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Referat fra RFKs strategiseminar 2022.1  
 
Tid:  Fredag 4. februar, kl. 08.30 – 11.30 
Sted:  Zoom 
 
Deltakere:  
Lex Nederbragt 
Ingve Simonsen  
Anne Cathrine Elster 
Benjamin Pfeil 
Marit Sandstad 
Ingeborg Helene Svenum 
Kirstin Krüger 
Lars Ailo Bongo 
Øystein Godøy 
 
Gunnar Bøe, Sigma2 
Vigdis Guldseth, Sigma2 
Maria Francesca Iozzi, Sigma2 
Jenny Amundsen, Sigma2 
 
 
 
Sak 1:  Informasjon om RFKs tildelingsmøter 2022.1 
 
Vigdis Guldseth informerte kort om sakens bakgrunn.  
 
Utlysningen for tildelingsperiode 2022.1 ble sendt ut etter jul og søknadsfristen utløp den 4. februar.  
Møtene i RFKs tekniske arbeidsgruppe finner sted i uke 7, henholdsvis den 15 og den 17. februar, og 
administrasjonen jobber for tiden med å verifisere alle søknader. Videre jobbes det også med å etablere en 
egen csv for behandling av TSD-prosjekter, samt løsning for visning av DMP-er i MAS.  
 
Det har ikke blitt foretatt store endringer i nasjonale retningslinjene for denne perioden, men 
administrasjonen vil fremlegge forslag til større endringer i Retningslinjene for tildeling i forbindelse med 
produksjonssetting av LUMI og utlysningner i regi av EuroHPC. 
 
RFK-møtene finner sted 10. mars og 18. mars.  
Det var enighet om å gjennomføre disse møtene digitalt, og heller ta sikte på fysisk RFK-møte i September.  
 
Vedtak: 
RFK tar informasjonen til orientering.  
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Sak 2:  Prosess for etablering av ny RFK-komite. 
 
Mandatperioden til alle RFKs medlemmer utløper 2022.2. Opprinnelig gikk mandatperioden til flere av 
medlemmene ut 2021.2, men på direkte forespørsel har alle valgt å fortsette ut 2022.2. Administrasjonen 
vil nå starte en prosess for å finne nye medlemmer til komiteen.  
 
Det er flere av medlemmene i RFK som har tjent Sigma2 i svært lang tid og daglig leder i Sigma2, Gunnar 
Bøe, poengterte at Sigma2 er svært takknemlige for innsatsen som er nedlagt av RFKs medlemmer. Han 
minnet om at RFK har en svært viktig nasjonal oppgave, og forvalter gjennom tildelingsprosessen verdier på 
flere millioner kroner.  
 
Det er et ønske fra administrasjonen at noen av medlemmene fortsetter, slik at en ny komite kan dra nytte 
av tidligere erfaring og kompetanse. Administrasjonen vil derfor kontakte hver enkelt i RFK for å avklare om 
man ønsker å fortsette. Administrasjonen ønsker også svært gjerne tips til mulige kandidater som 
nåværende RFK-medlemmer kjenner til, som kan være aktuelle for å delta i RFK 
 
Videre så har BOTT-universitetene besluttet å nedsette et Koordineringsutvalg, som består av følgende 
medlemmer: 

• Tor Grande, prorektor forskning, NTNU 

• Gottfried Greve, viseadm direktør, UiB 

• Camilla Brekke, prorektor forskning, UiT 

• Solveig Kristensen, dekan, MatNat, UiO 
 
En av Koordineringsutvalgets oppgavene er å foreslå kandiater til RFK og saken vil bli fremlagt på deres 
neste møte, som finner sted 24. februar.  
 
Vedtak: 
RFK tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
Sak 3:  Justering av nasjonale retningslinjer 
 
Jenny Amundsen redegjorde for sakens bakgrunn, i tråd med saksunderlaget som var utsendt i forkant av 
møtet.  
 
Det er ønskelig at Norge benytter så mye som mulig av GPU-partisjonen, og det foreslås derfor å tilpasse 
arbeidsflyten, med de verktøyene vi har, slik at vi kan få til dette på best mulig måte.  
 
Tildelingsprosessene på den nasjonale andelen av EuroHPC ressurser er forskjellige. Per i dag er det ingen 
automatisk kobling mellom Puhuri-portalen og vår egen MAS- portal, noe som medfører manuelle rutiner 
for administrasjonen til å begynne med. Administrasjonen tar derfor sikte på å gradvis innfase norske 
forskere på JU-systemene. Det er planlagt å integere MAS med Puhuri.                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                        
GPU-teamet har så langt identifisert ca. 50 prosjekter som er aktuelle kandidater for å kjøre på Lumi-G, og 
håpet er at det skal gå greit å fylle GPU-partisjonen.   
 
Administrasjonen hadde fremmet et forslag (se saksfremlegg) som skal sikre det norske bidraget til 
utnyttelse av EuroHPC JU-andelen.  
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Fra RFKs diskusjon: 
 
RFK støtter de foreslåtte prinsippene for innføring av de tre kategoriene og  ba administrasjonen 
ekspandere flytskjemaet, slik at det blir tydelig hvilke frister som gjelder og hvilke konsekvenser innføring 
av kategoriene Small, Medium og Large vil få. Innføring av kategorien Small piloteres fra 2022.2.  
 
RFK er også positive til å innføre ekstern evaluering av store prosjekter, da dette vil styrke transparens og gi 
mer troverdighet til RFKs forvaltning av ressursene. RFK imøteser mer informasjon om arbeidet med å 
etablere en felles pool av reviwers på tvers av landegrenser, men innføring av kategorien Large bør ikke 
vente på dette. 
 
RFK poengterte også at antallet ekstra-søknader til RFK må reduseres, og ba adminstrasjonen fremskaffe 
statistikk over ekstra-tildelinger.  
 
 
Vedtak: 
RFK tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
Sak 4:  DMP arbeidsgruppe 
 
Maria Francesca Iozzi orienterte om arbeidet i DMP arbeidsgruppe og planene som foreligger. 
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
En av utfordringene er å forstå hvordan man effektivt kan konsumere og evaluere informasjon som er 
tilgjengelig i forskernes Data Management planer. Dette er ikke relevant kun for RFK, også Norges 
Forskningsråd skal muligens etablere en arbeidsgruppe som skal se på tilsvarende problemstillinger.  
 
Arbeidsgruppen vil fremlegge sine anbefalinger til RFks neste strategiseminar.  

 
Vedtak: 
RFK tar informasjonen til orientering.  

 
 
 
Sak 5:  NIRD 2020 
 
Maria Francesca Iozzi informerte om anskaffelsesprosjektet NIRD 2020. Presentasjonen er vedlagt 
referatet.  
 
Sigma2 har signert kontrakt med Move AS, med IBM som subkontraktor. Hardware har ankommet 
datasenter-hallen i Lefal Mine og systemet skal nå klargjøres for produksjon slik at den er klar fra 2022.2.  
 
 
Vedtak: 
RFK tar informasjonen til orientering.  
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Sak 6:  Eventuelt 
 
Det ble foreslått en sak under Eventuelt: Informasjon om bidragsmodellen.  
 
Ny bidragsmodell 
 
Gunnar Bøe orienterte om prosessen for innføring av ny bidragsmodell.  
 
Sigma2 har proaktivt bedt prosjekter som tilhører instituttsektoren om å ta kontakt med Sigma2 dersom de 
de ikke har tilstrekkelig finansiering. I den nye samarbeidsavtalen ble det besluttet at BOTT-universitetene 
skal håndtere brukerbetaling selv. Informasjonsflyt og hvordan dette håndteres på det respektive BOTT-
universitet, er ikke kjent for Sigma2.  
 
RFK-medlemmer fra BOTT informerte om at det har vært mangelfull informasjon om brukerbetaling fra 
universitets-ledelsen, og i praksis har regningen flere steder blitt sendt fra sentralt hold, til fakultet og 
videre til instituttnivå. Dette er utfordrende når insituttet ikke har tilstrekkelig finansiering for å dekke 
kostnadene.  
 
Det ble foreslått at Sigma2, i samarbeid med Koordineringsutvalget, arrangerer et digitalt møte med 
brukerne hvor bidragsmodellen er tema. Det ble også foreslått å invitere Norges Forskningsråd som 
observatør.  
 
 
Vedtak: 
RFK tar informasjonen til orientering.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


