AVTAL

mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Institutet (KI) angående bildande av
centrum för övertagande av nuvarande verksamhet vid Novumstiftelserna.

Bakgrund och syfte
Under 1980-talet och början av 1990-talet inrättade SLL de s k Novumstiftelserna för att få
till stånd samarbete mellan sjukvård, forskning och näringsliv som del i en större satsning på
utveckling av den södra länsdelen. Verksamheten bedrivs i nära samverkan mellan SLL och
KI. Det föreligger nu enligt parternas gemensamma bedömning behov av organisatoriska
förändringar i stiftelserna medan själva ändamålet med verksamheten fortfarande har hög
prioritet. Under senare år har samverkan mellan SLL och KI breddats och fördjupats, främst
till följd av ett nytt ALF-avtal. På koncernnivå sker samverkan i Ledningsgruppen KI/SLL.
De nya samverkansformerna mellan SLL och KI möjliggör en överföring av verksamheten
vid stiftelsen Centrum för oral biologi (COB) till en centrumbildning vid KI den 1 januari
2006. Nuvarande stiftelse avvecklas så snart förutsättningar finns.

Med utgångspunkt i ovanstående är parterna ense om följande.

1 § Centrumbildning
För den verksamhet som är relaterad till COB inrättas ett centrum som ingår i KIs
organisation och knyts till en institution. Centrumet skall vara förlagt till Södertörn och
finansieras av SLL. Ledningsgruppen KI/SLL överenskommer om lämpligt namn på
centrumet.

2 § Verksamhetens inriktning
Vid centrumet ska bedrivas nydanande och internationellt konkurrenskraftig forskning,
forskarutbildning och utveckling inom oral biologi med avsikt att förbättra folkhälsan och
stärka den vetenskapliga basen för utveckling av den odontologiska verksamheten inom
Stockholms läns landsting samt för utveckling av näringsliv med dessa inriktningar i den
södra länsdelen. Centrumet ska även i samarbete med KIs övriga innovationsverksamhet
främja överföringen av forskningsresultat till deras tillämpning som t ex kliniska

behandlingsmetoder, läkemedel och prevention samt med information i syfte att sprida den
kunskap som verksamheten genererar.

Verksamheten ska ske i nära samarbete med övrig verksamhet vid KI, landstingets hälso- och
sjukvård, stockholmsregionens övriga universitet och högskolor samt andra vetenskapliga
institutioner liksom näringslivet.

3 § Ledning
För centrumet skall finnas en styrelse bestående av tio ledamöter och fyra suppleanter.
Styrelsen skall ansvara för ledningen av såväl den vetenskapliga verksamheten som övriga
uppgifter som ankommer på centrumet och därför ha en sammansättning som stödjer detta
uppdrag. Styrelsen utses av konsistoriet vid KI för tre år. SLL och KI nominerar fem ordinarie
ledamöter och två suppleanter vardera. SLL nominerar ordförande bland ledamöterna och KI
vice ordförande.

Den verkställande ledningen för centrumet utövas av en föreståndare. Föreståndaren utses av
konsistoriet för tre år på förslag av styrelsen för centrumet. Föreståndaren ska vara anställd
vid KI som lärare enligt 4 kap. högskoleförordningen (1993:100).

4 § Finansiering
Parterna är ense om att centrumbildningen innebär ett långsiktigt engagemang. Av
budgetmässiga skäl sker dock resurstillförseln genom årliga anslagsbeslut i SLL. I
anslagstilldelningen anger SLL ändamålet med resursanvändningen. De anslagna medlen
disponeras av ledningsgruppen KI/SLL för verksamhet vid centrumet.

5 § Revision
Verksamheten vid centrumet redovisas och revideras enligt gängse regler för KI. Revisorerna
vid SLL har möjlighet att i önskad omfattning revidera verksamheten. KI lämnar
årsredovisning över verksamheten vid centrumet till SLL.

6 § Övertagande av avtal
Gällande avtal mellan stiftelserna och externa parter övertas av KI.

7 § Uppsägning
Uppsägning av detta avtal gäller från det kalenderårsskifte som inträffar ett år efter
uppsägningen.

8 § Giltighet
Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2006 under förutsättning att det godkänts av
landstingsfullmäktige och konsistoriet.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
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