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Til styret i Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) 
Oslo, 2. mars 2017 

Referat fra styremøte i NCMM 
 
Tid:  Onsdag 1. mars 2017, kl. 12:00 
Sted:  Telefonmøte 

 
 
Saksbehandler/Referent: Elisa Bjørgo 
 
 Tilstede Fraværende 
Professor Ragnhild A. Lothe (UiO), leder X  
Professor Jan G. Bjaalie (UiO), medlem X  
Professor Finn-Eirik Johansen (UiO), medlem 
Professor Hilde Nilsen (UiO), varamedlem 
Professor Jens Petter Berg (HSØ), medlem 

X 
 

X 

 
X 
 

Direktør forskning og innovasjon Per M. Sandset (HSØ), medlem X  
Forskningssjef Øystein Krüger (HSØ), varamedlem                       
Førsteamanuensis Maria Perander (UiT, nasjonal representant), medlem 

                    
X 

X 

Professor Ola Myklebost (UiB), nasjonal vararepresentant  X 
Professor Kjetil Taskén (NCMM), direktør X  
   
   
Siri Høgseth, fungerende kontorsjef BiO, var også til stede.    

Saksliste (O = orienteringssak, D = diskusjonssak B = beslutningssak)    
 
Sak 1-117B  Referat fra forrige styremøte 
 Utkast til referat fra styremøtet 29. november 2016 forelå. Det var ingen 

merknader til referatet. 
  
 Vedtak: Referatet godkjennes. 
 
Sak 2-17B Økonomirapport 
 Årsavslutning 2016 er i henhold til orientering gitt på forrige styremøte. 

Overførte midler fra 2016 til 2017 er bundet og knyttet til forpliktelser i forhold 
til ansatte gruppeledere, utstyrsinvesteringer samt planlagte avsetninger til nye 
grupper i perioden 2017-2021. Disse overførte midlene inngår i det neste femårs-
budsjettet og er nødvendige for at langtidsbudsjettet i perioden 2017-2021 skal gå 
i balanse samt for at senteret skal kunne innfri sine forpliktelser utover 
inneværende femårsperiode for NCMM Translational Research (etter 2019). En 
oversikt over eksternfinansieringen til senteret ved inngangen til 2017 forelå 
også. 

 
 I forbindelse med økonomirapporten, ble neste evaluering av NCMM våren 2018 

diskutert. Styret ønsker å føre en strategidiskusjon rundt videreføring av NCMM 
for en ny periode, og dette vil bli tatt opp som en egen sak på neste styremøte 26. 
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 april. Per Morten Sandset vil diskutere saken internt i HSØ før neste møte. Dekan 
Frode Vartdal vil også delta på styremøtet i april. 

  
Vedtak: Økonomirapporten tas til etterretning. 
 

Sak 3-17O Tilsetting av assisterende direktør/gruppeleder NCMM - Personalsak 
 Unntatt offentlighet jmf §13 i Offentlighetsloven 

 
Sak 4-17B Oppnevning av nytt SAB medlem 
 NCMMs SAB ble først oppnevnt for i 2011 og ble gjenoppnevnt og utvidet med 

et ekstra medlem i 2015. Leif Groop har fungert som leder av SAB siden 2011, 
og meddelte på sitt besøk i oktober at han ønsker å rotere ut før neste SAB besøk.  

 
Opprinnelig hadde SAB to skandinaviske medlemmer, og det er hensiktsmessig 
at minst ett medlem kommer fra Skandinavia også etter at Leif Groop roterer ut 
for å beholde forståelse i SAB om nordiske forhold for forskere. NCMM har 
forespurt både SAB og styret om forslag til mulige nye SAB medlemmer. I 
styremøtet i november 2016 (Sak 53-16B) fikk senterleder fullmakt til å 
rekruttere nytt SAB medlem i tråd med fremlegg og styrets diskusjon. 
 
Senterleder har vært i kontakt med Professor Olli Kallioniemi, M.D., Ph.D. som 
har sagt seg villig til å gå inn som nytt SAB medlem. Kallioniemi var direktør for 
FIMM i perioden 2007-2015, og ble i juli 2015 utnevnt som direktør for 
SciLifeLab i Sverige. 

 
Vedtak: Professor Olli Kallioniemi oppnevnes som nytt SAB medlem. 
 

Sak 5-16O Felles visjon/strategi for fusjoner NCMM 
Fusjonen mellom NCMM og BiO gir nytt insitament til samarbeid og 
samhandling samt nye strategiske muligheter. Ledelsen og gruppeledere startet 
på nyåret en prosess med å utarbeide felles visjon og strategi for det fusjonerte 
senteret. SAB påpeker i sin rapport at gruppelederne ved de to sentrene 
representerer et stort mangfold mht. forskningsinteresser, og at det ble signalisert 
fra gruppelederne til SAB utfordringer i senteret. SAB anbefalte at direktør og 
gjerne styret tok del i en prosess sammen med gruppelederne for å få frem 
problemstillingene og eventuelt gjøre tiltak. I februar ble det først organisert et 
diskusjonsmøte med gruppelederne og deretter ble det avholdt et møte der også 
styreleder var til stede. Saken er fortsatt i prosess, og det gis en orientering i 
møtet. 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning, men styret avventer diskusjon og 
vedtak inntil prosess som involverer direktør og gruppeledere er ferdig. Styret 
imøteser notat fra direktør om prosess forut for neste styre diskusjon. 

 
Sak 6-17B Gruppeleder-observatør i styret 
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 I forbindelse med de pågående strategi- og visjonsdiskusjonene har 
gruppelederne tatt opp med senterleder og styreleder om gruppelederne kan 
representeres i styret og ytret interesse for å få en representant med 
observatørstatus i styremøtene.  

 
 Styret diskuterte innspillet, men mener at senteret har et annet mandat enn et 

institutt, og at det derfor ikke er naturlig å ha en gruppelederrepresentant til stede 
i styret. Styret er imidlertid positive til å delta på et årlig dialogmøte med 
gruppelederne. I tillegg foreslo styreleder at innkallinger og godkjente referater 
(med unntak av personalsaker) legges åpent ut på senteret hjemmeside. Dette ble 
enstemmig støttet. 

 
 Vedtak: Gruppelederne inviteres til et årlig dialogmøte med styret, men gis ikke 

observatørstatus i styremøter. Innkallinger og godkjente referater legges ut. 
 
Sak 7-17O NCMM Nettverksmøte 
 NCMM arrangerte 6-7. februar nettverksmøte med rundt 55 registrerte deltakere. 

Dag 2 var et internt møte for NCMMs gruppeledere og Associate 
Investigators/Young Associate Investigators med korte presentasjoner fra alle 
deltakerne samt en vitenskapelig speed-dating. Formålet særlig med dag 2 var at 
forskerne i NCMM Associate Investigator nettverket skulle bli bedre kjent og 
slik se muligheter til nye samarbeidsprosjekter. NCMM har lyst ut 5 mNOK til 
såkorn-midler for nye samarbeidsprosjekter mellom senterets gruppeledere og 
AIs/YAIs med søknadsfrist 28. februar. 

 
 Totalt kom det inn 10 søknader som involverer 6 av senterets gruppeledere og 9 

NCMM Associate Investigators/Young Associate Investigators. Styreleder vil 
evaluere to av søknadene som involverer samarbeid med Taskén-gruppen, mens 
senterleder vil evaluere resten av søknadene. 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 

Sak 8-17 Eventuelt: Avtale om RBO-midler mellom MED og NCMM 
Senterets midler, inkludert RBO-midlene, ble øremerket da senteret ble lagt inn 
under fakultetet i 2015, men senteret er villig til å avstå en andel av disse som 
kompensasjon for at NCMM får benytte fakultetets tjenester. Saken har tidligere 
vært diskutert i styret. Det medisinske fakultet har nå laget et utkast til avtale 
mellom MED og NCMM om bruk av fakultetets administrative tjenester og 
RBO-midler. 
 
Styret diskuterte utkastet, at avtalen ikke spesifiserer tydelig hvilke tjenester som 
inngår og hvilken sats som gjelder per i dag. Det er heller ikke satt en 
tidsbegrensing på avtalen. Direktør ga uttrykk for at han var fornøyd med avtalen 
og at den var rimelig for NCMM, noe styret ga sin tilslutning til.  
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Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at avtalen kan inngås med noen presiseringer. 
Det bør fremgå hvilken prosentandel av RBO-midlene som videreføres fra 
fakultetet. Det bør også spesifiseres hvilke tjenester NCMM skal motta som 
gjenytelse. Avtalen bør kunne sies opp eller reforhandles.  
 

 
Sak 9-17O Orienteringssaker 

1. Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2017 
Kreftforeningen kunngjør 6. mars at Per Seglen mottar Kong Olav Vs 
Kreftforskningspris i 2017. Seglen er gjesteforsker hos NCMM. 
 

2. GMO-tilsyn Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet utførte et GMO-tilsyn ved NCMM 1. mars der de både 
snakket med ledelsen, HMS koordinator, besiktiget deler av senterets lab-
arealer samt intervjuet noen av de ansatte. Fokuset var på internkontroll, 
håndtering av avvik og risikovurderinger. Tilbakemeldingen etter tilsynet var 
at Helsedirektoratet er fornøyde, og NCMM vil også motta en skriftlig 
rapport. 
 

3. Dekan kommer på styremøte 26. april 
Dekan Frode Vartdal kommer på styremøtet 26. april for å diskutere mandatet 
til styret m.m. 
 

 
Med vennlig hilsen, 
 
Ragnhild A. Lothe    Kjetil Taskén     
Styreleder NCMM    Direktør NCMM/BiO 
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