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Referat 
 
Sak 07-22: Godkjenning av dagsorden 
 
Vedtak:   
RFK godkjenner dagsordenen.  
 
 
 
Sak 08-22: Godkjenning av referat 
 
Vedtak:  
RFKs godkjenner referatet fra tildelingsmøte 2022.1 
 
 
 
Sak 09-22: Informasjonssaker  
 



Vigdis Guldseth ga en kort orientering om: 
 

• Ny RFK-komite: 
 
Sigma2-styret utnevnte i juni en RFK-komite. Den nye komiteen vil består av flere 
medlemmer, med blant annet en styrking av TSD-kompetanse.  
 
Den nye komiteen består av følgende personer: 

o Seniorrådgiver Marit Sandstad, CICERO (ny leder) 
o Professor Kirstin Krüger, Institutt for geofag, UiO 
o Professor Anne Cathrine Elster, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU 
o Førsteamanuensis Ekaterina Kim, Institutt for marin teknikk, NTNU 
o Professor Knut Børve, Kjemisk institutt, UiB 
o Forsker Magnus Ringholm, Institutt for kjemi, Hylleraas-senteret, UiT 
o Forsker Ingeborg-Helene Svenum, Materialer og nanoteknologi, SINTEF Industri 
o Forsker Helge Avlesen, NORCE 
o Professor Noel Keenlyside, Geofysisk institutt, Bjerknessenteret for klimaforskning, 

UiB 
o Senioringeniør Inge Amlien, Psykologisk institutt, UiO 
o Professor Jan Gunnar Bjaalie, Institutt for medisinske basalfag, UiO 

 
Administrasjonen planlegger et strategiseminar senere i høst der både nåværende og ny RFK-
komite vil delta. 

 
I forbindelse med utnevnelsen ønsket styret også å takke nåværende medlemmer. Følgende 
setning er hentet fra styresak 33-22: Styret vil takke nåværende medlemmer for den store og 
viktige innsatsen som er lagt ned av RFK.  

 

• Avansert brukerstøtte (AUS) 
 
Avansert brukerstøtte vil bli et tema på det kommende strategiseminaret.  
Innholdet vil være en kort orientering om status for AUS og de forskjellige AUS typene, samt 
en gjennomgang og diskusjon om RFKs rutiner for behandling av prosjektbasert AUS. 
Formålet med det siste er å se på om og hvordan RFKs behandling av denne typen AUS 
søknader eventuelt kan effektiviseres og tilrettelegges av administrasjonen. 

 

• MAS 2020 
 
Presentasjon av MAS2020 er også tema på strategiseminaret.  
Prosjektet er i aktiv implementering i tråd med prosjektplanen; med blant annet samle-
prosjekter, automatisering av behandling av søknader som møter gitte kriterier og 
rapportforbedringer som overordnede oppgaver. 

 
Guldseth utfordret RFK-komiteen til å tenke på andre saker som kan være tema på strategiseminaret.  
 
Innfasing av ny lagringsressurs vil medføre endringer i tildelingsmekanismene, blant annet når det 
gjelder accounting og monitorering. Justering av retningslinjene for tildeling, hva angår både lagring 
og HPC, vil bli satt opp på agendaen for strategiseminaret.  
 
RFK hadde følgende kommentarer til MAS:  

• RFK ønsker en reduksjon av antall nuller i skjermbildene, en overgang fra timer til kilotimer 



• Underforbruksforklaringer må dateres 

• Krav om at multiperiode-søknader oppdateres 
 
Vedtak: 
RFK tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 10-22: Tilbakemeldinger fra prosjektledere ang. innføring av kategorien LARGE 
 
Jenny Amundsen redegjorde for sakens bakgrunn.  
 
Det er foreslått at HPC-prosjektene som kjører hos Sigma2 skal kategoriseres i tre kategorier basert 
på mengden omsøkt regnetid: SMALL, MEDIUM og LARGE.  
 
Kategorien LARGE gjelder per dags dato alle prosjekter med omsøkt tid, fra og med 20 millioner CPU-
timer. Motivasjonen bak innføring av kategorien LARGE har for administrasjonen vært en grundigere 
vurdering av de største prosjektene, og for søkerne: en tildeling med varighet på to ordinære 
perioder.  
 
I forbindelse med utlysningen av 2022.2 ble dette informert om til brukerne, herunder til 8 prosjekter 
som oppfylte kravet til kategorien LARGE. Det ble også etterspurt kandidater for ekstern evaluering. 
 
Tilbakemeldingene fra de identifiserte prosjektene er i hovedsak positive. Dette med unntak av SFF-
prosjekter, som mener en slik evaluering er unødvendig fordi de er grundig evaluert ved opprettelsen 
av sentrene, på et mye høyere nivå enn hva RFK er i stand til å gjennomføre. 
 
Fra RFKs diskusjon: 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at det kan finnes andre prosjekter enn SFF-er og SFI-er, som 
også har blitt evaluert tidligere, f.eks. EU-prosjekter.  
 
Vil et unntak bety at SFF-er og SFI-er i teorien kan søke om ubegrenset med tid? I tider med knapphet 
på ressurser må RFK nødvendigvis kunne kutte i omsøkt kvote.  
 
Det er viktig å sikre at evaluatorene har tilstrekkelig med bakgrunnsinformasjon om hva og hvordan 
evaluering skal foregå. Arm Performance Reports kan være et nyttig verktøy i så måte. Det må også 
klargjøres tydelig hva som er prosedyren dersom resultatet av en evaluering er negativt. Tilbud om 
brukerstøtte og/eller avansert brukerstøtte ble foreslått som tiltak.  
 
RFK oppfordret også Sigma2 til å gå i dialog med Forskningsrådet om muligheten for å inkludere 
informasjon om ordningen i Forskningsrådets søknadsprosesser.  
 
Konklusjon:  
RFK vedtar at LARGE-prosjekter tildeles etter vanlig RFK-prosedyre, men de varsles om at tildelingen 
er tentativ, med forbehold om endring etter ekstern evaluering. SFF-er og SFI-er unntas fra LARGE-
evaluering. 
 
 
 
Sak 11-22  Habilitet  
 



Når RFK-medlemmenes egne søknader ble behandlet, skal man forlate møterommet inntil søknaden 
er behandlet.  
 
Vedtak:  
Samtlige medlemmer av RFK regnes som inhabile vedrørende egne søknader. Dersom medlemmer 
har lederansvar for en enhet eller forskningsgruppe, anses de å være inhabile vedrørende søknader 
fra disse og skal eksplisitt opplyse Sigma2 om dette. Også dersom et medlem anser seg som inhabil 
på grunn av spesifikke forskningsmessige egeninteresser eller konflikter, skal dette eksplisitt opplyses 
til Sigma2. 
 
Når kriteriene for inhabilitet inntreffer, skal det aktuelle medlemmet forlate møterommet under 
behandling av den respektive søknaden. 
 

 
HPC 
 
Sak 12-22  HPC: Forbruk i 2022.1, tilgjengelige ressurser forslag til tildelinger i 2022.2 
 

Jenny Amundsen orienterte om forbruk på ressursene i siste periode og tilgjengelige ressurser i 
2022.2, som er detaljert beskrevet i saksfremlegget.  En kort oppsummering følger nedenfor. 
 

Ressurser 2022.2: 
 
Det er ingen endringer i hardware-tilbudet denne perioden. Nasjonal produksjonskapasitet for 
periode 2022.2 blir levert av Betzy, Fram og Saga. Samlet disponibel kapasitet på HPC-systemene er 
anslått til 963millioner CPU-timer. 
 
I tillegg ble LUMI-C tilgjengelig den 1. januar, mens LUMI-G planlegges satt i produksjon den 24. 
oktober. Norges kapasitet er på kun 17 mill. CPU-timer på LUMI-C og 14 mill. CPU-timer på LUMI-G.  
 

Søknader 2022.:2 

For HPC-ressursene er det mottatt 339 søknader om regnetid for periode 2022.2, hvorav 338 er 
signert inn. Det er mottatt 24 nye søknader. Tallene i regnearket viser moderat omsøkning på både 
Fram, Betzy og Saga, rundt 80 prosent. Det merkes også en økende etterspørsel etter Betzy spesielt, 
som nå er oppe på samme uttaksnivå som de andre maskinene. 
 
Der flere prosjekter som foreløpig ikke har bekreftet søknadene sine. Dersom vi regner inn disse, vil 
antallet søknader være omtrent tilsvarende som forrige periode.  
 
Fra møtet i RFKs tekniske arbeidsgruppe: 
 
Arbeidsgruppens anbefalinger er inkludert i regnearket som er fremlagt for RFK, sammen med 
anbefalinger fra administrasjonen for de søknader arbeidsgruppen ikke har behandlet. 
Arbeidsgruppen gir innspill til prosjektenes forbrukshistorikk og anbefaler reduksjon av kvote.  
 
Alle prosjekter som har underforbruk som ikke er forklart eller "ikke tilstrekkelig forklart" får en 
reduksjon i kvoten. Dette gjelder spesielt om forbruket er lavere enn 60 prosent. Den tilgjengelige 
kapasiteten, som sådan, åpner nødvendigvis ikke opp behov for kutt, men det er likevel ønskelig med 



et bilde som reflekterer prosjektenes faktiske behov. Men det er opp til RFK å vurdere praktisk 
konsekvens av kvoteforslaget, og ta den endelige beslutning om tildeling. 
 
Fra RFKs diskusjon:  
 
Det ble stilt spørsmål ved om omsøkte kvoter er noe lavere enn tidligere? Dette var også tilfelle ved 
forrige tildeling. Amundsen presiserte at det er et større antall prosjekter med tildeling i 
inneværende periode som ikke har søkt enn ved forrige RFK-møte, men det er likevel noe man skal 
være oppmerksom på. RFK ba derfor administrasjonen sende ut en ny påminner til prosjektene som 
ikke har levert søknad.  
 
Alle prosjekter som ikke har tilstrekkelig publikasjon i MAS har fått beskjed om å merke prosjektene 
sine i Cristin. Det er et svært lite antall HPC-prosjekter som ikke har merking av publisering i orden, 
og RFK ga administrasjonen ros for bra utført arbeid i så måte.  
 
RFK hadde følgende kommentarer om MAS. 

• RFK ønsker en reduksjon av antall nuller i skjermbildene, en overgang fra timer til kilotimer 

• Underforbruksforklaringer må dateres 

• Krav om at multiperiode-søknader oppdateres 
 
Gjennomgang av søknadene: 
 
RFK benytter en arbeidsform som utnytter komitemedlemmenes samlede fagkompetanse, samtidig 
som komitéen og dens medlemmer har ansvar for å dekke den totale søknadsmassen på en 
konsistent og ensartet måte.  
 

Det var utarbeidet et regneark med forslag til fordeling, og RFK gjennomgikk listen over prosjekter 
ned til og med omsøkt kvote på 1 mill. CPU-timer. RFK vurderte søknadene enkeltvis på vitenskapelig 
kvalitet og forhold som det er gjort rede for over, og vedtok tildeling av ressurser i tråd med dette. 
Nedenfor listes prosjektene som ble gjennomgått av RFK.  
 

Det er referert hvilken kvote som er signert. Dette er definert som siste oppdaterte informasjon i 

MAS og kan avvike fra hva prosjektene opprinnelig har søkt om. Ressursbehovet er enten signert av 

prosjektleder eller justert av administrasjonen under forberedelsene til arbeidsgruppens og RFKs 

møter. Dette gjelder ikke nye søknader.  

 

Det ble ikke tid til å behandle flere søknader i møtet. For øvrige, inkludert nye, prosjekter sluttet RFK 
seg til arbeidsgruppens og administrasjonens innstilling.  
 
Etter gjennomgangen av ovennevnte søknader viste tallene i regnearket at gjennomsnittlig allokering 
for 2022.2 etter er 78% av kapasiteten. RFK ba administrasjonen sende et oppdatert tildelingsforslag 
på sirkulasjon. 
 
Vedtak:   
RFK godkjenner retningslinjene for tildeling av regnetid for periode 2022.2. RFK ber administrasjonen 
følge opp aksjonene og oversende RFK et justert tildelingsforslag av regnetid for periode 2022.2 etter 
møtet, i henhold til RFKs vedtak. 
 
 
 

 



 

 

Lagring: NIRD og TSD 
 

Sak 11-22 Forbruk i 2022.1, tilgjengelige ressurser  og forslag til tildelinger i 2022.2 
Maria Francesca Iozzi orienterte innledningsvis om forbruk på lagringsanlegget i siste periode og 

tilgjengelige ressurser i 2022.2, som også er detaljert beskrevet i de vedlagte saksdokumentene.  

Når det gjelder status for produksjonssettingen av nye NIRD så er man nå i en test-fase og planen er 

produksjon i desember. Datoen for åpning er fastsatt til 6. desember. Dette betyr at kvotene på NIRD 

ikke vil bli utvidet før den nye maskinen er operativ.  

Den største forskjellen på gammel og ny lagringsmaskin er at det ikke lenger vil finnes to geo-

replikerte disker. På ny ressurs tilbys Tiered Storage og DataLake, som gir en enklere tilgang til 

dataene. Tiered Storage og DataLake er fysisk adskilte fra hverandre i to separate containere, for å 

øke sikkerheten for datalagring.  

For nåværende NIRD utløper supportavtalen i september, og maskinen er nesten fullastet med data. 

Prosjekter som har lagring på Tiered Storage vil ha muligheter for å lagre data på DataLake. Backup 

tilbys ved behov, som en kopi av utvalgte data fra Tiered Storage til DataLake. I utgangspunktet skal 

data i Datalake ikke ha backup. Det tilbys snapshots på både Tiered Storage og Datalake. RFK 

diskuterte muligheten for å gjenbruke gamle NIRD for å lage backup av data, med en annen SLA, og 

besluttet å støtte dette forslaget.  

Det nye tjenestetilbudet vil påvirke policy for tildelinger og administrasjonen vil følge opp alle 

prosjekter med grundig informasjon i forbindelse med migreringsprosessen, også med tanke på 

planlegging av arkivering av data. Justering av retningslinjene vil også bli tema for strategiseminar.  

Selv om det finns kapasitet i den nye infrastrukturen anbefalte RFKwg å promotere gode 

datahåndteringsadferder ved å redusere kvoten til prosjektene som har sterkt underforbruk, 

manglende DMP, manglende publikasjoner eller har ikke forklart grundig store vekst i behovene.  

 

Fra RFKs diskusjon: 

RFK roste arbeidsgruppens innsats, og ga sin tilslutning til forslaget om å benytte gamle NIRD som 

back-up ressurs. I tillegg la RFK vekt på viktigheten av at prosjektene rydder i gamle data før de 

migreres over til nye NIRD. RFK anbefalte å benytte effektive kommunikasjonskanaler (for eksempel 

fysiske seminarer, direkte meldinger på terminaler, sosiale media) for å sterkere promotere gode 

datahåndteringsregler og for å tilby lagring på arkiv.   

I tillegg støttet RFK administrasjonens forslag om en overbookingskapasitet på 10 %. 

I forbindelse med endringene i bidragsmodellen har også bruksmønsteret endret seg. Det har blitt 

flere små prosjekter. Kan det være en ide å innføre kategori SMALL for lagringsprosjekter også? 



Tilsvarende som i forrige periode, ble RFK også gjort oppmerksom på at tallene fra forbruksgrafen i 

MAS ikke kan benyttes ved gjennomgangen da denne ikke viser korrekt forbruk, men kan benyttes 

som veiledning for datalagringstrenden. Årsaken til dette er forskjellen på måleenhetene Terabyte 

(TB) versus Tebibyte (TiB). Tallene i excel-arket er derfor autorativ kilde. I tillegg til kan ikke MAS for 

tiden hente forbruksstatistikk for lagring på HPC.  

Det ble også foreslått å innføre krav om at prosjektene logger «nytt underforbruk» i MAS ved 

multiperiode-søknader.  

 

Lagring: Gjennomgang av søknader 2022.2 

Tallene viser at det er mottatt 174 søknader før RFK-møtet for lagring. Det totale tallet inkluderer 

også 7 helt nye søknader.  

Til sammen er det søkt om til sammen 15526 TiB på NIRD.  (Detaljer finnes i regneark og i 

saksfremlegg). Administrasjonen har også merket seg at det er flere søknad som ikke har blitt 

fornyet. Samtlige har blitt tilsendt påminnere om dette.  

RFK ga sin tilslutning til administrasjonens forslag til tildeling og aksepterte de forklaringene som 
ligger til grunn for tildelingsforslaget. 
 
RFK fattet følgende vedtak: 

Ved slutten av arbeidsgruppens gjennomgang er det tildelt 14101 TiB på NIRD TS og 772 TiB på NIRD 

DataLake. 
 

Vedtak:  
RFK godkjenner retningslinjene for tildeling for periode 2022.2. RFK ber administrasjonen følge opp 

RFKs aksjoner og anbefalinger, samt å sende RFK en oversikt over endelig tildeling av lagringskvoter 

for periode 2022.2 etter møtet. 

 
 

TSD - Tjeneste for sensitive data 
 
Det har i perioden vært arbeidet med løsninger for å kunne hente forbruksdata fra TSD inn i MAS. 
Dette arbeidet er snart ferdigstilt, det gjenstår å ordne sertifikater. Det betyr at forbruksdata har blitt 
hentet manuelt fra TSD administrator.  
 
10 prosjekter har ikke fornyet søknadene sine. Videre er det registrert betydelig underforbruk, både 
på lagring og beregningsdelen. Enkelte prosjekter har ikke tatt i bruk kvoten sin i det hele tatt.  
 
Totalt omsøkt kvote er 3,5 mill. CPU-timer på Colossus. Dette er betydelig lavere enn tilgjengelig 
kapasitet på 9 millioner CPU-timer. Dette kan tyde på at behovene som ble kommunisert til Sigma2 i 
forbindelse med anskaffelsen av Colossus, enten stemmer ikke eller konfigurasjonen til nye Colossus 
er suboptimal for de mest populære forbruksmønstrene.  
 
Fra RFKs diskusjon: 
 



RFK mener søknadsprosessen kan oppleves som krevende for TSD-brukere, og oppfordret Sigma2 til 
å forsøke å forenkle søknadsprosessen disse brukerne.  Det ble blant annet foreslått å tildele en 
minimumskvote til nye prosjekter. Retningslinjene for allokering på TSD ble foreslått som tema på 
neste strategiseminar.  
 
 


