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Ombildning av Novumstiftelserna till centrumbildningar inom
Karolinska Institutet
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att avveckla stiftelserna vid Novum
(Centrum för bioteknik, Centrum för nutrition och toxikologi, Centrum för
strukturbiokemi och Centrum för oral biologi)
att överföra nuvarande stiftelsers verksamhet till centrumbildningar inom
Karolinska Institutet
att godkänna förslag till avtal mellan Stockholms läns landsting och
Karolinska Institutet för de två centrumbildningarna
att nominera fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter till var och en av
centrumbildningarna
att av de ordinarie ledamöterna nominera ordförande till var och en av
centrumbildningarna
att utvärdera satsningarnas kvalitet i förhållande till det ursprungliga syftet
att skapa förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling och gränsen för
den landstingskommunala kompetensen
att medelstilldelningen från landstinget bör ske inom ramen för nuvarande
regionala ALF-avtal och ska vara föremål för samma prövning som andra
FoU-satsningar.
Stockholms läns landsting har sedan Novumstiftelserna bildades satsat
omkring 1 miljard kronor i verksamheten. När så stora resurser används är
det av mycket stor vikt att resultatet fortlöpande utvärderas och granskas.
Har de syften som ursprungligen motiverade Stockholms läns landsting att
satsa på Novumstiftelserna infriats? En utvärdering av sådant slag kan ge
vägledning för den fortsatta verksamheten.
Stockholms läns landstings jurister har pekat på svårigheterna att dra en
tydlig gräns mellan det som är ett statligt ansvar för grundforskningen och
det som landstinget kan göra inom ramen för sin kompetens. Svårigheterna
till trots måste en tydligare gräns sättas. Om staten tar sitt fulla ansvar för
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grundforskningen kan landstingets resurser fokuseras på den kliniska
forskninge n.
Stockholms läns landsting bör eftersträva en sammanhållen strategi för
forskningsinsatserna. Det är därför rimligt att bidragen till
Novumstiftelserna sker inom ramen för nuvarande regionala ALF-avtal så
att verksamheten inom Novumstiftelserna blir föremål för samma prövning
som andra FoU-satsningar.

