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Styret, Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) 
Oslo, 23. august 2017 

 

Innkalling til 

Styremøte i NCMM 
 
Tid:  Tirsdag 7. november 2017, kl. 11:15 – 12:45  
Sted:  Telefonmøte 

 
Saksbehandler/Referent: Elisa Bjørgo 

Saksliste (O = orienteringssak, D = diskusjonssak B = beslutningssak) 
 
Sak 37-17B Referat fra forrige styremøte 

Utkast til referat fra styremøtet 30. august 2017 forelå (Vedlegg 1).  
Det har ikke kommet merknader til referatet.  
 

  Forslag til 
  Vedtak: Referat godkjennes. 
 
Sak 38-17B Utnevning av nye NCMM Associate Investigators / Young Associate 

Investigators 
 På styremøte i juni 2017 ble en ny utlysning av NCMM AI/YAI for høsten 

2017 vedtatt der man ser for seg å utvide nettverket med opp til 10 personer. 
Dette er den andre utlysningen i senterets andre finansieringsperiode (2015-
2019). Ved søknadsfristens utløp 16. oktober hadde NCMM mottatt 19 
søknader (8 AI og 11 YAI søknader).  

 
 Den eksterne bedømmelseskomitéen (Sak 29-17B) er i prosess med å lese og 

rangere søknadene, og endelig rangering av søkerne vil bli diskutert i en 
telefonkonferanse 3. november. Oversikt over søkerne er vedlagt (Vedlegg 2), 
og styremedlemmer som ønsker å lese AI/YAI søknader, kan henvende seg til 
NCMM (Elisa). Komitéens rangering vil bli ettersendt. 

 
 Det planlegges et NCMM nettverksmøte med nye og allerede eksisterende 

AI/YAI og andre inviterte gjester 26-27. februar 2018. Styret inviteres til 
samlingen. 

 
Forslag til 
Vedtak: Nye NCMM AIs og YAIs oppnevnes i henhold til komitéens 
rangering og styrets diskusjon. 
 

Sak 39-17O Strategidiskusjon rundt videreføring av NCMM – møte med RHFenes 
strategiutvalg 
NCMM er inne i sin andre 5-års periode (2015-2019), og NFR har varslet at 
ny evaluering av senteret vil finne sted våren 2018. Styret ytret på sitt møte i 
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mars (Sak 2-17B) et ønske om å føre en strategidiskusjon rundt videreføring 
av NCMM for en ny periode. 
 
Strategidiskusjonen startet på styremøtet i april, og senterledelsen har 
utarbeidet et posisjonsdokument som ble justert etter styremøtet i juni 
(Vedlegg 3).  
 
Senterledelsen hadde en første diskusjon med HSØ 1. september, og saken ble 
deretter tatt opp av HSØ i RHFenes Arbeidsutvalg 13. oktober (notat 
oversendt, Vedlegg 4). NCMM fikk også plass på RHFenes 
Strategigruppemøte 25. oktober der styreleder presenterte saken på vegne av 
NCMM. Styreleder vil gi en oppsummering derfra i møtet. 
 
Forslag til  
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 

Sak 40-17B Forslag eksperter for ekstern evaluering av NCMM til NFR 
NFR ved Marianne Grønsleth har invitert NCMM til dialogmøte hos NFR 15. 
november. UiO ved Hilde Nebb, HSØ ved Øystein Krüger og styreleder vil 
delta her sammen med senterledelsen. Foreløpig agenda inkluderer orientering 
fra NCMM, UiO og HSØ, tidsplan for evaluering NCMM samt diskusjoner 
rundt senterets økonomiske situasjon og finansiering for neste femårs-periode. 
 
NFR har også bedt om forslag til eksperter til den eksterne 
evalueringskomitéen som de skal oppnevne, og NCMM har med innspill fra 
senterleder, SAB og styret laget en liste med aktuelle kandidater (Vedlegg 5).  
Vi har tatt inn mange forslag og avventer styrets diskusjon før vi stryker noen 
av kandidatene. Evalueringskomitéen skal bestå av minst tre medlemmer og 
skal representere begge kjønn. 
 
Forslag til  
Vedtak: Forslag til eksterne eksperter for evaluering av NCMM godkjennes i 
tråd med styrets diskusjon. 
 
 

Sak 41-17B Utlysning gruppelederstillinger – bedømmelseskomité vedtak på sirk og 
statusoppdatering 

 Styret vedtok i møte 30. august 2017 at NCMM skulle lyse ut to 
gruppelederstillinger i henholdsvis presisjonsmedisin og system medisin (Sak 
31-17B) og utlysningsteksten ble publisert 3. oktober med søknadsfrist 15. 
november 2017.  

 
 Forslag til bedømmelseskomité ble sendt ut til styret for vedtak på sirkulasjon 

20. oktober (Sak 36-17B, Vedlegg 6). Alle de fem foreslåtte kandidatene har 
sagt seg villige til å delta i bedømmelseskomitéen og alle kan være med på en  
time line hvor de får oversendt søknadene en gang mellom 17-24. november 
og leser søknadene i løpet av 3 uker. En telefonkonferanse er planlagt 19. 
desember for å bestemme hvilke kandidater som inviteres til intervju, og selve 
intervjuene blir 30. januar 2018. 
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 Forslag til 
Vedtak: Vedtak om bedømmelseskomité på sirkulasjon 20. oktober 2017 
stadfestes. 

 
Sak 42-17O Orientering om endring av styresammensetning i NCMM fra 2018 
 Styreleder har informert dekan Frode Vartdal og senterleder at hun ønsker å 

fratre som styreleder for NCMM fra januar 2018. Ragnhild Lothe ble utnevnt 
som styreleder av daværende rektor Geir Ellingsrud i 2008 og har fulgt 
NCMM helt fra starten og gjennom snart 10 år.  

 
 Etter kontakt med dekan ved MED ønsker UiO Jens Petter Berg som ny 

styreleder. Han er kjent med NCMM fra virke i styret og oppfyller de øvrige 
krav som er i vedtektene for NCMM. HSØ ved fungerende forskningsdirektør 
Øystein Krüger støtter dette. Jens Petter Berg har sagt seg villig til å overta 
som styreleder fra 1. januar 2018.  

 
 HSØ vil derfor trenge en ny representant i styret for å erstatte Jens Petter Berg 

som har vært oppnevnt av HSØ til nå (HSØs varamedlem er fungerende 
forskningsdirektør Øystein Krüger og han møter uansett fast etter at Per 
Morten Sandset fratrådte). Ny forskningsdirektør vil trolig gå inn i styret ex 
officio når prosessen med ansettelse er avklart. NCMM har vært i kontakt med 
HSØ ved Øystein Krüger som vurderer kandidater for å etterfølge Berg. 

 
 NCMM vil be UiO (Fakultetsstyret MED) om en samlet oppnevning av nytt 

styre når alle endringer er avklart. 
  

Forslag til  
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 

Sak 43-17O SAB besøk 2018 
 NCMM består av 6 medlemmer hvorav to, Olli Kallioniemi og Titia Sixma, 

ble oppnevnt i 2017.  
 

Neste SAB besøk og evaluering finner sted 14-15. februar 2018. Styret vil 
trolig få anledning til å møte SAB om ettermiddagen den 14. februar. 

  
Forslag til 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 
Sak 44-17B Fastsettelse av første styremøte 2018 
 Av hensyn til fremdrift i prosessen med tilsetting av to nye gruppeledere (se 

Sak 41-17B), vil NCMM ha behov for et styremøte i februar 2018. Intervjuene 
er satt til 30. januar og innstillingen fra bedømmelseskomitéen ventes å være 
klar kort tid etter intervjuene. 

 
 Mulige datoer: 9. februar, 13. februar, 19. februar og 20. februar. 
 

Forslag til 
Vedtak: Første styremøte i 2018 blir xx. februar. 
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Sak 45-17O NCMM direktør oppnevnt til IMI Scientific Committee 
 EUs Innovative Medicines Initiative (IMI) har nylig oppnevnt senterleder 

Kjetil Taskén som én av ti medlemmer i sin Scientific Committee. Taskén er i 
første omgang oppnevnt for en periode på 2 år. IMI er et offentlig-privat 
partnerskap mellom EU-kommisjonen og EFPIA som er den europeiske 
organisasjonen for big pharma og har egne utlysninger av forskningsmidler 
som en del av EU-midlene. Det er NFR som i første omgang har foreslått og 
frontet senterleders kandidatur som nå har resultert i en offisiell oppnevning. 
Mer informasjon i Vedlegg 7. 

  
Forslag til 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 
Sak 46 Eventuelt 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Ragnhild A. Lothe    Kjetil Taskén 
Styreleder NCMM/BiO   Direktør NCMM/BiO    
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