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Referat: 
 
Sak 01/21:  Godkjenning av dagsorden  
 
Vedtak:   Styret godkjenner dagsordenen.  
 
 
Sak 02/21:  Restrukturering i kunnskapssektoren  
 
Styreleder Tom Røtting informerte styret om Kunnskapsdepartements planer for restrukturering i 
kunnskapssektoren. Han tok utgangspunkt i den samme presentasjonen som ble fremvist for alle ansatte i 
Uninett-konsernet på et allmøte, den 4. februar. 
 
Regjeringen har besluttet å etablere et direktorat for høyere utdanning og kompetanse og et 
tjenesteleveranseorgan for kunnskapssektoren. Det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
skal være operativt fra 1. juli 2021. Units tjenesteleveranser relatert til IKT organiseres sammen med 
Uninett AS og deler av NSD i et nytt tjenesteleveranseorgan fra 1. januar 2022. 
 

Det nye tjenesteleveranseorganet skal gi mer effektive digitale tjenester og vil ha et leverandør-
kundeforhold til de virksomhetene det leverer tjenester til. Hvorvidt tjenesteleveranseorganet organiseres 
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som aksjeselskap eller forvaltningsorgan, vil legge føringer for hvordan prosessen fram mot etableringen vil 
være. Styreleder presiserte at Kunnskapsdepartementet tar sikte på en rask avklaring av dette spørsmålet 
og vil komme tilbake til berørte virksomheter med en mer detaljert beskrivelse av prosessen fram mot 
etablering etter dette. Tjenesteleveranseorganet vil ha hovedkontor i Trondheim, med kontorsteder i 
Bergen og Oslo.   
 
Daglig leder presiserte at Sigma2 vil forholde seg til de aktivitetsplanene som er vedtatt for 2021 og 
fortsette å arbeide for å utvikle og skape gode tjenester til forskerne. Samtidig er administrasjonen klar for 
å bidra i planleggingen av restruktureringen og åpen for de endringer som kommer. 
 
Fra styrets diskusjon:  
 
Styret diskuterte momenter knyttet til fremtidig organisasjonsform.  
 
Organisasjonsform har vært grundig utredet ved tidligere anledninger, senest ved etableringen av Unit.  
Utredningene (Dæhlen-rapporten) i forkant av selskapsetableringen viste at aksjeselskapsformen, med et 
eget styre, ville være den mest hensiktsmessige måten å organisere nasjonal e-infrastruktur på. Spesielt i 
lys av selskapets løpende investeringer i superdatamaskiner og følgelig muligheten for å kunne ta opp lån. 
En viktig forutsetning som ble lagt til grunn da Sigma2 ble opprettet i 2015, var at selskapet skulle 
organiseres som et AS med en klar representasjon fra universitetene. Fordelene med organisasjonsformen 
ble også bekreftet i evalueringsrapporten fra 2019, samt i E-infra 2030 (Ruud-rapporten) fra 2019. I tillegg 
har Sigma2s partnere nettopp signert en ny samarbeidsavtale, under forutsetning av videreføring av 
Sigma2 som et aksjeselskap.  
 
Det ble poengtert at disse strukturendringene er en politisk prosess, og at Sigma2s styre følgelig har 
begrenset innflytelse på prosessen.  
 
Styret ønsket å bli tett involvert i prosessen og ba administrasjonen kalle inn til ekstraordinære styremøter 
ved behov. Styret ba også administrasjonen fremskaffe et organisasjonskart som viser planene for 
strukturendringene.  
 
Vedtak:    
Styret tar informasjonen til orientering. Styret ber administrasjonen holde styret løpende orientert om den 
videre utviklingen i prosessen.  
 
 
 
Sak 03/21:  Eventuelt 
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