fusjoner eller konserndannelser nå, men det er 
viktig å utvikle samarbeid med mer sektororienterte institutter og forskningsmiljøer videre. 
CICEROs ambisjon er å konsentrere virksomheten rundt samfunnsvitenskapelig og 
naturvitenskapelig forskning på høyt nivå, og å utvikle vår tverrfaglighet videre. Vi tar sikte på å ha 
god kjennskap til de viktigste sektorene i klimaomstillingen og være en god samarbeidspartner for 
kunnskapsmiljøer innenfor de ulike sektorene.   
 
I lys av suksessen med finansiering på prosjekter både fra Norges forskningsråd, EU og andre 
finansieringskilder, antar vi at det er gode framtidsutsikter også når det gjelder CICEROs 
økonomiske resultat de kommende årene. Det er imidlertid stor konkurranse om 
forskningsmidlene og det er vanskelig å forutse hvordan suksessraten blir framover og på hvilke 
felt. For året 2022 og 2023 er det samtidig en viktig oppgave å sikre nok kapasitet og riktig 
kompetanse for årene som kommer. 
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Styret  
Universitetet i Oslo har til og med året 2020 oppnevnt CICEROs styre. I slutten av 2020 ble 
CICEROs vedtekter vedtatt endret. Fra og med 2021 oppnevnes styret av en 
styreoppnevningskomite.  
 
Styreoppnevningskomiteen skal bestå av et medlem oppnevnt av Universitetet i Oslo, et medlem 
oppnevnt av Klima- og miljødepartementet, samt tre medlemmer fra privat næringsliv og relevante 
organisasjoner. Funksjonstid for sittende styre er fra 1. januar 2020 til 31. desember 2023, med 
unntak for ansattes representant og vararepresentant som har to års funksjonstid ut 2021. For 
perioden 2021-2023 ble Fay M. Farstad valgt som ansattes representant og Jan Ivar Korsbakken 
ansattes vararepresentant. 
 
CICERO har en styreforsikring i If forsikring. Forsikringen omfatter sikredes personlige 
erstatningsansvar for formueskade som sikrede pådrar seg som følge av et personlig 
ledelsesansvar i CICERO. Forsikringen omfatter ikke ansvar for dagbøter, bøter, ærekrenkelser eller 
oppreisning. Følgende er dekket: medlem i styret eller varamedlem i styret, daglig leder, leder som 
kan pådra seg personlig ledelsesansvar, ansatt i CICERO når den ansatte kan pådra seg personlig 
ledelsesansvar. 
 
 
Styret har følgende sammensetning:  
Konsernsjef Jens Ulltveit-Moe, Umoe (styreleder), spesialrådgiver Hanne Rønneberg, SINTEF 
(nestleder), professor Per Gunnar Røe, UiO (medlem), professor Lena M. Tallaksen, UiO (medlem), 
og forsker Merethe Dotterud Leiren (medlem, ansattes representant). Styret har følgende 
vararepresentanter: Avdelingsdirektør Gun Bente Johansen, Miljødirektoratet, Vidar Helgesen, 
direktør i Nobelstiftelsen og forsker Jan Ivar Korsbakken (ansattes vararepresentant).  
 
Styret hadde i 2021 fire møter. 
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Årsregnskap 2021 
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