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Styret, Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) 
Oslo, 21. februar 2017 

 

Innkalling til 

Styremøte i NCMM 
 
Tid:  Onsdag 1. mars 2017, kl. 12:00 – 13:00. 
Sted:  NCMM, møterom 

 
Saksbehandler/Referent: Elisa Bjørgo 

Saksliste (O = orienteringssak, D = diskusjonssak B = beslutningssak) 
 
Sak 1-17B Referat fra forrige styremøte 

Utkast til referat fra styremøtet 29. november 2016 forelå. (Vedlegg 1) 
Det har ikke kommet merknader til referatet.  

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

(Vedlegg 2). 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). Vedlegg 2 viser isolert 
årsregnskap 2016 for NCMM Translational Research og NCMM 
Biotechnology samt langtidsbudsjett for fusjonert NCMM. For NCMM 
Biotechnology kommer forventet tilskudd fra Kjemisk Institutt til 
samfinansiering av to gruppelederstillinger for 2016 (og senere år) 
etterskuddsvis. Det er derfor inntektsført som utstående fordring på det året 
hvor utgiftene påløper (her kommer det også inntekter utover 2021). Videre 
skyldes høyt estimert forbruk i 2017 isolert at 6 millioner i AVIT investeringer 
gjøres i år, mens inntektene ble bokført 2016. I tillegg er det et underskudd på 
nesten 1 million i avviklingskostnader (oppsigelsestid osv) i forbindelse med 
utrotasjon av Leitges’ forskningsgruppe som dekkes inn ved ledighet i 
stillingene nå. Som avtalt på styremøte 10. juni 2015 legges også 
ledelsesvurderingene fra NCMM for 3. tertial 2016 ved (Vedlegg 3). Sentrene 
har fulgt MEDs maler og rapporterte til MED 25. januar. 

 
 En oversikt over ekstern finansiering ved inngangen til 2017 vil bli ettersendt. 
  

Forslag til 
Vedtak: Økonomirapporten tas til etterretning. 
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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. 
 
Forslag til 
Vedtak: Professor Olli Kallioniemi oppnevnes som nytt SAB medlem. 

 
Sak 5-17D Felles visjon/strategi for fusjoner NCMM 

Fusjonen mellom NCMM og BiO gir nytt insitament til samarbeid og 
samhandling samt nye strategiske muligheter. Dette var tema for senterets 
årlige retreat i oktober 2016, og 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. Senterleder hadde et diskusjonsmøte 
med gruppelederne 8. februar, og 13. februar ble det avholdt et møte der også 
styreleder var til stede. Saken er fortsatt i prosess og det gis en orientering i 
møtet. 
 
Som avtalt på styremøtet i november 2016 (Sak 51-16O), skulle denne saken 
diskuteres på dette styremøtet og behandles som vedtakssak senere.  
 
Forslag til  
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 diskusjon. 
 

Sak 6-17B Gruppeleder-observatør i styret  
 I forbindelse med de pågående strategi- og visjonsdiskusjonene har 

gruppelederne tatt opp med senterleder og styreleder om gruppelederne kan 
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representeres i styret og ytret interesse for å få en representant med 
observatørstatus i styremøtene. 

 
 Styret bes derfor diskutere dette innspillet. Dersom styret ønsker å etterkomme 

anmodningen må det vurderes hvorvidt dette krever en endring i vedtektene.  
 

Forslag til  
Vedtak: Formuleres i møtet tråd med styrets diskusjon. 
 

Sak 7-17O NCMM Nettverksmøte 
 NCMM arrangerte 6-7. februar nettverksmøte med rundt 55 registrerte 

deltakere. Arrangementet fant sted i Forskningsparken. Dag 1 inkluderte blant 
annet vitenskapelige foredrag og paneldebatter om temaene personlige 
karriere-erfaringer, «genomic medicine and gene editing» samt nye 
bruksområder av kjente medisiner og persontilpasset kreftbehandling. 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 27. februar. 

 
 Forslag til 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
Sak 8-17 Eventuelt  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild A. Lothe    Kjetil Taskén 
Styreleder NCMM/BiO   Direktør NCMM/BiO    
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